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KWARTALNIK GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

II KWARTAŁ 2009 
 

POLSKA 

Polska najlepsza w Europie Środkowo-Wschodniej 

Ankietowani przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową przedstawiciele firm z róŜnych 
branŜ stwierdzili, Ŝe Polska jest najbardziej atrakcyjną lokalizacją dla inwestycji w regionie. 

W ankiecie udział wzięły 163. 82% respondentów wyraziło zadowolenie z wyboru lokalizacji dla swojej 
inwestycji. Jako alternatywę 38% ankietowanych wskazało Słowację. Polska zdobyła w badaniu 4,7 pkt. na 6 
moŜliwych i znalazła się na pierwszym miejscu w rankingu najatrakcyjniejszych lokalizacji inwestycyjnych w 
Europie Środkowo- Wschodniej.  NajwaŜniejszymi czynnikami decydującymi o inwestowaniu w danym kraju 
są: kwalifikacje pracowników, stabilne prawodawstwo, produktywność i zaangaŜowanie pracowników oraz 
członkostwo w Unii Europejskiej. Atuty Polski to przynaleŜność do UE, dostępność lokalnych poddostawców,  
kwalifikacje, zaangaŜowanie i produktywność polskich pracowników. Negatywnie ocenili infrastrukturę 
publiczną, system i administrację podatkową, efektywność administracji publicznej, przewidywalność polityki 
gospodarczej oraz stabilność prawodawstwa.      (źródło: www.paiz.gov.pl) 

Polska bardziej atrakcyjna dla firm 

Zagraniczni przedsiębiorcy coraz bardziej doceniają atuty polskiej gospodarki. Rosną notowania 
naszego kraju jako miejsca, gdzie warto budować fabryki - pisze "Rzeczpospolita".  

Nasz kraj awansował z 15. na 5. miejsce w najnowszym rankingu atrakcyjności inwestycyjnej 
PricewaterhouseCoopers. W zestawieniu 20 państw wyprzedzają nas jedynie Chile, Bułgaria, Malezja i Chiny. 
Polskę korzystnie wyróŜniają m.in. duŜy rynek pracy, stabilna sytuacja polityczna i członkostwo w UE.  Wg. 
PwC przybywać będzie jednostek badawczych oraz fabryk motoryzacyjnych, biotechnologicznych i 
elektronicznych.         (PAP, dd/30.04.2009, godz. 06:08)  

Polska wciąŜ atrakcyjna dla inwestorów 

– Polska jest jednym z nielicznych państw w Europie, które uzyskało wzrost gospodarczy w I kwartale 2009 r. 
To sprawia, Ŝe nadal jesteśmy atrakcyjni dla zagranicznych inwestorów – powiedział wicepremier, minister 
gospodarki Waldemar Pawlak podczas prezentacji raportu Ernst & Young nt. atrakcyjności inwestycyjnej 
Europy w 2008 r.  

Wg raportu za 2008 r. Polska zajmuje 1. miejsce wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod 
względem nowych inwestycji ulokowanych w 2008 r., a piąte na tle całej Europy. W 2008 r. w wyniku 
inwestycji w naszym kraju zostało zatrudnionych ponad 15 tys. pracowników. To daje nam 2. pozycję w 
Europie, zaraz po Wielkiej Brytanii, gdzie utworzono około 20 tys. etatów. 

Źródło : www.paiz.gov.pl 
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40% zuŜywanego gazu Polska mogłaby pozyskiwać z biogazowni 
Dzięki odpadom naturalnym powstającym podczas hodowli zwierząt i ich przerobu Polska moŜe 
produkować rocznie nawet 5-6 mld metrów sześciennych biogazu, czyli aŜ 40 proc. obecnego 
zuŜycia. 

 Jeśli dodamy do tego krajowe wydobycie gazu ziemnego, okaŜe się, Ŝe tylko korzystając z własnych zasobów, 
zapewnimy sobie 70 proc. rocznego zuŜycia tego paliwa, sięgającego ponad 14 mld metrów. Jednak 
biogazowni powstaje niewiele, a w porównaniu z Czechami nie buduje się ich wcale. Ministerstwo rolnictwa 
liczy, Ŝe po uruchomieniu programu rozwoju biogazowni urządzenia zainwestują choćby największe zakłady 
mięsne.          (PAP, dd/30.04.2009, godz. 06:09) 

Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski 
28 kwietnia br. w Centrum Informacyjnym PAIiIZ odbyła się konferencja „Innowacyjność a 
atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski” prezentująca wyniki badań Instytutu 
Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej. 
 
Badanie wskazuje silnie zróŜnicowane pod względem atrakcyjności inwestycyjnej, która w duŜej mierze zaleŜy 
od zagospodarowania przestrzennego i zaawansowania procesów urbanistycznych.  Z raportu o 
innowacyjności gospodarki Polski w 2007 r. przeprowadzonego przez Uniwersytet Europejski Vadrina wynika, 

Ŝe jednymi z najwyŜej czynników lokalnych są: bliskość 
do uczelni wyŜszych, instytutów naukowo-badawczych, 
klientów, dostawców oraz usług miejscowych instytucji 
finansowych. Wg Raportu SGH waznym elementem jest 
istnienie wokół silnie rozwiniętej aglomeracji tzw. 
suburbiów. Nie posiada ich np. Łódź, z powodów braku 
ładu w planowaniu przestrzennym, a takŜe aspirujące do 
roli aglomeracji: Białystok, Lublin i Rzeszów. Kreatorem 
atrakcyjności inwestycyjnej jest teŜ rozmieszczenie 
głównych szlaków komunikacyjnych i stopień 
rozwoju infrastruktury transportowej. 

 

Uczestnicy debaty: od lewej prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, prof. dr hab. Tadeusz Baczko, Agnieszka 

Wojnarowska, prof. dr hab. Barbara Libierska, Krzysztof Gulda, dr Marek Dietl, Magdalena Małachowska, Jolanta Jaworska. 

(Fot.: PAIiIZ) 

 

"Puls Biznesu": megakoalicja w m-płatnościach 

W maju ruszył pilotaŜ płatności mobilnych. Osiem banków, czterech operatorów, MasterCard, 
eCard i EasyPay przetestują transakcje opłacane przez telefon. Za niecały rok będziemy mogli 
płacić komórką w sklepach internetowych - pisze "Puls Biznesu".  
Testowane będą komórki wielkiej czwórki: Orange, Play, Plus i Era. To wydarzenie bez precedensu w skali 
światowej - akcentuje gazeta. Płatności mobilne to usługa od dawna znana, ale nigdzie, poza Japonią, nie 
udało się zebrać tak szerokiej koalicji obejmującej w zasadzie cały rynek - zauwaŜa "PB". 
Zwornikiem systemu będzie Mastercard.   (Puls Biznesu ; PAP, ak/11.05.2009, godz. 06:22) 

 

Najnowsze prognozy „The Economist”: Polska liderem w Unii Europejskiej 
Prognoza  The Economist dotycząca wzrostu PKB w latach 2009-2010 na świecie -  Polska nadal 
pozytywnie wyróŜnia się na tle innych krajów europejskich. 
„The Economist” przewiduje, Ŝe w tym roku strefa euro zanotuje spadek wzrostu PKB do -3,4%, natomiast w 
przyszłym roku, PKB wzrośnie niewiele ponad zero – do +0,2%. Najnowszy raport „The Economist” 
potwierdza, Ŝe Polska duŜo łagodniej odczuwa skutki kryzysu niŜ inne państwa europejskie. Mimo majowej 
korekty, Polska nadal wyróŜnia się pozytywnymi wskaźnikami i optymistycznymi prognozami na przyszły rok.  

(The Economist)  
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Polska siódmą gospodarką Unii 

W tym roku nasz kraj będzie miał siódmą co do wielkości gospodarkę w Unii Europejskiej - wynika z 
prognoz Eurostatu. Pod względem wartości dochodu narodowego pierwszy raz wyprzedzimy Szwecję i 
Belgię. Oto ranking gospodarek pod względem PKB w 2009 r. według Komisji Europejskiej:  

1. Niemcy 
2. Francja 
3. Wielka Brytania 
4. Włochy 
5. Hiszpania 
6. Holandia 
7. Polska 
8. Belgia 
9. Szwecja 
10. Austria 

Za jakieś 30 lat będziemy się juŜ boksować z czołówką - mówi "Dziennikowi" Krzysztof Rybiński, były 
wiceprezes NBP.     

 

Aksamitny kryzys w Polsce nęci 
Polska staje się rajem dla zagranicznych inwestorów - uwaŜa "Puls Biznesu". Gazeta wyjaśnia, Ŝe 
w całym regionie nie ma drugiej gospodarki i kosztów pracy tak stabilnych, a wymiany walut tak 
korzystnej. 
- Polska wypiękniała na tle innych krajów europejskich. Mamy do czynienia z aksamitnym kryzysem, a polscy 
konsumenci i przedsiębiorcy nie zadłuŜyli się tak, jak na Zachodzie - powiedział gazecie prezes PAIIZ 
Sławomir Majman. 

Szef PAIIZ podkreślił teŜ, Ŝe nie sposób przewidzieć jak będzie się przedstawiał w najbliŜszym czasie napływ 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych do naszego kraju. PAIIZ pracuje nad "setką projektów", ale ich efekty 
inwestycyjne będą widoczne nie wcześniej niŜ w przyszłym roku.                           (www.paiz.gov.pl; www.pb.pl)  

 

Dane makroekonomiczne Polski na koniec czerwca 2009 r.: 

1. Wzrost PKB wyniesie 0,4% w 2009 r., a w kolejnym gospodarka przyspieszy do 1,4% wobec 
wzrostu 4,9% za 2008 r., wynika z centralnej ścieŜki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku 
Polskiego. 

2. Poziom inflacji w czerwcu 2009 spadła  do 3,5 % w stosunku do 4,63 w czerwcu 2008 roku. Jednak 
wzrosła w stosunku do stycznia 2009 roku (3,1).  

3. Stopa refencyjna NBP spadła do 3,5 % w stosunku do 6,0 w czerwcu 2008 roku.  
4. Stopa bezrobocia sięgnęła w skali kraju  10,8 %. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach 

pracy w końcu maja wyniosła 1683 tys. osób i była wyŜsza niŜ w maju 2008 o 157 tys. osób (tj. wzrost o 
10,5 %). W ciągu roku liczba zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy wzrosła o 12 tyś osób. 

5. W lipcu ogólny klimat koniunktury jest oceniany negatywnie, podobnie jak w czerwcu (minus 4 w 
lipcu wobec minus 5 w czerwcu br.). Poprawę koniunktury sygnalizuje 18% badanych przedsiębiorstw, 
jej pogorszenie – 22% (przed miesiącem odpowiednio 17% i 22%).  

6. W czerwcu 2009 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 4,0% wyŜsze niŜ przed rokiem i o 
0,6% wyŜsze niŜ w poprzednim miesiącu. W porównaniu z grudniem poprzedniego roku ceny 
produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 4,3%.  Wzrosły ceny towarów i usług konsumpcyjnych 
wzrosły o 1,8% (w porównaniu do analogicznego okresu 2008 r. o 3,7%). Podniesiono opłaty związane z 
transportem (o 4,8%) oraz ceny Ŝywności i napojów bezalkoholowych (o 3,2%). DroŜsze były napoje 
alkoholowe i wyroby tytoniowe (o 2,3%). ObniŜyły się ceny odzieŜy i obuwia (o 0,7%)    
  

(źródło: GUS, NBP, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) 
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OPOLSZCZYZNA 

Rozbudowa elektrowni za 11 miliardów zł  

Zarząd Polskiej Grupy Energetycznej podjął decyzję   
o budowie dwóch bloków energetycznych w 
Elektrowni Opole. Wartość inwestycji szacuje się na 
11 mld zł!  

Spowolnienie gospodarcze PGE nie przeraŜa.   
PGE planuje, Ŝe końcem roku 2010 rozpocznie się budowa 
nowych bloków w Elektrowni Opole co ma zagwarantować 
stabilność dostaw energii dla Dolnego Śląska. 
Harmonogram zakłada oddanie bloków do eksploatacji w 
2015 roku. Szacuje się, Ŝe 20 proc. z 11 mld zł to wydatki 
na budowę, które trafią do opolskich firm. Przez  pięć lat 
przy budowie zatrudnienie znajdzie dwa tysiące osób. 
Rozbudowa moŜe przynieść ponad 500 nowych miejsc 
pracy. Nowe bloki będą miały moc 800-900 MW kaŜdy.       

(www.elopole.bot.pl) 

 

Ziemniaczany Biznes – inwestycja firmy KROHN  

Spółka Krohn – Holding Polska od czerwca br zaczyna działalność związaną z handlem płodami 
rolnymi w miejscowości Zakrzów (gm. Polska Cerekiew). Firma ma zamiar  skupować ziemniaki, 
myć, pakować i dostarczać je do sieci duŜych marketów w całej Polsce. Docelowo niemiecki 
inwestor planuje zakup gruntu i budowę zakładu od podstaw co da zatrudnienie 50 osobom, a w 
sezonie dodatkowo około 100 pracownikom. W proces inwestycyjny zaangaŜowane było Centrum 
Obsługi Inwestora – działające w ramach OCRG. 

 

Opolski Remak znów zaskoczy zyskiem netto 

W całym 2008 r. Remak zanotował 4,7 mln zł zysku i 171 mln zł przychodów. To 
były rekordowe wyniki, i to mimo Ŝe pierwsza połowa ubiegłego roku nie była 
najlepsza (strata przekroczyła 3 mln zł). 
 
JeŜeli przedsiębiorstwo podtrzyma dobrą passę z ostatnich miesięcy, to zysk w tym roku 
moŜe być znacznie wyŜszy od ubiegłorocznego. – Zakładam, Ŝe II kwartał będzie dla nas 
równie udany, jak pierwszy. Druga połowa roku powinna teŜ być dobra. Mamy tak duŜo 
prac, Ŝe musimy nawet zwiększać zatrudnienie – mówi prezes Brejwo. Firma 
specjalizująca się w montaŜu bloków energetycznych pracowała w I kwartale na sześciu 
duŜych budowach. Korzystny wpływ na wyniki opolskiej firmy mają notowania euro wobec 
złotego. Obecnie firma prowadzi kilkanaście inwestycji w całej Europie.   
                                                                                                        (www.parkiet.pl; zdjęcia: www.remak.p)  

 
Zamek w Niemodlinie powoli wraca do Ŝycia 

Najpierw naprawiony zostanie zniszczony w kilku miejscach dach, zabezpieczenia wymagają teŜ mury 
przyzamkowej kaplicy. Fundację Zamku KsiąŜąt Niemodlińskich załoŜono z inicjatywy łódzkiego Instytutu 
Postępowania Twórczego, który kupił zamek w 2006 roku. W zamku w ramach centrum szkoleniowo-
konferencyjnego ma znaleźć się m.in. hotel, restauracja i muzeum. Na liczoną w setkach milionów inwestycję 
fundacja, a potem instytut chcą szukać pieniędzy m.in. w funduszach unijnych.   
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Otwarcie FM Logistic w Ujeździe  

Francuski koncern zajmuje dystrybucją towarów i co-packingiem. Obecnie zatrudnia u 
siebie 80 osób, ale liczba miejsc pracy ma jeszcze wzrosnąć. Otwarcia dokonali 
przedstawiciele FM Logistic, wspólnie z władzami gminy i powiatu.  FM Logistic zajmuje 
się co-manufacturingiem, czyli pakowaniem, składowaniem i dystrybucją gotowych 
towarów. Największym klientem tego zakładu jest Cadbury Polska, która w Skarbimierzu 

pod Brzegiem ma fabrykę gumy do Ŝucia.        (www.nto.pl) 

CLATRONIC rozpoczął budowę hali 

CTC Clatronic, producent i dystrybutor drobnego sprzętu AGD, przenosi się z Opola w okolice Karczowa. 
Wynajmowane pomieszczenia zamieni na własną działkę o powierzchni ponad 4 hektarów. Właśnie ruszyła 
budowa biura i magazynów o łącznej powierzchni prawie 10 tys. m kw.     

 
Nysa ma wzięcie – inwestycja „Alsecco”  

Rodzimy inwestor – producent okien -  posiadający juŜ zakład w Nysie nabył 
obszar o powierzchni 4,2884 ha objęty podstrefą Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Inwestor juŜ rozpoczął prace budowlane.  Zakład powstanie do 
2010 roku w sąsiedztwie inwestora włoskiego (Advantech), który kupił działkę 
nyskiej podstrefie początkiem 2009 roku. Obecnie Nysa oczekuje na decyzję 
ministerstwa dotyczącą kolejnego poszerzenia podstrefy o 2,7 ha. Dodatkowo 
gmina pracuje nad przygotowanie duŜego (190 ha) terenu inwestycyjnego.            
(www.nysa.pl, www.alsecco.net.pl)  

 
Obchody Dnia Europy - 9 maja br  

Konsultanci Punktu Informacyjnego Europe Direct oraz Punktu 
Informacyjnego RPO WO (działające przy OCRG) udzielali informacji 
dotyczących Unii Europejskiej, wyborów do Parlamentu Europejskiego 
oraz dotacji. Opolanie byli zainteresowani przede wszystkim 
wiadomościami dot. dotacji, Kartą Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej, a takŜe ciekawostkami dot. Parlamentu Europejskiego.  

W samo południe hejnalista odegrał na opolskim rynku „Odę do 
radości" - hymn Unii Europejskiej. Zgromadzeni Opolanie byli świadkami 
wyjątkowego widowiska: 350 gołębi, symbol pokoju w Europie i na 
świecie poszybowało w niebo.                                                                                      (www.ocrg.opolskie.pl) 

 
IV Kongres Mediów Regionalnych i Lokalnych na Opolszczyźnie  - pobyt 
dziennikarzy ze Stowarzyszenia Polskich Mediów 
Wizyta przebiegała pod hasłami: „Opolskie przedsiębiorcze" oraz „Pojednanie. Opolskie jako wzór 

polsko-niemieckiego pojednania dla Polski i Europy". 
Pierwszy dzień poświęcony był rodzinie Gaborów ze Strzelec Opolskich. 
Produkujących rozpoznawalne na całym świecie obuwie. Dziennikarze 
byli  gośćmi GóraŜdŜe Cement SA. W drugim dniu wizytowano pałace w 
Dobrej i Mosznej. Spore wraŜenie zrobił na członkach SPM krasiejowski 
Dinopark, a zwłaszcza rozległość terenu i bogactwo skamielin. Ostatni 
dzień pobytu poświęcony był Jerzemu Grotowskiemu i miejscom z nim 
związanym. Goście byli zachwyceni Opolszczyzną, jej schludnością, 
gospodarnością, pięknymi zakątkami architekturą. 
                                                                                       (www.umwo.opole.pl) 
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Elektrownia wodna w Dobrzeniu Wielkim  

Jest to czwarta elektrownia wodna w regionie. Pierwsza powstała w 2003 roku w Januszkowicach koło 
Zdzieszowic, kolejne na spiętrzeniach  w Krępnej i Krapkowicach. Jest to elektrownia przepływowa,  
wyposaŜona w dwa turbozespoły o mocy 800 kW. Elektrownia dostarczając do systemu elektroenergetycznego 
około 10 tys. MWh energii rocznie.                    

 
Ranking. Opole jest jednym z najtańszych miast w Polsce! 

Tak wynika z rankingu tygodnika Wprost, który porównał ceny usług komunalnych w 16 
największych miastach Polski.  Opole zajęło 2 pozycję i było tuŜ za Białymstokiem. NajdroŜszym miastem 
wcale nie okazała się Warszawa, ale Poznań i Gdańsk. W porównaniu do tych miast stolica województwa ma 
tanią wodę, opłaty za przesył ciepła i ciepłej wody oraz stosunkowo tanie bilety miejskiej komunikacji. Autor 
rankingu brał pod uwagę takŜe opłaty za przedszkole, podatek od nieruchomości, a nawet opłaty parkingowe.  
 

Ranking miesięcznika Forbes. Opole na czołowym miejscu! 

Wśród miast średniej wielkości liczących sobie od 50 do 150 tys. mieszkańców Opole, wg miesięcznika Forbes, 
jest jednym z najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów. Lepsza jest tylko Zielona Góra z wynikiem 126 
punktów.  
Autorzy rankingu chwalą Opole za "niestandardowe rozwiązania", czyli np. uchwałę Rady Miasta z 2007 roku 
zwalniającą na 1,5 roku z podatku od nieruchomości te budynki, które zostały w danym roku przeznaczone do 
prowadzenia działalności gospodarczej. W 2008 roku z tytułu tych ulg firmy zaoszczędziły na podatku od 
nieruchomości prawie 2 mln zł.          (Forbes)  
 

Diamenty Forbesa 2009 - najlepsi przedsiębiorcy opolskiego wyróŜnieni 

Najlepszych przedsiębiorców regionu - Hart, Zott Polska, Budowlane Centrum Handlowe Lukas z Ligoty 
Turawskiej, Joachim Duda Trade, Materiały Budowlane, Remak Rozruch i Wagrem -  gościł Hotel 
Mercure w Opolu.  

Wśród firm duŜych, o obrotach powyŜej 200 mln, niekwestionowanym 
liderem został opolski Hart, dystrybutor części zamiennych i motocykli. Miejsce 
drugie naleŜy Zott Polska – producenta m.in. Jogobelli. W czołówce średnich 
Diamentów znaleźli się przedstawiciele branŜy budowlanej: Budowlane Centrum 
Handlowe Lukas Sp z o.o. z Ligoty Turawskiej – dystrybutor materiałów 
budowlanych. Drugie miejsce przypadło spółce Joachim Duda Trade, zajmującej się sprzedaŜą kruszyw oraz 
firmie Materiały Budowlane Sp. z o.o. 
Regionalnym zwycięzcą wśród najmniejszych Diamentów jest Remak Rozruch  wyprzedzające Wagrem, 
spółkę zajmującą się remontem taboru kolejowego.                                                  (źródło: diamentyforbesa.pl )  

 
Nasze uczenie na tle Europy  

46. i 54. miejsce zajmują odpowiednio Uniwersytet Opolski i Politechnika w rankingu uczelni 
akademickich, w którym istotnym kryterium jest dostosowanie do standardów europejskich. Ranking za 2009 
rok opublikowała "Rzeczpospolita".  

W rankingu niepublicznych uczelni magisterskich WyŜsza Szkoła Zarządzania i Administracji       
w Opolu znalazła się na 40. pozycji; rok temu była 60. Wrocławską WyŜszą Szkołę Bankową z oddziałem 
w Opolu sklasyfikowano na 54. miejscu (była na 79.). 

W rankingu publicznych szkół zawodowych, których sklasyfikowano 23, nie znalazły się ani Państwowa 
WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie (rok temu była dziesiąta), ani Państwowa Medyczna WyŜsza Szkoła 
Zawodowa w Opolu (rok temu miejsce 14).                                                                        (Rzeczpospolita) 
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Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego dostanie 2,7 mln zł 

Władze wydziału uzyskały właśnie finansowanie projektu „Poprawa atrakcyjności studiowania     
na kierunku chemia na UO” w wysokości 2,7 mln zł. 
-  Pieniądze przeznaczymy na stypendia dla najlepszych studentów - mówi prof. Hubert 
Wojtasek,  dziekan Wydziału Chemii. Projekt realizowany będzie w latach 2009-2015. 
Około 30 studentów rocznie będzie dostawać stypendium w wysokości 800 zł 
miesięcznie. Unijne pieniądze przeznaczone będą takŜe na prowadzenie zajęć 
wyrównawczych z matematyki, fizyki oraz języka angielskiego.                                                   
(więcej na www.nto.pl)  

 

Siedziba dziekanatu WSB jest na ukończeniu 
Nowy budynek WyŜszej Szkoły Bankowej do uŜytku ma być oddany na początku października. 
Uczelnia budynek po byłym OPB 1 przy ul. Kośnego 72 kupiła jeszcze w zeszłym roku. Sala 
audio mieszcząca się  na parterze budynku pomieści około 200 osób i będzie cała 
naszpikowana elektroniką. Budynek będzie mógł pomieścić ponad 1000 osób.     (www.nto.pl) 

Walce: Niemiecki kapitał, polski sukces B+K 

W ciągu ostatnich 7 lat firma B+K Polska, która ma siedzibę w Walcach, zwiększyła obrót z 6 mln euro w 2001 
roku do 25 mln euro w roku ubiegłym. Zatrudnienie zwiększyła się z 34 do 120 osób.                                                                       
(więcej na www.nto.pl; www.bk-packaging.pl)  

Spotkanie Centrów Obsługi Inwestora z całej Polski w Opolu 

Spotkanie szkoleniowe zorganizowane wspólnie przez Polską Agencję informacji i Inwestycji 
Zagranicznych (PAIiIZ) oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – Centrum Obsługi Inwestora 
(OCRG – COI) odbyło się dniach 18 – 19 czerwca br. w Opolu.  

W spotkaniu wzięli równieŜ udział przedstawiciele PAIiIZ – Pani Hanna 
Rakowska, Pani Krystyna Olesińska i Pani Monika Zdrojek. Spotkania 
otworzył Pan Józef Kotyś Wicemarszałek Województwa Opolskiego, a 
prezentację na temat zadań i roli OCRG wygłosił Pan Arkadiusz Tkocz, 
Dyrektor OCRG.  Podczas dwudniowego spotkania pracownicy COI mieli 
okazję wysłuchać prezentacji Pana Mieczysława Bąka Dyrektora firmy 
Jarpol Enterprise, Pani Danuty Rospond–Bednarskiej Kierownik Referatu 
Strategii Rozwoju z Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej, 
UMWO oraz przedstawicieli gminy Gogolin i Opole.  

 
IX Międzynarodowe Targi Turystyki „W stronę Słońca” 
Swoje stoiska mają polskie regiony, a takŜe partnerzy z rumuńskiego Aradu, niemieckiego regionu Nadrenia-
Paltynat, francuskiej Burgundii, czeskiego Ołomuńca i Bruntala oraz litewskiego Alythusa. Gościem specjalnym 
imprezy był Robert Makłowicz,. W holu Ratusza czynna będzie wystawa fotografii Wojciecha 
Cejrowskiego. Zaplanowane jest takŜe bicie rekordu w jedzeniu pierogów na minutę. Na scenie odbywać się 
będą liczne pokazy, turnieje rycerskie i występy artystyczne.  
 

Jest szansa na szybką modernizację linii kolejowej Opole - Nysa 
 
50-kilometrowa linia kolejowa z Opola do Nysy ma szansę na gruntowne zmodernizowane w latach 2010 
- 2011. To tędy wozić się będzie kamień budowlany i kruszywo z dolnośląskich kamieniołomów na budowy 
dróg i autostrad w całym kraju.  
Na inwestycji skorzystają takŜe pasaŜerowie, bowiem po modernizacji szybkość kursowa pociągów 
pasaŜerskich wzrośnie tu z 50 do 90 kilometrów na godzinę.                         (www.nto.pl) 
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Dane makroekonomiczne woj. opolskiego pod koniec II 
kwartału 2009 r. 

 

Poziom bezrobocia  
 

W woj. opolskim pod koniec czerwca br. bez pracy pozostawało 11,2 % osób gotowych do podjęcia pracy. 

Jest to prawie 40 tysięcy osób z czego prawie 22 tysiące to kobiety – czyli 53 % ogółu osób bezrobotnych.  

Do urzędów pracy wpłynęło 3124 ofert pracy – o 398 więcej niŜ na w ubiegłym roku.  NajwyŜszą liczbę 

bezrobotnych odnotowano w powiecie nyskim (7369 osób; 15,3 %), brzeskim (5833 osób; 18 %) oraz 

powiecie opolskim grodzkim (4054 osób; 10,5 %).  

 
Wynagrodzenia 
 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju br. ukształtowało  się 

na poziomie 2839,80 zł, tj. wyŜszym o 2,2 % niŜ przed rokiem i o 4,5 % w stosunku do kwietnia 2009 r. W 

kraju przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło 3193,90 zł i wzrosło o 3,8 % w stosunku do 

analogicznego miesiąca ub. roku, natomiast w odniesieniu do kwietnia 2009 r. obniŜyło się o 3,1 %. W 

sektorze publicznym przeciętne wynagrodzenie w ujęciu rocznym spadło o 1,7 % do kwoty 3502,99 zł, 

natomiast w sektorze prywatnym było wyŜsze o 3,3 % osiągając poziom 2722,04 zł. W porównaniu z 

poprzednim miesiącem przeciętne wynagrodzenie było o 3,6 % niŜsze w sektorze publicznym i o 4,7% niŜsze 

w sektorze prywatnym.  
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Mieszkania  

 

Według wstępnych danych w województwie opolskim w maju br. oddano do uŜytkowania 66 mieszkań, z 

czego 57 oddano w budownictwie indywidualnym, 9 w przeznaczonym na sprzedaŜ lub wynajem. Liczba 

oddanych do uŜytkowania mieszkań była niŜsza o 10,8 % w porównaniu z majem 2008 i o 37,1  % w 

odniesieniu do kwietnia 2009 roku.  

 Łączna powierzchnia uŜytkowa oddanych do uŜytkowania mieszkań wynosiła 9,9 tys. m², natomiast 

przeciętna powierzchnia uŜytkowa jednego mieszkania – 150,1m².  

 
Przedsiębiorczość 
 

Na koniec maja 2009 r. w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON 

województwa opolskiego było zarejestrowanych 94,2 tys. podmiotów, czyli o 1,5 % mniej niŜ przed rokiem. W 

stosunku do kwietnia 2009 r. nastąpił spadek o 1,0 % (o 939 jednostek).  

Sektor prywatny na koniec lutego br. liczył 90,0 tys. jednostek i stanowił 95,6% ogólnej liczby 

zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej. Udział osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą w tym sektorze wyniósł 77,6 %.  

Wśród ogółu podmiotów 28,2% prowadziło działalność zaliczoną do sekcji handel i naprawy, 18,7% – obsługa 

nieruchomości i firm, 12,8% – budownictwo, 8,9 % – przetwórstwo przemysłowe.  

Na koniec maja 2009 r. zarejestrowanych było 4974 spółek handlowych, z czego 27,0% posiadało udział 

kapitału zagranicznego. Najwięcej podmiotów działało na terenie m. Opola 21,1 % oraz w powiatach: nyskim 

14,3%, opolskim 11,2%, brzeskim 10,1 %. 



 

 

 


