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GOSPODARKA
POMYSŁ. W Szczedrzyku w gminie Ozimek działa jedyna na Opolszczyźnie
przydomowa tłocznia soków. Właściciele produkują je z własnych owoców.

Zdrowe, bo domowe
J

edyną w województwie przy-
domową tłocznię soków pro-
wadzą Iwona i Jens Fraskowie.

- Urządzenia zakupiliśmy
w ubiegłym roku - mówi Jens
Frasek. - Trzy maszyny kosztowa-
ły 18 tysięcy złotych. Sprowadzi-
liśmy je z Niemiec. W Polsce ma-
szyn, które można byłoby wyko-
rzystać w małej tłoczni, nie
mogliśmy dostać.

W Brandenburgii, skąd pocho-
dzi Jens Frasek, przydomowe tłocz-
nie są popularne. Znajdują się nie-
mal w każdym większym go-
spodarstwie, które ma sad.
W Polsce ciągle jest to rzadkość.
Fraskowie prowadzą w Szczed-
rzyku ekologiczne gospodarstwo.
Zajmują się przede wszystkim
agroturystyką. Mają dwuhektaro-
wy sad. Rosną w nim stare, coraz
rzadsze na Opolszczyźnie odmia-
ny jabłoni ( jabłka z ich drzew zo-
stały wpisane na prowadzoną przez
Ministerstwo Rolnictwa listę pro-
duktów tradycyjnych).

- Naszych jabłoni nie pryskamy środ-
kami ochrony roślin, a więc bywa, że
owoce nie są tak ładne, gładkie,
jak te z drzew, które się pryska -
dodaje Iwona Frasek. - Nie mamy
przechowalni owoców, a nie
wszystkie udawało nam się zużyć
i część się marnowała. Postanowi-

liśmy więc je przetwarzać.
W ubiegłym roku ruszyła pro-

dukcja. Fraskowie robili soki z ja-
błek, aronii oraz z buraków, łącz-
nie około 600 litrów. Wytwarzają
soki nie tylko z własnych owoców,
ale również świadczą usługi.

- Wytłoczenie litra soku razem z pa-
steryzowaniem kosztuje u nas 2,40
zł - mówi Iwona Frasek. - Litr so-
ku wytworzonego z naszych owo-
ców kosztuje 6,50 zł.

Fraskowie opracowują też pro-
gramy edukacyjne dla dzieci. Jeden
z nich nosi tytuł: „Od jabłka do so-
ku”. Na organizowanych przez nich
lekcjach będzie można zobaczyć,
jak przebiega proces wytwarzania
soku. Zajęcia ruszą jesienią.

SABINA KUBICIEL
skubiciel@nto.pl - 077 44 32 596

Iwona Frasek z wykształcenia jest tech-
nikiem ogrodnikiem. Skończyła rów-
nież studia filologiczne w Niemczech
(ukończyła filologię polską, iberystykę
i germanistykę). Filologiem jest także
jej mąż - Jens. Przez 10 lat mieszkali
w Niemczech, jednak pani Iwona po-
stanowiła wrócić w rodzinne strony,
do Szczedrzyka. Na razie gospodarstwo
ekologiczne i agroturystyka są ich do-
datkowym zajęciem. Zarabiają przede
wszystkim na tłumaczeniach.Iwona i Jens Fraskowie w ubiegłym roku wyprodukowali 600 litrów soku.
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KONKURS > Najlepsze zajęcia
z przedsiębiorczości. Konkurs
skierowany jest do szkół po-
nadgimnazjalnych. Mogą brać
w nim udział 3-osobowe ze-
społy uczniów wraz z opieku-
nem - nauczycielem przedsię-
biorczości. Szkołę może repre-
zentować więcej niż jeden
zespół. Procedura rejestracji
jest następująca:
1. Dyrektor szkoły lub opie-
kun rejestruje zespół na stro-
nie http://www.najlepsze-
zajecia.pl
2. Osoba, która zarejestrowała
zespół, wysyła pocztą formu-
larz rejestracyjny na podany
na stronie adres organizatora
konkursu. Formularz również
można znaleźć na wyżej wy-
mienionej stronie.
3. Organizator przesyła ze-
społowi jego login i hasło,
którymi uczestnicy będą
się posługiwać podczas kon-
kursu. Rejestracja uczestni-
ków trwa do 2 marca 2007 -
decyduje data stempla po-
cztowego. Organizatorem
konkursu jest Opolskie Stu-
denckie Forum BCC. KUB

UNIA > Regionalny Program Ope-
racyjny Opolszczyzny gotowy już
jest do przedstawienia Komi-
sji Europejskiej. To dokument,
który zawiera informacje
o podziale unijnych pieniędzy
w latach 2007-2013. KUB

RUCH
W INTERESACH

PROMOCJA

KURSY WALUT NBP
(23.02.2007)

EUR 3,88 zł ▼ 0,01 zł
USD 2,96 zł ▼ 0,01 zł
CHF 2,39 zł bez zmian
GBP 5,79 zł bez zmian
CZK 0,14 zł bez zmian

CZYSZCZENIE CHEMICZNE FUTRA
SZTUCZNEGO Z DŁUGIM WŁOSEM

OPOLE 45 zł
K.-KOŹLE 40 zł
NYSA 40 zł
WROCŁAW 45 zł
KATOWICE 50 zł

WYWOŁANIE ZDJĘCIA Z KARTY
PAMIĘCI APARATU CYFROWEGO
FORMAT (13X18 CM)

OPOLE 1,20 zł
K.-KOŹLE 1,20 zł
NYSA 1,22 zł
WROCŁAW 1,23 zł
GLIWICE 1,21 zł

NOTOWANIA GIEŁDOWE
W POLSCE (W PKT)

MIR

TELEFON KOMÓRKOWY NOKIA
6280 (UŻYWANY)

SKUP SPRZEDAŻ

OPOLE 800 zł 900 zł
K.-KOŹLE 700 zł 800 zł
NYSA 650 zł 780 zł
WROCŁAW 750 zł 850 zł
KATOWICE 800 zł 900 zł

W czoraj inwestor Józef Pilch
spotkał się w tej sprawie z wła-

dzami województwa oraz opolski-
mi parlamentarzystami. Urucho-
mienie lotniska blokuje gmina
Gogolin, która nie wydała decyzji
o uwarunkowaniach środowisko-
wych. Według gminy, lotnisko bę-
dzie zbyt duże (ma rocznie odpra-
wiać 150 tys. pasażerów) oraz zbyt
głośne. Gmina nie zgadza się rów-
nież, aby mogły z niego korzystać
samoloty liniowe (zabierające na po-
kład 180 pasażerów) ani na ruch

nocny. Na takie ograniczenia nie
chce przystać inwestor, bo jego zda-
niem wypaczają sens utworzenia
lotniska regionalnego.

- Wprowadzenie ograniczeń bur-
mistrz tłumaczy dobrem mieszkań-
ców, a zapomina, że dzięki lotnisku
powstałoby 100 miejsc pracy
przy obsłudze pasażerów i wiele ko-
lejnych, w firmach współpracują-
cych z lotniskiem - mówi Pilch.

Daniel Broj z ul. Bronisławy nie
ma nic przeciwko temu, aby na lot-

nisku lądowały również większe sa-
moloty. Od jego domu do lotniska
jest około 700 metrów.

- Byłem z ojcem na lotnisku we
Wrocławiu, gdzie takie samoloty lą-
dują i uważam, że nie jest to aż tak
uciążliwe, żeby blokować inwesty-
cję - mówi. - Jestem za tym, aby lot-
nisko zostało uruchomione.

Inwestor twierdzi, że nie dotar-
ły do niego żadne protesty miesz-
kańców. Jedyne pismo sprzeciwia-
jące się inwestycji pochodziło z Ku-
rii Diecezjalnej, która jest

właścicielem sanatorium w Kamie-
niu Śląskim. Józef Pilch uważa, że
jednym z powodów, dla których gmi-
na blokuje powstanie lotniska, jest
obawa przed utratą wpływów z po-
datku od nieruchomości. W tej chwi-
li jest to około 120 tys. złotych rocz-
nie. Lotnisko publiczne byłoby z tych
opłat zwolnione. - Jeśli burmistrz
nie wyda decyzji lub wyda nega-
tywną, oddam sprawę do sądu - za-
powiada Józef Pilch.

SABINA KUBICIEL
skubiciel@nto.pl - 077 44 32 596

Burmistrz Gogolina boi się samolotów
KONFLIKT. Gmina blokuje uruchomienie lotniska w Kamieniu Śląskim. Inwestor grozi sądem.


