GMINA CZARNA WODA

STEICO: JeÅ›li powstanie podstrefa w Czarnej Wodzie...
poniedziaÅ‚ek, 27 styczeÅ„ 2014

Do Rady MinistrÃ³w wpÅ‚ynÄ…Å‚ wniosek o ustanowienie podstrefy ekonomicznej w Czarnej Wodzie. JeÅ›li zostanie
zatwierdzony, juÅ¼ wiosnÄ… budowÄ™ nowej linii produkcyjnej rozpocznie pierwszy inwestor, ktÃ³ry zapowiada stworzenie
100 nowych miejsc pracy.
O powstanie w Czarnej Wodzie podstrefy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zabiega burmistrz miasta
Arkadiusz Gliniecki. W ten sposÃ³b chce przekonaÄ‡ inwestora - firmÄ™ Steico - by swoje zamiary budowy nowoczesnej linii
produkcyjnej materiaÅ‚Ã³w drewnopochodnych zrealizowaÅ‚a wÅ‚aÅ›nie w tym mieÅ›cie.

- Budowa linii produkcyjnej w Polsce jest pewna, wahamy siÄ™ co do lokalizacji - mÃ³wi Steffen Zimny, prezes zarzÄ…du
Steico sp. z o.o. - JeÅ›li w Czarnej Wodzie powstanie podstrefa ekonomiczna, to wybÃ³r tej lokalizacji na naszÄ… inwestycjÄ™
bÄ™dzie oczywisty - mÃ³wi Steffen Zimny.

O nowÄ… inwestycjÄ™ firmy Steico walczÄ… rÃ³wnieÅ¼ inne miejscowoÅ›ci. Obecnie firma Steico ma w Polsce dwie fabryki: w
Czarnkowie (woj. wielkopolskie) oraz w Czarnej Wodzie (woj. pomorskie). Lokalizacja Czarnej Wody juÅ¼ raz przegraÅ‚a
z Czarnkowem, gdy zapadaÅ‚a decyzja o budowie nowych ciÄ…gÃ³w produkcyjnych w Polsce, ktÃ³re w efekcie daÅ‚y pracÄ™
ponad 400 osobom. Steico jest jednym z najwiÄ™kszych w Europie producentÃ³w ekologicznych pÅ‚yt izolacyjnych i
materiaÅ‚Ã³w konstrukcyjnych o szerokim zastosowaniu dla budownictwa. W Polsce ma dwie fabryki w Czarnkowie oraz
Czarnej Wodzie, w ktÃ³rych zatrudnia Å‚Ä…cznie 800 osÃ³b. W fabrykach Steico powstaje szereg nowatorskich produktÃ³w
dedykowanych specjalnym zastosowaniom tj. belki dwuteowe wykorzystywane do budowy domÃ³w, lekkie pÅ‚yty
izolacyjne LDF czy pÅ‚yty z wysokÄ… zawartoÅ›ciÄ… organicznego bitumu.
Â
Â

Arkadiusz Gliniecki, burmistrz Czarnej Wody, czyni starania, by tym razem to wÅ‚aÅ›nie jego miasto zostaÅ‚o wybrane przez
inwestora.

- Czarna Woda jest od dziesiÄ…tek lat zwiÄ…zana z przemysÅ‚em drzewnym, bo mamy idealne warunki do jego rozwoju;
zasobne lasy, wykwalifikowana kadrÄ™ oraz bardzo dobre poÅ‚oÅ¼enie przy drodze krajowej 22 oraz blisko portu morskiego
- mÃ³wi Arkadiusz Gliniecki. - Zdajemy teÅ¼ sobie sprawÄ™, Å¼e przyciÄ…gniÄ™cie duÅ¼ego inwestora bÄ™dzie generowaÅ
kolejne miejsca pracy w mniejszych, kooperujÄ…cych firmach.

JuÅ¼ teraz, dziÄ™ki funkcjonowaniu fabryki Steico w Czarnej Wodzie pracÄ™ ma 250 osÃ³b. Budowa nowej linii pozwoli
zwiÄ™kszyÄ‡ zatrudnienie w samej fabryce o 100 osÃ³b, a takÅ¼e okoÅ‚o 30 osÃ³b z firm kooperujÄ…cych w zakresie ochrony
mienia czy innych usÅ‚ug. Dla kasy miasta oznacza to rÃ³wnieÅ¼ wzrost wpÅ‚ywÃ³w m.in. z tytuÅ‚u podatku od
nieruchomoÅ›ci.
- JeÅ›li inwestycja dojdzie do skutku, a planujemy jej rozpoczÄ™cie wiosnÄ… br. Steico umocni swojÄ… pozycjÄ™ na rynku
produktÃ³w drzewnych dla budownictwa - mÃ³wi Steffen Zimny.

http://kociewiacy.pl/gminy/czarna_woda
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