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Problematyka  inwestycjna jest
w ostatnim czasie bardzo czêsto obec-
na w mediach i w rozmowach o przy-
sz³o�ci. I s³usznie, poniewa¿ od in-
westycji bêdzie zale¿a³a pomy�lno�æ
naszej gospodarki w najbli¿szych la-
tach. 6 kwietnia na zaproszenie Sta-
rosty Strzeleckiego Gerharda Mathei
oraz prezesa Stowarzyszenia Rozwój
i Gospodarka Karola Cebuli go�ci³ w
Strzelcach Op. wójt gminy Kobierzy-
ce Ryszard Pacholik na spotkaniu z
burmistrzami i wójtami gmin naszego
powiatu. Niewielka, zaledwie 12-ty-
siêczna gmina, nale¿y do polskiej czo-
³ówki pod wzglêdem wysoko�ci do-
chodu na jednego mieszkañca. Od kil-
ku lat znajduje siê w pierwszej trójce
najbogatszych gmin rolniczych w
Polsce. Podczas spotkania z burmi-
strzami i wójtami gmin naszego po-
wiatu opowiada³ o do�wiadczeniach
swojej gminy w pozyskiwaniu inwe-
storów.

Sukces gospodarczy Kobierzyc
to miêdzy innymi efekt doskona³ego
po³o¿enia geograficznego (wroc³aw-
skie Bielany) i przedsiêbiorczo�ci
w³adz lokalnych. Gmina od wielu lat
konsekwentnie realizuje aktywn¹
strategiê pozyskania inwestorów po-
przez przygotowywanie terenów
pod inwestycje. W chwili obecnej
Kobierzyce posiadaj¹ 2500 hektarów
gruntów inwestycyjnych przekszta³-
conych z gruntów rolnych.

Dobra, klarowna oferta, uzbrojo-
ne tereny, proste procedury zwi¹za-
ne z procesem inwestycyjnym i po-
moc w ich przeprowadzeniu, skróce-
nie czasu oczekiwania na decyzje oraz
kompetencja urzêdników � to pod-
stawowe oczekiwania inwestorów

wobec samorz¹dów terytorialnych.
Gminy, które zrozumia³y swoj¹
istotn¹ funkcjê w ca³ym ³añcuchu
powi¹zañ ekonomiczno-gospodar-
czych tworz¹ strefy aktywno�ci go-
spodarczej, dokonuj¹ scaleñ i podzia-
³ów gruntów, zbroj¹ tereny i staraj¹
siê byæ bezpo�rednim dostawc¹ me-
diów technicznych. Oprócz takich
rozwi¹zañ wiele polskich gmin wpro-
wadzi³o ju¿ szereg u³atwieñ i zachêt
dla inwestorów w postaci ulg i zwol-
nieñ w podatku od nieruchomo�ci. W
samych urzêdach dokonuje siê wielu
zmian organizacyjnych, w niektórych
powsta³y specjalne Centra Obs³ugi
Inwestorów, gdzie przedsiêbiorcy
prowadzeni s¹ przez specjalistów
krok po kroku, od pocz¹tku do koñ-
ca procesu inwestycyjnego, a decy-
zje podejmowane s¹ szybko, co re-
dukuje liczbê odwo³añ do wy¿szych
instancji administracyjnych i s¹dów
administracyjnych. Istotn¹ funkcj¹
urzêdów s¹ tak¿e wszelkiego rodza-
ju dzia³ania  promocyjne. Oczywi-
stym jest, i¿ wi¹¿e siê to z nak³adami
finansowymi. Kobierzyce w bud¿e-
cie przeznaczaj¹ ok. 400 tys. z³ rocz-
nie na promocjê. Swoj¹ ofertê inwe-
stycyjn¹  prezentuj¹ w internecie, w
folderach i informatorach oraz na tar-
gach inwestycyjnych, gdzie wystaw-
cami s¹ nie samorz¹dy terytorialne,
lecz firmy. Gmina Kobierzyce ze
swoj¹ ofert¹ dotar³a a¿ do Cannes.
Istotne znaczenie ma akceptacja
mieszkañców dla poczynañ w³adz
samorz¹dowych, ich otwarto�æ,
¿yczliwo�æ, zrozumienie, ¿e inwe-
stycje to szansa na rozwój. Inwesto-
rzy, zw³aszcza zagraniczni, zmieniaj¹
wizerunek gminy, wp³ywaj¹ na jej

otwarto�æ, nowoczesno�æ, tolerancyj-
no�æ. Powoduj¹ nap³yw kapita³u,
tworz¹ nowe, wysoko warto�ciowe
miejsca pracy, przyci¹gaj¹ nowocze-
sne technologie.

Inwestycje firm w gminie Kobie-
rzyce spowodowa³y:
- powstanie od pocz¹tku roku

2000 3496 nowych miejsc pracy,
- przygotowanie warunków do

stworzenia nastêpnych 900
miejsc pracy,

- zainwestowanie kapita³u w wy-
soko�ci 269 mln USD na terenie
112 ha.
Tyle o Kobierzycach. Spróbujmy

teraz pokusiæ siê o pokazanie, jak gmi-
ny naszego powiatu staraj¹ siê wzbu-
dziæ zainteresowanie inwestorów.
Jeste�my �wiadomi tego, i¿ powiat
nas nie plasuje siê w czo³ówce pod
wzglêdem atrakcyjno�ci inwestycyj-
nej. Wed³ug oceny Instytutu badañ
nad Gospodark¹ Rynkow¹ w 2002
powiat strzelecki mie�ci³ siê w klasie
D (ostatniej) pod wzglêdem atrakcyj-
no�ci dla inwestorów.

Istotne jest jednak to, i¿ ze wzglê-
du na atrakcyjne usytuowanie, nasz
powiat poprzez podjêcie okre�lo-
nych dzia³añ na przygotowanie grun-
tów móg³by staæ siê atrakcyjnym te-
renem pod inwestycje.

Powiat strzelecki po³o¿ony jest
w na granicy woj. opolskiego i �l¹-
skiego. Przez teren powiatu przebie-
ga autostrada A4 z dwoma wêz³ami �
w Olszowej i Nogowczycach, drogi
krajowe nr 94, 88 i 40, sieæ uzupe³-
niaj¹ drogi wojewódzkie i powiato-
we.
Oto zestawienie informacji o po-
szczególnych gminach naszego po-
wiatu:

CHARAKTERYSTYKA Izbicko Jemielnica Kolonowskie Le�nica Ujazd Zawadzkie Strzelce Op.

Liczba mieszkañców 5.599 7.669 6.287 8.851 6.328 13.264 34.098
Powierzchnia w km2 84,3 113,2 83,61 95,00 83,31 82,24 202,3
Ulgi dla inwestorów Uchwa³a projekt projekt Uchwa³a Uchwa³a brak Uchwa³a
w podatku od nieruchomo�ci z 18.08.03 z 28.11.03 z 29.04.03 z 10.12.03
Przygotowane grunty 18 ha 5 ha 10 ha 20 ha 100 ha brak 125 ha
pod inwestycje
Planowane grunty brak 20 ha 10 ha brak 200 ha brak 300 ha
pod inwestycje
Aktualny plan brak istnieje istnieje istnieje istnieje brak istnieje
zagospodarowania
przestrzennego
Planowane wydatki 10.000 50.000 20.000 40.000 10.000 23.000 76.000
na promocjê w 2004 r.
Wska�nik kwota 1,79 6,50 3,17 4,50 1,59 1,73 2,23
promocji/liczba mieszkañców

Jak gminy poszukuj¹ inwestorów?

Przez konkurencyjno�æ gminy ro-
zumiana jest zdolno�æ generowania w
ramach powiatowej i wojewódzkiej
konkurencji, wzglêdnie wysokiego i
trwa³ego poziomu dochodów oraz
miejsc pracy.

Najwa¿niejsze czynniki, które
decyduj¹ o atrakcyjno�ci inwestycyj-
nej gminy to:
* ch³onno�æ rynku lokalnego, po-

wi¹zana z wielko�ci¹ rynku, za-
mo¿no�ci¹ spo³eczno�ci lokalnej
oraz poziomem aktywno�ci go-
spodarczej

* jako�æ rynku pracy, mierzona
g³ównie poziomem wykszta³ce-
nia oraz obecno�ci¹ i jako�ci¹ in-
stytucji naukowych, edukacyj-
nych i badawczych

* klimat spo³eczny, zwi¹zany z
aktywno�ci¹ spo³eczn¹, tworze-
niem siê instytucji spo³eczeñstwa
obywatelskiego oraz ze stabilno-
�ci¹ polityczn¹

* infrastruktura techniczna
* infrastruktura otoczenia biznesu,

a wiêc rozwój sieci bankowej, in-
stytucji ubezpieczeniowych i in-
nych obs³uguj¹cych ¿ycie gospo-
darcze

* dostêpno�æ komunikacyjna: po-
³o¿enie wzglêdem g³ównych dróg
i linii kolejowych, planowanych
autostrad, portów, przej�æ gra-
nicznych, lotnisk miêdzynarodo-
wych i lokalnych

* skuteczno�æ transformacji gospo-
darczej: postêpy w rozwoju sek-
tora prywatnego, dotychczaso-
wa aktywno�æ inwestorów za-
granicznych, zró¿nicowanie bran-
¿owej struktury gospodarczej

* aktywno�æ marketingowa lokal-
nych w³adz samorz¹dowych

* mo¿liwo�ci wypoczynkowe
zwi¹zane z blisko�ci¹ terenów
warto�ciowych przyrodniczo
(jak parki narodowe), obiektów
zabytkowych, muzeów, a tak¿e
z wielko�ci¹ i jako�ci¹ bazy noc-
legowej.

Poni¿ej mo¿ecie Pañstwo zobaczyæ wykres obrazuj¹cy znaczenie poszcze-
gólnych czynników inwestycyjnych

Wraz z naszym wej�ciem do UE
z pewno�ci¹ zwiêkszy siê zaintere-
sowanie  terenami inwestycyjnymi
w naszym powiecie. Byæ mo¿e eu-
ropejskie firmy z Niemiec, Belgii czy
Holandii zechc¹ przenie�æ tutaj swoj¹
produkcjê i zainwestowaæ tak po¿¹-
dane dla nas euro oraz stworzyæ nowe

miejsca pracy. Idealnie by³oby, gdy-
by na ka¿dym etapie procesu inwe-
stycyjnego pocz¹wszy od momentu
wyboru lokalizacji a¿ do uruchomie-
nia bie¿¹cej dzia³alno�ci, inwestorzy
byli partnerami samorz¹dów lokal-
nych.

Hymn Gaude
Mater Polonia wy-
�piewany po raz
pierwszy w Kielczy.
Pierwszy, ale nie
ostatni.

18 kwietnia w
ko�ciele parafialnym
pw. �w. Bart³omieja
w Kielczy wystê-
pem Akademickiego
Chóru Uniwersyte-
tu Opolskiego pod
dyr. El¿biety Tryl-
nik (wyk³adowca
UO oraz pracownik
redakcji muzycznej
Radia Opole) rozpocz¹³ siê pierwszy
festiwal �Gaude Mater Polonia in me-
moriam Wincenty z Kielczy�, upa-
miêtniaj¹cy 750 rocznicê powstania
pie�ni oraz przypominaj¹cy sylwet-
kê jego autora. Festiwal przypomni
muzykê �redniowieczn¹, jest tak¿e
promocj¹ lokalnych wykonawców,
którzy wyst¹pi¹ w towarzystwie
muzycznych s³aw. Realizacj¹ kiel-
czañskiego koncertu zaj¹³ siê i popro-
wadzi³ wystêp Zbigniew Pawlicki,
znany organizator ¿ycia muzyczne-
go, prezes Towarzystwa �piewacze-
go �Harfa�. Go�ci powita³ i wprowa-
dzi³ w tematykê spotkania ks. Jan
Wypiór oraz wspó³organizatorzy,
wicemarsza³kowie województwa
Ewa Rurynkiewicz i Ryszard Galla.
W dalszej czê�ci programu zebrani w
ko�ciele us³yszeli arcydzie³o europej-
skiej muzyki chóralnej. Autorem tego
s³ynnego hymnu, popularnego szcze-
gólnie w�ród m³odzie¿y studenckiej,
jest Wicenty z Kielczy. Do niedawna
by³y jeszcze du¿e w¹tpliwo�ci czy
aby nie by³ to Wincenty z Kielc, jed-
nak prof. Gerard Labuda - historyk,
potwierdza i¿ autor hymnu pocho-
dzi z Kielczy, co podpiera kilkoma
przes³ankami (rycerskie pochodzenie
Wincentego �ci�le zazêbia siê z hi-
stori¹ Kielczy, która w XIII wieku
by³a wsi¹ rycersk¹, bliskimi zwi¹z-
kami z pochodz¹cym z ziemi opol-
skiej rodem Odrow¹¿ów t³umaczy
szybk¹ karierê duchown¹ Wincente-
go na dworze biskupa krakowskiego
Iwa Odrow¹¿a oraz jego pó�niejsze
wst¹pienie do dominikanów i zwi¹-
zanie siê z ich konwentem w Racibo-
rzu). W zwi¹zku z powy¿szym
mieszkañcy Kielczy uznali, i¿ jak
najbardziej nale¿y �wiêtowaæ jubile-
usz tak s³awnego rodaka. Wszelkie
starania w zorganizowaniu tego fe-
stiwalu rozpocz¹³ Ks. Jan Wypior,
proboszcz w Kielczy.

Oprócz koncertu w niedzielne
popo³udnie udana okaza³a siê rów-
nie¿ wystawa zdjêæ �Z dawnej i bli-
skiej historii Kielczy� w zabytkowej
chacie. Wystawa ta cieszy³a siê szcze-
gólnym zainteresowaniem w�ród sa-
mych mieszkañców, którzy z rado-
�ci¹ rozpoznawali swoich przodków
czy dawnych s¹siadów, czêsto mo¿-
na by³o us³yszeæ jak pomagali sobie
nawzajem w zlokalizowaniu budyn-
ków, choæ niektóre ju¿ dawno nie ist-
niej¹. Chata tego dnia pe³ni³a równie¿
rolê kawiarni festiwalowej.

Pierwszy festiwal

Uroczyste �wiêtowanie poprze-
dzi³a ju¿ zorganizowana 26 marca
sesj¹ popularno - naukow¹ w starej
chacie w Kielczy. Prelekcje wyg³osi³
ks. prof. Kazimierz Dola - ��l¹sk w
XIII stuleciu�, dr Remigiusz Mazur -
�Muzyczne dzieje hymnu Gaude
Mater Polonia oraz Mariusz Wo-
skowski - �Wincenty z Kielczy -
Cz³owiek i dzie³o�. Spotkanie to oka-
za³o siê ciekawym wstêpem do tak
uroczystego �wiêtowania.

Patronat honorowy nad kilku-
dniowym festiwalem objêli: Minister
Kultury Waldemar D¹browski, arcy-
biskup Alfons Nossol, Marsza³ek
Województwa Grzegorz Kubat i Pre-
zydent Miasta Opola Ryszard Ze-
mbaczyñski.

Program festiwalu jest bardzo bo-
gaty i ka¿dy znajdzie dla siebie co�
ciekawego. Oprócz koncertów w Kiel-
czy obchody 750 � lecia Gaude Ma-
ter Polonia Wincenty z Kielczy in me-
moriam odbêd¹ siê równie¿ w Opo-
lu, Brzegu, Dobrodzieniu, Kluczach,
Mosznej i w G³ucho³azach.

j.g.

Program:
24 kwietnia, godz. 18:00 Brzeg, Za-
mek Piastów �l¹skich - Zespó³ Mu-
zyki Dawnej �Dekameron�, kier. art.
Tadeusz Czechak
25 kwietnia, godz. 16:00 - Kielcza,
ko�ció³ �w. Bart³omieja - Zespó³
Muzyki Dawnej �Dekameron�. Im-
preza towarzysz¹ca: �Festyn �re-
dniowieczny (godz. 13:30-15:30)
2 maja godz. 15:00 - Klucz, ko�ció³
�w. El¿biety - poznañski zespó³ wo-
kalny �Affabre Concinui�, kier. art.
Piotr Lewandowski,
3 maja, godz. 10:30 � Opole, kate-
dra, uroczysta Msza �w. - prof. Jo-
achim Grubich (organy), �Affabre
Concinui�, �Legenda� chóry: �Capri-
colium�, �Cantabile� katedry opol-
skiej, miêdzyparafialny z Zawadz-
kiego
3 maja godz. 15:30-17:00- Kielcza -
impreza towarzysz¹ca:  wystawa
przyrodniczo - ³owiecka w chacie,
wystêp zespo³u sygnalistów, degu-
stacja bigosu my�liwskiego
8 maja, godz. 19:00 Kielcza ko�ció³
�w. Bart³omieja - Konstatny Andr-
rzej Kulka- skrzypce, zespó³ kame-
ralistów �Camerata Vistula�, kier. art.
Andrzej Wróbel. Impreza towarzy-
sz¹ca: Kiermasz sztuki ludowej (godz.
15:00-18:30)

9 maja, godz.
16:00 Moszna, ko-
�ció³ Niepokalane-
go Serca Maryi -
Konstanty Andrzej
Kulka (skrzypce) i
zespó³ kamerali-
stów �Camerata Vi-
stula�
9 maja, godz.
19:30 - G³ucho³azy,
O�rodek �Caritas� -
Konstanty Andrzej
Kulka (skrzypce) i
zespó³ Kamerali-
stów �Camerata Vi-
stula�


