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*** PRZECZYTAJ! *** ZASTANÓW SIÊ NAD PRZYSZ£OCI¥! *** WYPOWIEDZ SIÊ! ***
stycyjna ma³ych i rednich orodków
wzglêdem du¿ych miast oraz absorbowanie przez metropolie wiêkszoci pozytywnych trendów rozwojowych,
Wo8. ceny noników energii utrudniaj¹ce proekologiczne zachowania
(problemy z wyeliminowaniem niskiej emisji),
Wo9. du¿a atrakcyjnoæ rynku pracy za granic¹ powoduj¹ca emigracjê
zarobkow¹ na znaczn¹ skalê
Wyzwania stymuluj¹ce:
Ws1. utrwalanie demokracji oraz
wi¹¿¹cych siê z ni¹ pojêæ decentralizacji i subsydiarnoci zwiêkszaj¹ce
mo¿liwoci aktywizowania spo³ecznoci lokalnych,
Ws2. otwieranie nowych rynków:
integracja z UE i wzrost wymiany
handlowej wschód-zachód,
Ws3. wzrost zainteresowania inwestorów, zw³aszcza wykorzystuj¹cych nowoczesne technologie, obszarami czystymi ekologicznie,
Ws4. zmiany stylu ¿ycia, których
elementem jest rosn¹ce zainteresowanie us³ugami rekreacyjnymi i turystycznymi,
Ws5. rosn¹ce znaczenie na rynku
us³ug w zakresie kultury, tradycji i
historii,
Ws6. tendencje deglomeracyjne w
du¿ych miastach skutkuj¹ce poszukiwaniem nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe na obszarach wiejskich,
Ws7. nowe instrumenty wspierania produkcji rolnej zwi¹zane z integracj¹ Polski z UE,
Ws8. dostêpne programy pomocowe z zakresu ochrony rodowiska,
Ws9. nowe szanse zwi¹zane z realizacj¹ programu budowy autostrad
w Polsce (dokoñczenie budowy autostrady A4).
3.
Analiza aspiracji mieszkañców
powiatu strzeleckiego
Ze wzglêdu na d³ugofalowy charakter opracowania aspiracje podzielono na dwie grupy: aspiracje mieszkañców powiatu wyra¿one w ujêciu
generalnym oraz specyficzne aspiracje m³odzie¿y, a wiêc grupy wiekowej, która powinna byæ silnie zainteresowana wynikami strategii i jej
wdra¿ania.
Aspiracje mieszkañców powiatu:
As1. posiadanie pracy zapewniaj¹cej godziwe warunki ¿ycia rodzinom,
As2. skoordynowanie rozwoju
gospodarczego z oczekiwaniami spo³ecznymi zw³aszcza w aspekcie dochodów ludnoci i zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc pracy,
As3. zapewnienie przysz³oci
m³odym pokoleniom poprzez poprawê wykszta³cenia oraz mo¿liwoci
znalezienia dobrej pracy lub samozatrudnienia,
As4. zniwelowanie ró¿nic w poziomie ¿ycia pomiêdzy powiatem a
krajami UE, a w konsekwencji ograniczenie koniecznoci emigracji zarobkowej,
As5. zachowanie pozytywnych
odmiennoci w warunkach ¿ycia w
stosunku do innych obszarów (walory rodowiskowe, integracja spo³eczna),
As6. efektywne wykorzystywanie potencja³ów powiatu, ograniczanie marnotrawstwa, intensywne wykorzystywanie pojawiaj¹cych siê
szans,
As7. wysoki poziom bezpieczeñstwa w powiecie oraz maksymalne
ograniczenie zjawisk patologicznych
As8. powszechny dostêp do us³ug
spo³ecznych, zw³aszcza edukacji i
opieki zdrowotnej,
As9. zwiêkszenie satysfakcji z
zamieszkiwania w powiecie zwi¹zanej z dostêpem do rozrywki, kultury, rekreacji.
As10. likwidacja barier zwi¹zanych
z zak³adaniem i funkcjonowaniem
ma³ych i rednich przedsiêbiorstw
Aspiracje m³odzie¿y:
As11. wzrost oczekiwañ m³odzie¿y w odniesieniu do systemu kszta³-

cenia k³ad¹cego wiêkszy nacisk na
przygotowanie do podjêcia pracy ni¿
przygotowanie do studiów,
As12. chêæ uzyskania szybkiego
zarobku,
ale równoczenie:
As13. rosn¹ce oczekiwania m³odzie¿y dotycz¹ce studiowania (chêæ
zdobycia wykszta³cenia wy¿szego
ni¿ posiadanego przez rodziców),
As14. rosn¹ce zainteresowanie m³odzie¿y ró¿nymi rodzajami studiów,
w tym miêdzy innymi studiami medycznymi, ekonomicznymi, filologicznymi, pedagogicznymi, technicznymi (np. informatyka) oraz na AWF.
As15. rosn¹ca liczba m³odzie¿y zainteresowanej nauk¹ w liceach ogólnokszta³c¹cych,
As16. znaczne oczekiwania m³odzie¿y wobec szkó³ dotycz¹ce
kszta³towania zainteresowañ,
As17. du¿e zainteresowanie m³odzie¿y rekreacj¹ fizyczn¹, a zw³aszcza popularnymi sportami zespo³owymi,
As18. wysokie zainteresowanie
m³odzie¿y nauk¹ jêzyków obcych,
As19. zainteresowanie pozaszkolne
m³odzie¿y obejmuj¹ce pracê z komputerem, zainteresowania artystyczne i literackie, majsterkowanie, gotowanie, zainteresowania turystycznokrajoznawcze,
4.
Analiza atutów powiatu
strzeleckiego
W poni¿szym zestawieniu przedstawione atuty dotycz¹ zarówno aktualnych jak i potencjalnych pozytywnych wyró¿ników powiatu.
Atuty spo³eczne:
At1. silna integracja spo³eczeñstwa,
At2. aktywne grupy spo³ecznikowskie,
At3. dyscyplina i pracowitoæ cechuj¹ce mieszkañców powiatu,
At4. osobiste i rodzinne kontakty
z zagranic¹ mog¹ce stanowiæ wa¿ny
czynnik przyci¹gania kapita³u oraz
nap³ywu nowoczesnych rozwi¹zañ
gospodarczych,
At5. wysoki w skali województwa opolskiego przyrost naturalny,
At6. wysoki odsetek ludnoci w
wieku produkcyjnym,
At7. dobrze wykwalifikowana i
wykszta³cona si³a robocza,
At8. zainteresowanie mieszkañców, w tym równie¿ mieszkañców
wsi przekwalifikowaniami,
At9. wysoka aktywnoæ mieszkañców powiatu nakierowana na
utrzymywanie kontaktów z otoczeniem miêdzynarodowym wyra¿aj¹ca siê licznymi kontaktami szkó³ z
partnerami z UE, miêdzynarodow¹
wspó³prac¹ samorz¹dów terytorialnych, a tak¿e podejmowaniem pracy
za granic¹,
At10. dzia³aj¹ce na terenie powiatu
zespo³y folklorystyczne i artystyczne, orkiestry dête, chóry,
At11. dobrze dzia³aj¹ce organizacje
sportowe (LZS-y),
At12. rosn¹ca wiadomoæ kulturalna wród mieszkañców powiatu,
At13. organizowane w powiecie
imprezy artystyczne (plenery malarskie),
At14. Góra w. Anny bêd¹ca duchow¹ stolic¹ Górnego l¹ska, wa¿nym orodkiem pielgrzymkowym i
historycznym, wokó³ którego koncentruje siê znaczna czêæ spo³ecznej i religijnej aktywnoci mieszkañców województwa opolskiego i l¹skiego,
Atuty gospodarcze:
At15. dowiadczenie w prowadzeniu gospodarstw rolnych i wysoka
kultura rolna,
At16. zró¿nicowana struktura produkcji rolnej,
At17. tradycje w produkcji cementowo-wapienniczej,
At18. znacz¹ca liczba podmiotów
gospodarczych z udzia³em kapita³u
zagranicznego,
At19. zagraniczna migracja zarobkowa zwiêkszaj¹ca dochody mieszkañców powiatu,
At20. ma³a uci¹¿liwoæ rodowisko-

wa zak³adów przemys³owych powiatu,
Atuty infrastrukturalne:
At21. dobrze rozwiniêta infrastruktura redukcji zanieczyszczeñ powietrza,
At22. bardzo dobre wyposa¿enie
gospodarstw rolnych w sieæ wodoci¹gow¹,
At23. korzystny uk³ad komunikacyjny zapewniaj¹cy dostêpnoæ do
s¹siednich orodków przemys³owych
i us³ugowych  przebiegaj¹ca przez
teren powiatu autostrada A4 i droga
tranzytowa E40,
At24. rozwiniêta sieæ dróg utwardzonych  w skali województwa
opolskiego  zapewniaj¹ca dobr¹
wewnêtrzn¹ komunikacjê w powiecie,
At25. posiadanie wa¿nego regionalnego wêz³a kolejowego,
At26. estetyczna i funkcjonalna zabudowa mieszkaniowa,
At27. wysoki standard gospodarstw wiejskich stwarzaj¹cy dobre
warunki do rozwoju agroturystyki,
At28. amfiteatr bêd¹cy obiektem,
w którym mo¿na realizowaæ masowe imprezy o randze powiatowej oraz
wykorzystywaæ dla organizacji programów o znaczeniu turystycznym,
At29. infrastruktura turystyczna
Góry w. Anny zwi¹zana z obs³ug¹
ruchu turystycznego oraz histori¹
l¹ska,
At30. szlaki turystyczne i cie¿ki
rowerowe przebiegaj¹ce przez teren
powiatu,
At31. dobrze rozwiniête elementy
bazy sportowej  stadiony,
Atuty w zakresie dostêpu do us³ug
spo³ecznych:
At32. dobrze rozwiniêta sieæ szkó³
w powiecie,
At33. dzia³aj¹ce w powiecie szko³y muzyczne,
At34. dobrze zorganizowany sport
szkolny,
Atuty rodowiskowe:
At35. lesistoæ powiatu nale¿¹ca do
najwy¿szych w województwie,
At36. bogactwo krajobrazu, flory i
fauny,
At37. parki krajobrazowe o wyj¹tkowych walorach przyrodniczych,
At38. du¿e zasoby wody pitnej
(zbiornik wód podziemnych GZWP
333),
At39. dobre warunki rodowiskowe
sprzyjaj¹ce rozwojowi turystyki i
³owiectwa,

Pr8. nie przynosz¹ca oczekiwanych efektów restrukturyzacja przedsiêbiorstw powiatu,
Pr9. niewielka sk³onnoæ lokalnego biznesu do nawi¹zywania wspó³pracy i tworzenia sieci kooperacyjnych,
Pr10. brak kadry mened¿erskiej o
odpowiednich kwalifikacjach,
Pr11. brak markowego produktu
powiatu strzeleckiego (dotyczy rolnictwa, turystyki i przemys³u),
Pr12. ma³a liczba podmiotów gospodarczych oferuj¹cych pracê dla
wykwalifikowanych pracowników i
prowadz¹cych konsekwentn¹ politykê kadrow¹,
Pr13. s³abo rozwiniête przetwórstwo rolno-spo¿ywcze i trudnoci w
spe³nieniu wymagañ UE,
Pr14. brak organizacji rynku rolnego,
Pr15. brak w³aciwego doradztwa
rolniczego uwzglêdniaj¹cego zagadnienia ekonomii, marketingu, wykorzystywania rodków unijnych,
Pr16. niewielkie zainteresowanie
tworzeniem grup producenckich,
Pr17. brak nowych miejsc pracy
skutkuj¹cy rosn¹cym bezrobociem
wród m³odzie¿y, kobiet i mieszkañców wsi,
Pr18. utrzymuj¹ce siê, trudne do
precyzyjnego oszacowania, znaczne
bezrobocie ukryte na wsi,
Pr19. niskie dochody bud¿etów
gmin powiatu (najni¿sze w województwie),
Pr20. niewielkie zainteresowanie
mieszkañców rozwijaniem nowych
form dzia³alnoci gospodarczej, w tym
turystyki,
Pr21. s³abo rozwiniêta agroturystyka,
Pr22. brak systemu promocji turystycznej (brak punktu informacji turystycznej, brak materia³ów informacyjno-promocyjnych),
Pr23. s³aba promocja zasobów powiatu przek³adaj¹ca siê na nisk¹ atrakcyjnoæ inwestycyjn¹, osadnicz¹ i
turystyczn¹,

Problemy spo³eczne:
Pr1. integracja spo³eczna powiatu nie przek³adaj¹ca siê na wspó³pracê miêdzygminn¹,
Pr2. wysoka migracja zagraniczna
mog¹ca skutkowaæ rozbijaniem wiêzi rodzinnych i spo³ecznych oraz
os³abianiem potencja³u ludzkiego powiatu (emigracja ludzi m³odych,
przedsiêbiorczych, o dobrych kwalifikacjach),
Pr3. silne kontakty zagraniczne
mog¹ce przyczyniaæ siê do rozbijania to¿samoci lokalnej i preferowania wzorców cywilizacyjnych niezgodnych z tradycjami powiatu,
Pr4. niski poziom wiadomoci
ekologicznej mieszkañców,
Pr5. trudnoci w okreleniu przez
uczniów swojego przysz³ego zawodu,
Pr6. brak dzia³alnoci artystycznej wród m³odzie¿y,

Problemy infrastrukturalne:
Pr24. brak atrakcyjnych terenów
inwestycyjnych o odpowiedniej
powierzchni, uzbrojeniu i uregulowanych kwestiach w³asnociowych,
Pr25. z³a jakoæ dróg,
Pr26. brak obwodnic miast,
Pr27. s³aby dostêp do sieci telefonicznych,
Pr28. niezadowalaj¹cy wewnêtrzny transport zbiorowy,
Pr29. niepewna przysz³oæ organizatorów transportu zbiorowego w
powiecie (PKP, PKS),
Pr30. stosunkowo du¿a liczba osób
przypadaj¹cych na jedno mieszkanie,
Pr31. wymagaj¹cy uzupe³nieñ dostêp gospodarstw rolnych do sieci
elektrycznej 380v,
Pr32. znikomy dostêp gospodarstw rolnych i gospodarstw domowych do sieci gazowej,
Pr33. nierozwiniêta sieæ kanalizacyjna i brak nowoczesnych oczyszczalni cieków,
Pr34. ma³a iloæ wietlic wiejskich,
Pr35. brak ogólnodostêpnych zamkniêtych obiektów sportowych i
rekreacyjnych,
Pr36. niedostateczna liczba sal gimnastycznych przy szko³ach podstawowych,
Problemy w dostêpie do us³ug spo³ecznych:
Pr37. brak cyklicznych imprez o
charakterze powiatowym,
Pr38. niew³aciwie wykorzystywana baza sportowa,
Pr39. brak struktur organizacyjnych i koordynacji dzia³añ w dziedzinie upowszechniania rekreacji,
Problemy rodowiskowe:
Pr40. s³aba ochrona wód podziemnych i powierzchniowych,
Pr41. brak gospodarki odpadami,
Pr42. wysoka inwazyjnoæ dzia³alnoci rolnej wzglêdem rodowiska
naturalnego (nieuregulowana gospodarka gnojowic¹),
Pr43. zagro¿enia niskiej emisji,

Problemy gospodarcze:
Pr7. s³aba kondycja znacznej czêci podmiotów gospodarczych w
powiecie,

Problemy lokalizacji powiatu:
Pr44. s¹siedztwo kompleksów
przemys³owych zanieczyszczaj¹cych powietrze,

Atuty lokalizacji:
At40. po³o¿enie powiatu na obrze¿u du¿ej aglomeracji, w pobli¿u du¿ego rynku zbytu,
5.
Analiza problemów powiatu
strzeleckiego
Problemy powiatu strzeleckiego zosta³y pogrupowane analogicznie jak
to mia³o miejsce w przypadku potencja³ów rozwojowych.

6.
Wizja rozwoju powiatu
strzeleckiego
Analiza wewnêtrznych i zewnêtrznych uwarunkowañ rozwojowych
powiatu, a zw³aszcza okrelenie aspiracji mieszkañców powiatu i wyzwañ
pojawiaj¹cych siê w otoczeniu pozwala na sformu³owanie wizji rozwoju. Wizja stanowi ¿yczeniowy scenariusz rozwoju powiatu zawieraj¹cy stany i procesy, które powinny
cechowaæ powiat w roku 2015. Wizja rozwoju powiatu strzeleckiego
sk³ada siê z nastêpuj¹cych wartoci:
1. Mieszkañcy powiatu o kwalifikacjach odpowiednich do wymagañ
wspó³czesnej gospodarki i spo³eczeñstwa, aktywni spo³ecznie i gospodarczo, otwarci na zmiany, a równoczenie wiadomi wartoci tradycji i
kultury lokalnej.
2. Wysoka jakoæ walorów naturalnych stanowi¹cych podstawê rozwoju powiatu, umiejêtnie pielêgnowanych i zachowywanych dla przysz³ych
pokoleñ.
3. Racjonalne gospodarowanie i
uaktywnianie zasobów wewnêtrznych, bêd¹ce wynikiem:
* sta³ej wymiany informacji o zasobach gmin tworz¹cych powiat i mo¿liwociach ich wspólnego wykorzystywania,
* partnerskiego ustalania akceptowanego podzia³u zadañ pomiêdzy
podmiotami lokalnymi w powiecie.
4. Rozwój wielofunkcyjny i zintegrowany, przyjmuj¹cy priorytety ekorozwoju, obejmuj¹cy równoleg³y rozwój:
* dzia³alnoci przemys³owej opartej
na nowoczesnych technologiach,
wykorzystuj¹cych lecz nie degraduj¹cych atrakcyjne walory rodowiskowe powiatu (zasoby wód podziemnych, czyste powietrze) oraz tworz¹cych miejsca pracy dla najlepiej wykszta³conych mieszkañców powiatu,
* ma³ych i rednich przedsiêbiorstw
opieraj¹cych siê w g³ównej mierze na
przedsiêbiorczoci mieszkañców powiatu,
* rolnictwa z elementami rolnictwa
ekologicznego,
* turystyki, ze szczególnym
uwzglêdnieniem turystyki pielgrzymkowej, rowerowej, historycznej i agroturystyki.
5. Wysoka atrakcyjnoæ inwestycyjna powiatu wynikaj¹ca z bliskoci
rynków zbytu, wysokich walorów rodowiska naturalnego, kwalifikacji
mieszkañców i dobrego wyposa¿enia
infrastrukturalnego.
6. Rozwój ma³ych i rednich przedsiêbiorstw prowadz¹cy do:
* uaktywnienia mieszkañców powiatu i zagospodarowania ich przedsiêbiorczoci,
* wykorzystania miejscowych zasobów naturalnych przy zachowaniu
zasad ekorozwoju,
* wspomagania procesów restrukturyzacji poprzez wykorzystanie istniej¹cej bazy technicznej po restrukturyzowanych przedsiêbiorstwach oraz
zagospodarowania terenów i obiektów poprzemys³owych wraz z infrastruktur¹,
* samozatrudnienia mieszkañców i
ich rodzin oraz powstania nowych
miejsc pracy w powiecie,
* podwy¿szenia stopnia przetworzenia produktów, podniesienia innowacyjnoci i elastycznoci lokalnej
gospodarki, wykorzystywania nowoczesnych rozwi¹zañ technologicznych,
* poprawy warunków zamieszkania w powiecie dziêki rozwojowi
us³ug.
7. Rozwiniête i urozmaicone rolnictwo oparte na korzystnych walorach
naturalnych i tradycjach powiatu, a
w tym rozwój:
* silnych specjalizacji w produkcji
rolnej daj¹cych mo¿liwoci konkurowania na rynku krajowym i europejskim (np. produkcja mleczna i
miêsna),
* wysokowydajnych gospodarstw
rodzinnych, o odpowiednim areale,
zrzeszonych w grupach producenckich.
Mo¿liwy podzia³ na dwukierunkowy rozwój obszarów wiejskich

