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rownik Referatu Inicjatyw Gospo-
darczych w Urzêdzie Miejskim w
Strzelcach Opolskich � bo do�æ
du¿y udzia³ gmin  precyzyjnie okre-
�la pozycjê ka¿dej z nich w�ród
innych. W dodatku do ub. roku
nie wi¹za³o siê to z ¿adnymi kosz-
tami, w tym roku op³ata organiza-
cyjna wynios³a 100 z³, podczas
gdy w wielu innych konkursach
trzeba ui�ciæ przynajmniej kilka
tysiêcy z³otych. Wprawdzie w ta-
kich kosztownych konkursach
trzy czwarte uczestników otrzymu-
je certyfikaty, które mog¹ im do-
daæ splendoru, przynajmniej wizu-
alnego, to my jednak postêpuje-
my inaczej: uczestniczymy w ta-
kich, które nie wymagaj¹ wspó³fi-
nansowania, ale wzmacniaj¹ wia-
rygodno�æ podejmowanych dzia-
³añ. Szkoda, ¿e nie prowadzi siê
ju¿ rankingu atrakcyjno�ci inwe-
stycyjnej miast, organizowanego
niegdy� przez Instytut Badañ nad
Gospodark¹ Rynkow¹. Dla mnie
by³ to jeden z najciekawszych pro-
jektów, przede wszystkim dlatego,
¿e obejmowa³ 100 procent pol-
skich gmin.

Odpowiedzi na pytania zawar-
te w ankiecie dotycz¹ 4 kategorii:
zarz¹dzanie finansami, zarz¹dzanie
rozwojem, jako�æ obs³ugi intere-
santów, komunikacja spo³eczna.
H. Czempiel przyznaje jednak, ¿e
by³ trochê rozczarowany brakiem
pytañ o obs³ugê inwestorów czy

oferty inwestycyjne, czego mo¿-
na by³oby siê w³a�ciwie spodzie-
waæ choæby sugeruj¹c siê nazw¹
konkursu. Nie by³o te¿ miejsca, w
którym mo¿na by³oby siê pochwa-
liæ ulgami dla inwestorów czy pro-
gramem zatrudnienia.
- A mamy tu rzeczywiste osi¹-
gniêcia � kontynuuje H. Czempiel.
- Z naszego programu wsparcia
dla inwestorów trzej przedsiêbior-
cy ju¿ korzystaj¹ i planuj¹ utwo-
rzenie nowych 110 miejsc pracy,
kolejni równie¿ przygotowuj¹ siê
do skorzystania z oferowanych
przez nas ulg.
-  Mimo ¿e w ankiecie nie zosta-
³y ujête tego typu zagadnienia, to
jednak jej kszta³t pozwala, z dru-
giej strony, u�wiadomiæ nam, cze-
go jeszcze w naszym urzêdzie bra-
kuje i co mo¿na poprawiæ. Do�æ
wysokie miejsce w rankingu cie-
szy, tym bardziej, ¿e w ka¿dej z czte-
rech kategorii otrzymali�my mniej
wiêcej tyle samo punktów, co
oznacza, ¿e poziom, jaki prezentu-
jemy we wszystkich sferach jest
wyrównany. A wiêc, mimo ¿e upla-
sowali�my siê tu¿ za czo³ówk¹ naj-
lepszych (tylko 5 gmin otrzymy-
wa³o certyfikaty w ka¿dej z grup),
to zestawienie potwierdza prawi-
d³owy kierunek naszych przedsiê-
wziêæ zmierzaj¹cych do tego, by
gmina Strzelce Opolskie napraw-
dê sta³a siê przyjaznym partnerem
dla inwestorów.

Strzelce Opolskie
w�ród najlepszych

�Z wielk¹ przyjemno�ci¹ infor-
mujê Pana, ¿e oferta inwestycyjna
Strzelec Opolskich zosta³a przez nas
umieszczona w katalogu �The best
location of Polish regions� � tak brzmi
pocz¹tek listu prezesa Polskiej Agen-
cji Informacji i Inwestycji Zagranicz-
nych, skierowanego do burmistrza
Krzysztofa Fabianowskiego. I choæ
to nie³adnie zagl¹daæ do cudzej kore-
spondencji � ten cytat wart jest przy-

Wyró¿nienie PAIiIZ
dla Strzelec Opolskich

toczenia. Takie wyró¿nienie spotka-
³o tylko dwa miasta z Opolszczy-
zny � drugim jest Skarbimierz.

Wi¹¿e siê to nie tylko z mi³ymi
s³owami i prezentacj¹ na stronie in-
ternetowej PAIiIZ, ale te¿ ze szcze-
góln¹ promocj¹ oferty Strzelec Opol-
skich przez tê Agencjê w�ród poten-
cjalnych inwestorów zagranicznych
� w�ród najlepszych ofert narodo-
wych.

Fragment reklamy Strzelec na stronie internetowej PAIiIZ
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Zg³oszenie o zaginiêciu na
stolatki policja przyjê³a
pó�no, po kilkunastu go-

dzinach od jej wyj�cia z domu, gdy
poszukiwania prowadzone na
w³asn¹ rêkê przez rodzinê nie da³y
rezultatu.
- W tego typu przypadkach
wszelkie czynno�ci podejmujemy
natychmiast po zg³oszeniu, przy
u¿yciu maksymalnej ilo�ci funk-
cjonariuszy; to pierwsza katego-
ria poszukiwañ - mówi nadkom.
Tomasz Karnowski, wyja�niaj¹c,
¿e w taki sposób okre�la siê m.in.
poszukiwania osób nieletnich,
gdy charakter osób zaginionych,
ich dotychczasowy sposób postê-
powania i okoliczno�ci nie wska-
zuj¹ na planowan¹ ucieczkê, choæ-
by wakacyjn¹, czy wyjazd z ch³o-

pakiem lub dziewczyn¹ bez wie-
dzy rodziców.
- Zawsze jednak bierze siê pod
uwagê rozmaite przyczyny zagi-
niêcia i zak³ada ró¿ne rozwi¹zania;
nie mo¿na wykluczyæ nawet tych
najgorszych - mówi podinsp. Lech
£y¿wa, komendant powiatowy po-
licji. - Na szczê�cie na naszym te-
renie w ci¹gu roku mamy nie wiê-
cej ni¿ 10 zg³oszeñ o zaginiêciach,
i liczba ta obejmuje zarówno oso-
by nieletnie, jak i doros³ych. Zde-
cydowana wiêkszo�æ akcji ma
szczê�liwy fina³, czasem jednak
dochodzi do tragedii. W tym kon-
kretnym przypadku trzeba by³o
wzi¹æ równie¿ pod uwagê, ¿e
dziewczynka jest osob¹ upo�le-
dzon¹ i ma trudno�ci w orientacji
w terenie.

Szczê�liwy powrót do domu
Piêtnastoletnia Karina, mieszkanka £¹k Kozielskich, zosta³a odnaleziona przez jednego z miesz-

kañców Jaryszowa po wielogodzinnych poszukiwaniach we wtorek.
Tu¿ po szczê�liwym zakoñczeniu ca³êj przygody rodzinie nale¿y daæ chwile oddechu i spokoju - na

rado�æ z powrotu córki i ponowne bycie razem.

- W przypadkach zaginiêæ stara-
my siê zebraæ jak najwiêcej infor-
macji o rodzinie i od rodziny, py-
tamy o przyjació³, kolegów, towa-
rzystwo, w jakim zaginiona osoba
siê obraca³a. To wszystko mo¿e
wyja�niæ ewentualne przyczyny
odej�cia z domu i pomóc w po-
szukiwaniach. Prosimy te¿ o na-
g³o�nienie informacji o zaginiêciu
w mediach. U¿ywamy tak¿e zwy-
kle psa tropi¹cego, ale tu istotny
jest czas, w jakim zostanie w³¹czo-
ny do akcji - im pó�niejsze zg³o-
szenie, tym mniejsza szansa, ¿e
podejmie trop. W³a�nie w tej akcji
pies nie odnalaz³ �ladu.

W pierwszym dniu, gdy pene-
trowano okolice domu, £¹ki Ko-
zielskie i ich pobli¿e; l¹cznie prze-
szukano ok. 5 ha, w akcji uczest-

Oprócz go�ci z Austrii wziêli w
nich udzia³ reprezentacje innych part-
nerów Le�nicy: Crostwitz, Cernosi-
ce i Gerbrunn. O znaczeniu tej wspó³-
pracy dla regionu �wiadczy patronat
honorowy jaki nad Dniami Partner-
stwa objê³a pani Hermine Poppeller
� konsul generalny Austrii w Polsce,
oraz kapitu³a honorowa: Helmut Pa�-
dzior � pose³ na Sejm RP, Stanis³aw
Ja³owiecki � pose³ do Parlamentu Eu-
ropejskiego, Ryszard Galla � wice-
marsza³ek województwa opolskiego,
Józef Swaczyna � starosta strzelec-

Partnerzy od 10 lat
ki, Hubert Kurza³ � burmistrz Le�ni-
cy, Ryszard Froñ � przewodnicz¹cy
rady miejskiej w Le�nicy i Józef Gar-
bacz � prezes Banku Spó³dzielczego
w Le�nicy.

Uroczysto�ci rozpoczê³y siê od
posadzenia drzewka przez burmistrza
Le�nicy Huberta Kurza³a i Matthia-
sa Brützke, burmistrza Voitsbergu.

Potem wszyscy oficjalni go�cie
Dni Partnerstwa wypu�cili go³êbie -
na znak przyja�ni i pokoju.

Trzydniowe �wiêto rozpoczê³o
siê w pi¹tek 27 sierpnia prezentacj¹
�Kroniki wspó³pracy�, która by³a
owocna nie tylko dla obu gmin � sta³a
siê ona podwalin¹ kontaktów
Opolszczyzny ze Styri¹. Wagê
wspó³pracy partnerskiej Lesnicy dla
spo³eczno�ci powiatowej doceni³
równie¿ Zarz¹d Powiatu wspieraj¹c
organizacjê Dni Partnerstwa kwot¹ 4
tysiêcy z³otych. Atrakcj¹ soboty sta-
³y siê zawody stra¿ackie w których
udzia³ wziê³y dru¿yny z Voitsberg i
Crostwitz. Potem bawiono siê do wie-
czora przy akompaniamencie zespo-
³ów i wystêpów grup artystycznych.
W niedzielê odprawiono mszê w in-
tencji mieszkañców wszystkich grup
partnerskich koncelebrowan¹ przez
proboszcza z Le�nicy i wikarego z
Voitsberg. Uroczyst¹ oprawê mu-
zyczn¹ zapewni³ chór z Voitsberg.
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Koncert gry na rogach my�liwskich w wykonaniu muzyków z Voitsbergu

Zawody jednostek ochotniczej stra¿y po¿arnej z partnerskich gmin

Koncerty w namiocie budzi³y du¿e zainteresowanie


