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Strategia rozwoju powiatu
strzeleckiego do roku 2015

Szanowni Pañstwo,
Mieszkañcy Powiatu Strzeleckiego!

Jak ju¿ pisali�my w poprzednim
numerze - obecnie trwaj¹ prace nad
opracowaniem Strategii Powiatu
Strzeleckiego na lata 2004 � 2015.
Najpro�ciej mówi¹c jest dokumen-
tem zawieraj¹cym najwa¿niejsze,
mo¿liwe do zrealizowania przy wy-
korzystaniu istniej¹cych zasobów
wewnêtrznych i wp³ywie czynników
otoczenia zewnêtrznego, plany
dzia³ania wyznaczone do realiza-
cji w pewnym okresie czasu.   Do-
kument ten jest zapisem  prioryte-
tów i konkretnych zadañ, których
realizacja z³o¿y siê na osi¹gniêcie
celów strategicznych w poszczegól-
nych dziedzinach ¿ycia, tj. gospo-
darki, infrastruktury spo³ecznej,
infrastruktury technicznej, o�wiaty
i edukacji, ochrony �rodowiska,
sportu i turystyki. Cele te w konse-
kwencji doprowadziæ maj¹ do ocze-
kiwanego przez wszystkich dobra
ogólnego.

Planuj¹c przysz³o�æ Powiatu
Strzeleckiego, a tym samym przy-
sz³o�æ nas, jego mieszkañców, trze-
ba za³o¿yæ pewien plan dalszego
rozwoju. St¹d wynik³a konieczno�æ
opracowania strategii. Do jej two-
rzenia w imieniu tych wszystkich,
od których zale¿y przysz³o�æ naszych
terenów, zapraszam do jej wspó³two-
rzenia. Na tym, jaki bêdzie nasz

powiat, w jakim kierunku bêdzie
siê rozwija³, zale¿y przecie¿ nam
wszystkim. Czy bêdziemy widzieæ tu
miejsce, w którym dobrze ¿yæ teraz i
z którym warto zwi¹zaæ swoj¹ przy-
sz³o�æ? Czy to, co zawarte jest w pro-
jekcie strategii rozwoju powiatu,
odpowiada naszym w³asnym ocze-
kiwaniom i oczekiwaniom spo³ecz-
no�ci, w jakiej ¿yjemy?
Mamy nadziejê, ¿e wypowiecie siê
Pañstwo w tych sprawach.

Tre�æ opracowywanego aktual-
nie projektu strategii dostêpna jest
na stronie internetowej www.po-
wiatstrzelecki.pl, w siedzibie Sta-
rostwa Powiatowego, przy ul. Jor-
danowskiej 2 w Strzelcach Op. (Ze-
spó³ ds. promocji, pok. nr 312), co-
dziennie od poniedzia³ku do pi¹t-
ku, w godz.  od. 730 do 1530,

Swoje opinie, komentarze, b¹d�
uwagi mo¿ecie Pañstwo sk³adaæ do
dnia 14.05.2004 r. na pi�mie drog¹
elektroniczn¹ e-mail: pp@powiat-
strzelecki.pl z tytu³em �strategia�
lub osobi�cie, równie¿ na pi�mie w
siedzibie Starostwa Powiatowego.

Dziêkujê Pañstwu i zapraszam do
wspó³decydowania o samych sobie

Aniela Melson
Przewodnicz¹ca komisji

1.
Podstawy i za³o¿enia

metodologiczne strategii rozwoju
powiatu strzeleckiego

Strategia rozwoju powiatu strze-
leckiego zosta³a oparta na nowocze-
snej formule metodologicznej, naka-
zuj¹cej postrzegaæ procesy rozwoju
lokalnego w ujêciu dynamicznym,
procesowym, przy uwzglêdnieniu re-
lacji jakie wystêpuj¹ pomiêdzy po-
wiatem a jego otoczeniem. Przyjêto,
¿e sformu³owany dokument powinien
prowadziæ do uzyskania dwu pod-
stawowych efektów:
* realizacja aspiracji mieszkañców
powiatu oraz tworzenie podstaw
wsparcia ich mo¿liwo�ci rozwoju we
wspó³czesnych uwarunkowaniach
spo³eczno-ekonomicznych,
* wzmocnienia pozycji powiatu w
jego otoczeniu lokalnym, regionalnym,
krajowym i miêdzynarodowym, za-
jêcia przez powiat nale¿nej roli w
procesach wymiany ekonomicznej i
pe³nienia istotnych z punktu widze-
nia partnerów w otoczeniu funkcji
spo³ecznych i kulturalnych.

Pierwsze za³o¿enie zwi¹zane jest
z respektowaniem zasad demokracji,
samorz¹dno�ci i subsydiarno�ci, które
sta³y siê niekwestionowanymi war-
to�ciami organizuj¹cymi ¿ycie spo-
³eczne i gospodarcze w naszym kra-
ju. Ka¿da koncepcja rozwoju lokal-
nego musi wyrastaæ z oczekiwañ kon-
kretnej spo³eczno�ci i za swój g³ów-
ny cel musi sobie stawiaæ zwiêksza-
nie szans mieszkañców na zaspoka-
janie ich aspiracji.

Drugie za³o¿enie wynika z coraz
silniej odczuwanego procesu globali-
zacji i nasilaj¹cego siê zjawiska kon-
kurencji pomiêdzy ró¿nymi obsza-
rami. Podstaw¹ dla kszta³towania i
dynamizowania rozwoju jest zajêcie
odpowiedniej pozycji w otoczeniu, a
mówi¹c wprost, pe³nienie przez po-
wiat funkcji, które s¹ cenne z punktu
widzenia otoczenia. Sytuacja powia-
tu strzeleckiego pozytywnie wyró¿-
nia siê na tle innych powiatów w
województwie opolskim. Dlatego
w³a�nie postawa aktywno�ci, budo-
wania cech wyró¿niaj¹cych pozy-
tywnie obszar w regionie, a nie po-
stawa roszczeniowa jest w³a�ciwa dla
powiatu strzeleckiego.

Zarówno pierwsze, jak i drugie za³o-
¿enie przenikaj¹ siê wzajemnie. Aspi-
racje mieszkañców s¹ w coraz wiêk-
szym stopniu kszta³towane przez
procesy obserwowane w otoczeniu.
Tempo rozwoju cywilizacyjnego i
charakterystyczne dla powiatu strze-
leckiego otwarcie na �wiat powoduj¹,
¿e mieszkañcy oczekuj¹ podobnych
standardów ¿ycia a ich postawy pod-
legaj¹ pozytywnym i negatywnym
wp³ywom zjawisk zachodz¹cych w
otoczeniu. Dlatego te¿, analiza wnê-
trza i otoczenia powiatu zosta³y
wykonane wed³ug niekonwencjonal-
nego schematu pozwalaj¹cego w na-
turalny sposób przej�æ do wyznacze-
nia wizji i celów rozwoju powiatu.
Dla usystematyzowania uwarunko-
wañ rozwoju powiatu wykorzysta-
no nastêpuj¹ce pojêcia:
* wyzwania,
* aspiracje,
* zasadnicze atuty,
* problemy.

W niniejszym opracowaniu mia-
nem wyzwañ bêd¹ okre�lane ze-
wnêtrzne zjawiska (stany i procesy)
oddzia³uj¹ce na rozwój powiatu w
sposób pozytywny, negatywny b¹d�
niejednoznaczny, lecz odczuwalny
dla sytuacji powiatu. Ich aktualny lub
przewidywany w horyzoncie objê-
tym strategi¹ wp³yw na rozwój po-
wiatu stanowi bodziec do podjêcia
stosownych dzia³añ interwencyj-
nych. Opisywane wyzwania zmie-
niaj¹ �wiadomo�æ mieszkañców
kszta³tuj¹c równocze�nie ich aspira-
cje. Tak¿e kierunki rozwoju gospo-
darczego, sposób wykorzystania
posiadanych zasobów s¹ w coraz
wiêkszym stopniu determinowane
przez oczekiwania otoczenia, a w
szczególno�ci przez wyzwania bêd¹-
ce efektem dzia³ania mechanizmów
rynkowych.

Wyzwania w otoczeniu maj¹ nie-
jednorodny charakter, a ich interpre-

tacja, zw³aszcza w kontek�cie podej-
mowania decyzji strategicznych jest
niejednoznaczna. Dlatego zosta³y one
uporz¹dkowane poprzez wyodrêb-
nienie nastêpuj¹cych grup:
q wyzwania adaptacyjne, tj. zjawi-
ska, które wymagaj¹ podjêcia w po-
wiecie dzia³añ dostosowawczych do
trendów wystêpuj¹cych w otoczeniu,
q wyzwania opozycyjne, czyli zja-
wiska wyra�nie negatywne z punktu
widzenia rozwoju powiatu, poci¹ga-
j¹ce za sob¹ potrzebê odpowiedniej
interwencji, konieczno�æ okre�lenia
nowych zachowañ wobec trendów
zewnêtrznych, tak¿e poprzez ak-
tywny sprzeciw,
q wyzwania stymuluj¹ce, stanowi¹-
ce szanse w otoczeniu, które mog¹
byæ wykorzystane dla wspomagania
procesów rozwojowych w powiecie.
Aspiracje spo³eczno�ci lokalnych s¹
obecnie wyznaczane przede wszyst-
kim poprzez porównywanie pew-
nych warunków miejscowych ze stan-
dardami cywilizacyjnymi w otocze-
niu. Nale¿y jednak rozró¿niæ aspira-
cje rzeczywiste od aspiracji deklara-
tywnych. Aspiracje rzeczywiste to
takie oczekiwania, których osi¹gniê-
cie jest na tyle wa¿ne dla mieszkañ-
ców, ¿e s¹ oni sk³onni do podjêcia
realnego wysi³ku dla ich zaspokoje-
nia. Natomiast aspiracje deklaratyw-
ne to oczekiwania o s³abym oddzia-
³ywaniu motywacyjnym, nie przek³a-
daj¹ce siê na konkretne dzia³ania
mieszkañców. W niniejszej strategii
uwaga zostanie zwrócona tylko na
aspiracje rzeczywiste. Tylko wokó³
takich aspiracji jest bowiem mo¿liwe

budowanie pewnych aktywno�ci i
tylko one maj¹ stymuluj¹cy wp³yw
na zachowania spo³eczno�ci lokalnej.
Zasadniczymi atutami powiatu bêd¹
okre�lane takie zasoby, potencja³y,
procesy, aktywno�ci, które mog¹
mieæ pozytywny wp³yw na:
* udzielenie w³a�ciwej odpowiedzi
na wyzwania p³yn¹ce z otoczenia,
* zaspokojenie aspiracji mieszkañ-
ców powiatu,
* zbudowanie wyró¿niaj¹cej pozy-
cji powiatu w otoczeniu.

Analiza problemów rozwoju spro-
wadza siê w strategii do wstêpnego
zdiagnozowania g³ównych dysonan-
sów rozwojowych zwi¹zanych z:
* brakiem mo¿liwo�ci zaspokojenia
oczekiwañ mieszkañców powiatu i
ograniczeniem ich mo¿liwo�ci dzia-
³ania,
* dysproporcjami jako�ciowymi i
ilo�ciowymi pomiêdzy procesami
zachodz¹cymi w otoczeniu a rozwo-
jem powiatu,
* niedoborami potencja³ów niezbêd-
nych do rozwoju zgodnego z oczeki-
waniami mieszkañców i wymagania-
mi otoczenia.

Przyjêta metodologia oraz zakres
formalny i merytoryczny strategii
uwzglêdniaj¹ za³o¿enia zwiêkszaj¹ce
prawdopodobieñstwo realizacji i osi¹-
gniêcia za³o¿onych celów. Prezento-
wana strategia nie powinna byæ trak-
towana jako dokument statyczny. Ma
ona charakter otwarty, to znaczy, ¿e
bêdzie mog³a podlegaæ modyfikacjom
w zgodzie z ewoluuj¹cymi oczekiwa-
niami mieszkañców i zmianami uwa-
runkowañ rozwoju powiatu. Strate-
gia w swym wymiarze praktycznym
powinna:
* stanowiæ odzwierciedlenie oczeki-
wañ mieszkañców powiatu,
* uzmys³awiaæ mieszkañcom ich
indywidualne szanse rozwojowe w
powi¹zaniu z rozwojem powiatu,
* zapraszaæ do dzia³ania wskazuj¹c

te formy aktywno�ci, które mog¹ li-
czyæ na wsparcie ze strony powiatu.
Z powy¿szego wynika, ¿e do g³ów-
nych warto�ci strategicznych zaliczo-
no szerokie partnerstwo realizacyj-
ne. Zak³ada siê, ¿e realizacja strategii
bêdzie siê odbywa³a w drodze wspie-
rania przez w³adze lokalne aktywno-
�ci mieszkañców powiatu. Takie po-
dej�cie pomna¿a zasoby i energiê za-
anga¿owane w rozwój powiatu i jego
gmin oraz pozwala wyj�æ poza
sztywne ramy ograniczonego bud¿e-
tu powiatu.

Zasady, którym zosta³a podpo-
rz¹dkowana strategia rozwoju powia-
tu strzeleckiego obejmuj¹:
1. Partnerstwo podmiotów lokal-
nych w procesie formu³owania i wdra-
¿ania strategii oraz w identyfikowa-
niu i rozwi¹zywaniu problemów.
2. Formu³owanie propozycji zmie-
rzaj¹cych do aktywizacji mo¿liwie
du¿ej liczby mieszkañców i innych
podmiotów oraz bêd¹cych w ich
dyspozycji zasobów na rzecz roz-
woju powiatu.
3. D¹¿enie do równowagi pomiêdzy
rozwi¹zaniami przynosz¹cymi po-
prawê w d³ugim horyzoncie a roz-
wi¹zaniami dora�nymi.
4. Proponowanie dzia³añ synergicz-
nych, stanowi¹cych spójn¹, wzajem-
nie wspomagaj¹c¹ siê ca³o�æ.
5. Stosowanie szerokiego spojrzenia
przy identyfikacji problemów oraz
formu³owaniu propozycji ich rozwi¹-
zania, uwzglêdniaj¹cych nie tylko
symptomy, ale tak¿e przyczyny zja-
wiska.
6. Elastyczne dostosowywanie tre-

�ci i sposobów wdra¿ania strategii do
zmieniaj¹cych siê warunków.
7. Koncentracja na najwa¿niejszych
problemach i najefektywniejszych
rozwi¹zaniach.
8. Partnerstwo powiatu i gmin po-
wiatu w podejmowaniu kluczowych
dzia³añ strategicznych.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje
zw³aszcza ostatnia zasada. W trakcie
formu³owania strategii po³o¿ono bar-
dzo du¿y nacisk na zapoznanie siê z
koncepcjami wyznaczaj¹cymi rozwój
gmin powiatu staraj¹c siê uwzglêdniæ
ich tre�æ przy ustalaniu wizji, celów i
kierunków rozwoju powiatu. Unika-
nie kolizji w dzia³aniach w³adz lokal-
nych ró¿nych szczebli by³oby za³o-
¿eniem zdecydowanie niewystarcza-
j¹cym. W niniejszej strategii d¹¿y siê
do stworzenia podstaw dla wspó³-
pracy w rozwi¹zywaniu kluczowych
problemów powiatu w kontek�cie
problemów gmin i regionu.

2.
Analiza otoczenia powiatu

strzeleckiego

Opisywane poni¿ej wyzwania
mog¹ mieæ charakter szans lub zagro-
¿eñ jakie pojawiaj¹ siê w otoczeniu.
Wyzwania stymuluj¹ce mog¹ byæ in-
terpretowane jako szanse, wyzwania
opozycyjne maj¹ charakter zagro¿eñ,
natomiast wyzwania adaptacyjne �
w zale¿no�ci od zachowania podmio-
tów lokalnych � mog¹ staæ siê szans¹
lub zagro¿eniem. Uk³ad relacji miê-
dzy wyzwaniami a szansami przed-
stawia poni¿sza tabela i jej zacienio-
wane pola:

Wyzwania adaptacyjne:
Wa1. dominacja w Polsce i Euro-
pie koncepcji rozwoju zrównowa¿o-
nego (ekorozwoju) jako podej�cia do
planowania rozwoju lokalnego i re-
gionalnego,
Wa2. brak jedno�ci kulturowej
mieszkañców województwa opol-
skiego skutkuj¹cy innym postrzega-
niem szans w otoczeniu i po¿¹danych
kierunków wspó³pracy,
Wa3. niepewna przysz³o�æ woje-
wództwa opolskiego wymagaj¹ca
rozwijania wspó³pracy powiatu z
podmiotami z województw o�cien-
nych, w tym w szczególno�ci wspó³-
pracy z województwem �l¹skim i
s¹siedni¹ aglomeracj¹ górno�l¹sk¹,
Wa4. zakrojone na szerok¹ skalê
procesy integracyjne wprowadzaj¹-
ce Polskê w nowy uk³ad relacji go-
spodarczych, spo³ecznych, poli-
tycznych i militarnych (UE, NATO,
WTO itp.),
Wa5. ograniczanie udzia³u rolnic-
twa i przemys³u w strukturze zatrud-
nienia na rzecz szeroko rozumianych
us³ug,
Wa6. przyspieszanie tempa postê-
pu technicznego, rosn¹ca rola inno-
wacji w budowaniu przewagi konku-
rencyjnej (g³ównie w takich dziedzi-
nach jak: informatyka, biotechnolo-
gie, in¿ynieria genetyczna, sieci cy-
frowe, in¿ynieria materia³owa, ale tak-
¿e dziedziny, które dopiero w hory-
zoncie strategicznym siê pojawi¹),
Wa7. zmiana kryteriów lokalizacji
i rosn¹ca w tym kontek�cie rola pla-
cówek naukowo-badawczych, insty-
tucji wspierania przedsiêbiorczo�ci,
skomunikowania z otoczeniem glo-
balnym, dostêpnych zasobów ludz-
kich o wysokich kwalifikacjach, wa-
runków ¿ycia, pracy i wypoczynku,
wizerunku i estetyki obszaru (prze-
suniêcie priorytetów z aspektów ilo-
�ciowych na jako�ciowe); efektem
tego zjawiska jest koncentracja no-
wych dzia³alno�ci w miejscach ju¿
rozwiniêtych (równie¿ w regionach
podlegaj¹cych procesom restruktury-
zacji) i omijanie miejsc s³abo rozwi-
niêtych,
Wa8. przekszta³cenia w sferze in-
frastruktury technicznej � wzrost roli
bezpieczeñstwa, niezawodno�ci,
szybko�ci transportu oraz wzrost
znaczenia infrastruktury telekomuni-
kacyjnej,

Wyzwania opozycyjne:
Wo1. rosn¹ca dysproporcja pomiê-
dzy zadaniami samorz¹dów teryto-
rialnych a mo¿liwo�ciami dzia³ania
wyznaczanymi przez dostêpne za-
soby finansowe,
Wo2. niestabilno�æ polityki pañ-
stwa w odniesieniu do ma³ych i �red-
nich przedsiêbiorstw,
Wo3. wzrost poziomu bezrobocia
w kraju i regionie ograniczaj¹cy mo¿-
liwo�ci znalezienia pracy poza po-
wiatem,
Wo4. dynamiczne zmiany w rela-
cjach pomiêdzy rozwojem gospodar-
czym a sytuacj¹ na rynku pracy; ro-
sn¹ce znaczenie bezrobocia techno-
logicznego (�wzrost bez pracy�),
Wo5. zwiêkszaj¹ce siê trudno�ci w
pozyskiwaniu inwestorów strategicz-
nych wynikaj¹ce z przewagi negocja-
cyjnej inwestorów nad w³adzami sa-
morz¹dowymi (rosn¹ca presja na
uzyskiwanie preferencji lokalizacyj-
nych stanowi¹cych korzy�æ dla in-
westorów i koszt dla w³adz lokal-
nych, gro�ba zmiany miejsca prowa-
dzenia dzia³alno�ci i w konsekwencji
pogorszenie sytuacji na lokalnym
rynku pracy),
Wo6. os³abienie zwi¹zków koope-
racyjnych pomiêdzy wiod¹cymi
o�rodkami rozwoju a o�rodkami ma-
³ymi i �rednimi skutkuj¹ce peryfery-
zacj¹ tych ostatnich oraz sprowadze-
niem wspó³pracy do segmentu �ni-
skiego� (surowce, nisko przetworzo-
ne produkty),
Wo7. s³abn¹ca pozycja konkuren-
cyjna i malej¹ca atrakcyjno�æ inwe-

Wyzwanie Szansa Zagro¿enie

Adaptacyjne (Wa)

Opozycyjne (Wo)

Stymuluj¹ce (Ws)


