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Gmina Zawichost tak jak wiele podobnych gmin tej wielkości ze średnim dochodem
około 700 zł na mieszkańca nie należy do gmin bogatych. Zadłużenie na poziomie
przekraczającym 40 %, brak przemysłu, terenów inwestycyjnych i mała liczba podmiotów
gospodarczych nie sprzyjają jej rozwojowi. Sytuację społeczno – gospodarczą pogarsza
również ujemny przyrost naturalny i ujemny wskaźnik migracji. Ze względu na brak miejsc
pracy emigrują nie tylko młodzi ludzie, ale również osoby w wieku produkcyjnym. Brak
perspektyw, apatia społeczna, paraliżujący oddolną inicjatywę syndrom małego miasteczka
oraz brak wiary we własne siły, to podstawowe problemy, z którymi musiały w ubiegłym
roku zmierzyć się nowe władze samorządowe Gminy Zawichost.
Diagnoza postawiona po przeprowadzeniu analizy SWOT potwierdziła, że większość
problemów Gminy jest wynikiem braku przemyślnej strategii rozwoju. W związku z tym
postanowiliśmy najpierw „wymyślić” Gminę naszych marzeń. Określić jej misję i opracować
kompleksową strategię rozwoju Gminy Zawichost do roku 2022, a przy jej konstruowaniu
wykorzystać przede wszystkim to, co mamy, a więc:
· czyste środowisko,
· brak uciążliwego oddziaływania przemysłu na jakość życia mieszkańców,
· nieujarzmioną Wisłę – największą dziką rzekę Europy,
· naturalne trasy spacerowe i rowerowe w urokliwych lessowych wąwozach Wyżyny
Sandomierskiej,
· ciszę i senność małego miasteczka położonego na skarpie wiślanej,
· spokój i małą przestępczość,
· obszar natury 2000 i rezerwat, z którymi nie zamierzamy bezmyślnie walczyć, ale
koegzystować z nimi na zdrowych zasadach,
· dobrą dostępność komunikacyjną, nie tylko lądową, ale również zupełnie
niewykorzystaną wodną,
· produkcję rolniczą, o ogromnym potencjale niewykorzystanych możliwości,
· położenie w środku trójkąta wyznaczonego przez Kielce, Rzeszów i Lublin,
praktycznie na styku trzech województw,
· budzący się do życia, zupełnie niewykorzystywany do tej pory potencjał lokalnej
społeczności
oraz determinację władz samorządowych, które zgodnie działają w kierunku zdynamizowania
rozwoju gospodarczego Gminy.
Korzystając z tej okazji serdecznie dziękuje radnym, sołtysom i pracownikom samorządowym
za zgodne podejmowanie trudnych, ale koniecznych decyzji, które doprowadziły do stabilizacji
finansów Gminy, a przedsiębiorcom i rolnikom za zrozumienie i cierpliwość.
Analiza naszych mocnych i słabych stron oraz tendencji społeczno – gospodarczych
pozwoliła na wstępne sformułowanie misji dla naszej Gminy - Gmina Zawichost Arkadią
Trzeciego Wieku lub Arkadią Dobrego Życia - przyjazną i dostępną dla tych wszystkich,
którzy po osiągnięciu stabilizacji życiowej lub zawodowej, marzą o życiu w czystym,
bezpiecznym, zdrowym i spokojnym miejscu. Jest to więc oferta skierowana zarówno do
seniorów, jak i do ludzi wolnych zawodów, np.: architektów, artystów, pisarzy czy
informatyków, którym szum wielkich miast raczej przeszkadza niż pomaga w karierze
zawodowej.

W celu realizacji naszych planów:
·

skonsultowaliśmy je z władzami samorządowymi i rządowymi szczebla wojewódzkiego,
które uznały je za interesujące i innowacyjne. Dzięki temu zostaliśmy zaproszeni do prac
nad Regionalną Strategią Innowacji Województwa Świętokrzyskiego, a turystyka
zdrowotna, wpisująca się w koncepcję rozwoju naszej Gminy, znalazła się wśród 5
specjalizacji o dużym potencjale innowacyjnym dla naszego województwa,

Dziękujemy Panie Marszałku za wsparcie i okazaną pomoc.
·

poprosiliśmy również o pomoc studentów Wydziału Architektury Politechniki
Poznańskiej, którzy pod kierunkiem dr Joanny Chojnackiej współpracującej na co dzień z
prof. Wojciechem Bonenbergiem przygotowali przykładowe projekty osiedli,
dostosowanych do zróżnicowanych wymagań i potrzeb osób w wieku 50+, w tym również
osób niepełnosprawnych oraz interesujące koncepcje zagospodarowania istotnych
elementów przestrzeni publicznej naszego Miasta. Część z tych prac została wystawiona
dzisiaj po raz pierwszy i mam nadzieję, że zyskają one Państwa uznanie. My jesteśmy
pewni, że będą one inspirować nas do podejmowania przemyślanych i spójnych ze sobą
decyzji urbanistycznych.

Dziękujemy pani Joannie Chojnackiej za merytoryczną opiekę nad studentami, a
dyrektorowi Jerzemu Samołykowi za pomoc w organizacji ich pobytu w Zawichoście.
·

podjęliśmy również działania, żeby już wkrótce przystąpić do opracowania Strategii
Rozwoju Gminy Zawichost, pozyskać potencjalnych inwestorów oraz dokładnie
rozpoznać temat partnerstwa publiczno-prywatnego, które umożliwia bezpieczne dla
finansów samorządu pozyskanie dodatkowych funduszy i partnerów do realizacji zadań
własnych Gminy. Przykłady tak realizowanych inicjatyw zostały przedstawione władzom
samorządowym i zainteresowanym mieszkańcom przez Firmę Marketingową Hektor z
Tarnowa.

Dziękujemy Prezesowi tej firmy Stanisławowi Lisowi za wykazany
otwartość i zaangażowanie.
·

profesjonalizm,

pozyskaliśmy partnerów spośród: agencji rządowych, jednostek administracji rządowej i
samorządowej oraz fundacji. Cieszymy się również, że naszą koncepcję rozwoju
pozytywnie ocenił na swoim blogu Grzegorz Kołodko, człowiek wielu talentów, polityk,
profesor nauk ekonomicznych, wielokrotny wicepremier i minister finansów, autor
książek, maratończyk, a jak widać dzisiaj na tej sali, również podróżnik i doskonały
fotograf.

Podziękowania za bardzo dobrą współpracę kierujemy do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju
Regionalnego oraz Zarządu i Dyrekcji Sandomierskiego Stowarzyszenia Rozwoju
Regionalnego LGD. Dziękujemy także Siostrom Jadwiżankom z Zawichostu za pomoc w
przyjęciu w naszej Gminie profesora Grzegorza Kołodki.
·

przygotowaliśmy projekt budowy monitoringu wizyjnego w mieście jako inicjatywy
komplementarnej z wizją rozwoju Gminy, ale niestety nie zrealizujemy go w tym roku,
ponieważ musieliśmy ograniczyć nasze wydatki, a nie udało nam się na ten cel pozyskać
środków z rządowego programu Razem Bezpieczniej,

·

przygotowaliśmy także nowatorski program nauki przedsiębiorczości Teraźniejszość dla
Przyszłości współfinansowany przez Bank Dziecięcych Uśmiechów Fundacji Banku
Zachodniego WBK. Powstał on dzięki współpracy nauczycieli z ZSO w Zawichoście,
Urzędu i Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dziękuję za to bankowi, dyrekcji szkoły, wszystkim zaangażowanym nauczycielom,
członkom komisji oraz tym, którzy logistycznie wspierają tę niecodzienną inicjatywę:
sadownikom, miejscowej piekarni i warsztatom terapii zajęciowej.
Dzięki realizacji tego programu nasza młodzież:
Ø dyskutowała w Sandomierzu o życiowych wyborach z Michałem Pielą, Piotrem
Polkiem i Rafałem Cieszyńskim serialowymi policjantami z Ojca Mateusza,
Ø poznała pracę warszawskiego oddziału MultiBanku, który zajął I miejsce w kraju w
rankingu Newsweeka - Przyjazny Bank oraz spotkała się z jednym z najlepszych
menadżerów w Polsce - Cezarym Stypułkowskim prezesem BRE Banku i Maciejem
Leśnym – Przewodniczącym Rady Nadzorczej tej grupy bankowej,
Ø poznała również, od przysłowiowej kuchni, funkcjonowanie warszawskiego hotelu
Marriott , było to możliwe dzięki bezinteresownej pomocy Adam Kwiecińskiego –
mieszkańca Zawichostu,
Ø prowadziła dyskusje biznesowe z zawichojskim sadownikiem Andrzejem Lisem,
współzałożycielem grupy producenckiej REFAL,
Ø miała możliwość uczestniczenia w konferencji prasowej z najlepszymi zawodnikami
Klubu Sportowego VIVE Targi Kielce, którzy odpowiedzieli na wszystkie pytania
młodzieży, dotyczące blasków i cieni kariery zawodowego sportowca,
Ø poznała również drogę życiową Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, który w
najgorętszym przedświątecznym okresie znalazł czas na spotkanie z naszą
młodzieżą.
Bardzo dziękujemy Księże Biskupie za to spotkanie i za życzenia napisane własnoręcznie
przez księdza dla naszych mieszkańców. Dziękuję również duchownym z zawichojskich
parafii, Pani Burmistrz Ewie Kondek za pomoc w organizacji spotkania w Sandomierzu,
Panu Pawłowi Papajowi za spotkanie w Kielcach, a Panu Andrzejowi za spotkanie w
Zawichoście. Bez Państwa bezinteresownej pomocy nigdy by do nich nie doszło.
Rozpoczęliśmy również przygotowania do przystąpienia Zawichostu do
międzynarodowej sieci miast dobrego życia Stowarzyszenia CITTASLOW, w których żyje
się zdrowo i spokojnie, z dala od zgiełku wielkich miast i w zgodzie z naturą oraz filozofią
SLOW FOOD. W naszym kraju do tej sieci należy tylko 5 miast z województwa warmińsko –
mazurskiego i 1 z wielkopolskiego.
Jeżeli Minister Spraw Zagranicznych wyrazi zgodę na przystąpienie naszego
samorządu do ww. stowarzyszenia, to już w lipcu dzięki uprzejmości burmistrza Murowanej
Gośliny Tomasza Łęckiego będziemy mogli spotkać się z dyrektorem Międzynarodowego
Sekretariatu Cittaslow - Pierem Giorgio Olivettim.
Trudno dzisiaj zakładać, że uda nam się sprostać statutowym wymaganiom tego
stowarzyszenia, ale zrobimy wszystko, żeby znaleźć się w tej elitarnej, składającej się tylko z
ok. 130 miast grupie. Zapewniłoby to nam i województwu świętokrzyskiemu doskonałą
promocję, która idealnie wpisywałaby się również w nową koncepcję rozwoju naszej Gminy.

Już dzisiaj proszę Pana Marszałka o pomoc w rozwijaniu tej inicjatywy.
Szanowni państwo, pragnę jeszcze serdecznie podziękować przedsiębiorcom i
rolnikom, gospodarzom sąsiednich gmin oraz duchownym, którzy w minionym roku
wspierali inicjatywy władz samorządowych Gminy Zawichost i podległych jej jednostek.
Dziękuję radom rodziców, stowarzyszeniom, kierownikom i pracownikom jednostek
administracji samorządowej i rządowej, komendantom i naczelnikom służb oraz instytucji, z
którymi na co dzień współpracujemy przy realizacji naszych zadań. Dziękuję również tym
wszystkim, którzy poprzez konkretne działania przyczyniają się do rozwoju naszej Gminy.
Szanowni państwo, proszę o wybaczenie mi, że nie mówiłem dzisiaj o
wyremontowanych świetlicach, zbudowanych drogach i oddanych do użytku kolektorach
sanitarnych. Było ich sporo, ale większość z tych zadań była zrealizowana tylko dzięki
pomocy finansowej urzędu marszałkowskiego i wojewódzkiego oraz współpracy z powiatem.
Dlatego tak ważny staje się dzisiaj problem dochodów własnych Gminy, bowiem mimo
upływu wieków ponownie potwierdza się aktualność przypowieści o talentach, że dodaje się
temu kto ma, a nie temu kto nie ma, gdyż nic nie robi.
W związku z tym, żebyśmy mogli zrealizować w przyszłości poważne inwestycje,
musimy pobudzić proces reemigracji kapitału ludzkiego i rozwoju lokalnej
przedsiębiorczości. Zaktualizować plany zagospodarowania przestrzennego, uzbroić w
infrastrukturę tereny aktywizacji gospodarczej, wprowadzić system podatkowych ulg
inwestycyjnych, wspierać rozwój eko-rolnictwa i produkcji zdrowej żywności,
systematycznie rozbudowywać infrastrukturę rekreacyjno–turystyczną, modernizować
przestrzeń publiczną, rozwijać szeroką ofertę usług zdrowotnych, dobrze promować gminę
oraz wdrożyć przejrzystą, ale kompleksową obsługę administracyjną każdego inwestora.
Już dzisiaj proszę Przewodniczącego Rady Powiatu Sandomierskiego o wsparcie naszych
zamierzeń i planów.
Nauka o konieczności pomnażania darów materialnych jest jedną z myśli przypowieści o
talentach, w związku z tym czynimy wszystko, żeby zwiększać dochody własne Gminy,
skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne i dodatkowe dochody oraz inwestować powierzone
nam środki publiczne w działania i inwestycje sprzyjające rozwojowi Gminy Zawichost.
Dziękuje państwu za cierpliwe wysłuchanie mojego wystąpienia, obiecuję, że w
przyszłym roku będzie ono już znacznie krótsze.
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