Wystąpienie burmistrza Miasta i Gminy Zawichost w Podszynie

Panie Marszałku, Panie Komendancie, Księże Proboszczu,
Szanowni Państwo
Dzisiejsze moje wystąpienie będzie nietypowe, ponieważ chciałbym w nim przede wszystkim
ukazać pełny obraz pracy, którą trzeba wykonać, żeby wyremontować, wyposażyć i uruchomić
wiejską świetlicę.
To moje podziękowanie dla tych wszystkich, którzy zawodowo i społecznie kreują
naszą - nową gospodarczą i społeczną rzeczywistość.
Oto ta niby prosta droga 50 podstawowych kroków, wykonanych wspólnie po to, żeby
oddać dzisiaj do użytku mieszkańców nowoczesną świetlicę wiejską - która zgodnie z ideą jej
powstania stanie się wkrótce środowiskowym centrum integracji społecznej w Podszynie.
Kroki:
1. opracowanie Miejscowego Planu Rozwoju Miejscowości Podszyn,
2. zabezpieczenie w budżecie środków na wykonanie remontu świetlicy,
3. przygotowanie i złożenie wniosku o przyznanie pomocy do
Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego LGD,

Sandomierskiego

Dziękuję Panu Prezesowi Zarządu i Pani dyrektor biura Sandomierskiego Stowarzyszenia
Rozwoju Regionalnego LGD za wszechstronną pomoc udzieloną pracownikom urzędu na
etapie konstruowania wniosków, bez waszej pomocy byłoby bardzo trudno.
4. opracowanie kosztorysu remontu,
5. zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót w starostwie i opracowanie niezbędnych
załączników,
6. weryfikacja wniosku przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego,
7. złożenie uzupełnień i korekt,
8. podpisanie umowy o przyznanie pomocy ze ŚBRR,
9. ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy,
10. podpisanie umów z wykonawcami,
11. nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami remontowymi,
12. uzyskanie pozwolenia i wycięcie drzew i krzewów wokół świetlicy przez lokalną
społeczność,
13. komisyjny odbiór robót,
14. złożenie wniosku o płatność wraz ze sprawozdaniem i załącznikami,
15. uzupełnienia, korekty i rozliczenie inwestycji,
16. dodatkowe prace porządkowe, obejmujące m.in. usunięcie starego ogrodzenia,
sadzenie nowych drzew, sprzątanie i równanie terenu przez mieszkańców Podszyna ,

17. kontrola ŚBRR,
18. montaż armatury łazienkowej oraz udrożnienie kanalizacji i podłączenia szamba przez
mieszkańców Podszyna
19. udzielenie dotacji przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego,
Dziękuję Panie Marszałku, za wsparcie przez zarząd województwa świętokrzyskiego naszej
inicjatywy remontu i nowoczesnego wyposażenia dwóch świetlic kwotą ponad 260 000 zł.
20. opracowanie przez gminną komisję nowego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych Gminy Zawichost, w celu stworzenia możliwości utworzenia
i finansowania działalności świetlic wiejskich,
Dziękuję Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za
wymyślenie nowoczesnego programu profilaktycznego, opartego na założeniu stworzenia
atrakcyjnej alternatywy dla zachowań ryzykownych społecznie.
21. uchwalenie programu przez Radę Miejską,
22. wymyślenie idei powstania i działania świetlicy w Podszynie i jej rozwinięcie
w postaci przyszłego programu działalności,
23. wyspecyfikowanie wyposażenia niezbędnego do realizacji idei działania świetlicy
w zakresie sprzętu komputerowego, sprzętu audio, mebli i pomocy dydaktycznych,
24. kalkulacja kosztów i zabezpieczenie środków finansowych na zakup przyszłego
wyposażenia świetlicy,
Dziękuję Radnym Rady Miejskiej Gminy Zawichost za zrozumienie dla tej idei
i zabezpieczenie na ten cel niezbędnych środków finansowych.
25. przygotowanie i złożenie wniosku o przyznanie pomocy na zakup wyposażenia do
Sandomierskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego LGD,
26. weryfikacja wniosku przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego,
27. konsultacje z pracownikami ŚBRR, złożenie uzupełnień i korekt,
Dziękuję dyrekcji i wszystkim pracownikom Świętokrzyskiego Biuru Rozwoju
Regionalnego, za ich profesjonalizm i wsparcie, godne nagrodzenia i naśladownictwa,
28. podpisanie umowy o przyznanie pomocy ze ŚBRR,
29. analiza ofert na wyposażenie,
30. podpisanie trzech umów na dostawy wyposażenia,
31. zamówienie łącza internetowego,
32. odbiory zakupionego wyposażenia, przy udziale lokalnej społeczności,
33. przesuniecie terminu zakończenia realizacji umowy o przyznanie pomocy zawartej
z ŚBRR,
34. uregulowanie faktur i złożenie wniosku o płatność,
35. konfiguracja zamówionych komputerów, instalacja oprogramowania i montaż
zakupionego wyposażenia,
36. uzyskanie zapewnienia wsparcia działalności świetlicy od policji i świętokrzyskiego
ośrodka doradztwa rolniczego,

Dziękuję Panie Komendancie za zadeklarowaną przez policję chęć współpracy ze
środowiskowym centrum integracji społecznej,
dziękuję również pracownikom
Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego za wyrażenie chęci wzbogacenia oferty
zajęć świetlicowych i rozszerzenia działań społecznych na różne grupy wiekowe.
37. zabezpieczenie dodatkowych
w budynkach świetlic,

środków

na

wykonanie

instalacji

alarmowych

38. zebranie ofert na instalację systemu alarmowego do budynków, wybranie najlepszej
oferty i podpisanie umów na ich wykonanie,
39. nadzorowanie instalacji oraz odbiór systemu alarmowego w świetlicach,
40. poszukiwanie, rozmowy
środowiskowych,

kwalifikacyjne

i

wybór

lokalnych

moderatorów

41. konsultacje społeczne z przedstawicielami Podszyna w sprawie przyszłego regulaminu
świetlicy i programu jej działalności,
42. przyjęcie programu działania świetlicy przez Gminną Komisję Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
43. podpisanie umowy z lokalnym moderatorem środowiskowym – mieszkanką wsi
Podszyn,
44. instalacja sprzętu komputerowego w świetlicach,
45. podłączenie i konfiguracja cyfrowej telewizji naziemnej w świetlicach,
46. podłączenie Internetu oraz konfiguracja drukarki sieciowej.
47. podpisanie zlecenia dla firmy Remondis na odbiór odpadów stałych ze świetlicy,
48. zakupienie pierwszej wyprawki dla świetlicy obejmującej środki czystości i artykuły
biurowe,
49. przygotowanie przez mieszkańców wsi uroczystości otwarcia świetlicy,
50. uruchomienie Środowiskowego Centrum Integracji Społecznej w Podszynie, które w
mojej ocenie przyczyni się również do zmiany wizerunku wsi kieleckiej, na wieś
piękną, pełną perspektyw, nowoczesną i zintegrowaną społecznie.
Podsumowując, jeszcze raz chciałbym podkreślić , że bez zaangażowania mieszkańców i ich
ciężkiej pracy nie powstałaby
taka piękna i nowoczesna
świetlica w Podszynie, dlatego serdecznie im dziękuję, a w szczególności sołtysowi Janowi
Bielawie, Krzysztofowi Mazurowi, , Dariuszowi Bielawie, Jurkowi Jaśkiewiczowi, Andrzejowi
Jaśkiewiczowi, Marcinowi Zaklika, Piotrowi Łyczakowi, Marcinowi Siejka, Przemkowi
Skórze, Pawłowi Królowi i radnemu Józefowi Pięcie oraz pierwszemu moderatorowi
środowiskowemu – Dorocie Grzesiak.
Serdecznie dziękuję również pracownikom urzędu za ich determinację i wytrwałość:
Krzysztofowi Stopczyńskiemu, Wojciechowi Próchnickiemu, Karolinie Stępień, Luizie
Wicińskiej, Katarzynie Lubelczyk, Adamowi Kuśmierskiemu oraz sekretarzowi miasta i gminy
Grzegorzowi Połeciowi.
Dziękuję za cierpliwość i uwagę.

Wystąpienie burmistrza Miasta i Gminy Zawichost w Chrapanowie

Panie Marszałku, Panie Komendancie, Księże Proboszczu,
Szanowni Państwo
W związku tym, że już w swoim wystąpieniu podczas otwarcia świetlicy
w Podszynie

przedstawiłem 50 kroków, które musieliśmy wykonać wspólnie, żeby

wyremontować, wyposażyć i uruchomić świetlicę w tej miejscowości, to tylko dodam że
dokładnie tyle samo kroków musieliśmy wykonać, żeby powstało nowoczesne środowiskowe
centrum integracji społecznej w Chrapanowie.
Natomiast muszę również jako gospodarz gminy Zawichost podziękować jeszcze raz, tym
razem przed mieszkańcami Chrapanowa, tym wszystkim, bez których zaangażowania
i wsparcia nie powstałaby świetlica w Chrapanowie, a więc:
Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego
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inowoczesnego wyposażenia dwóch świetlic kwotą ponad 260 000 zł.
Sandomierskiemu Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego LGD
Panie Prezesie i Pani dyrektor dziękujemy za wszechstronną pomoc udzieloną pracownikom
urzędu na etapie konstruowania wniosków,
Świętokrzyskiemu Biuru Rozwoju Regionalnego
Dziękuję dyrekcji i wszystkim pracownikom Biura, za ich profesjonalizm i wsparcie, godne
nagrodzenia i naśladownictwa,
Policji
Dziękujemy Panom Komendantom za zadeklarowaną przez policję chęć współpracy ze
środowiskowym centrum integracji społecznej,
Świętokrzyskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego
Dziękujemy pracownikom ośrodka za wyrażoną gotowość wzbogacenia oferty zajęć
świetlicowych i rozszerzenia działań społecznych na różne grupy wiekowe.
Radzie Miejskiej Gminy Zawichost
Dziękuję Radnym za zrozumienie dla idei tworzenia środowiskowych centrów integracji
społecznej i zabezpieczenie na ten cel niezbędnych środków finansowych.
Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dziękuję członkom komisji za opracowanie nowoczesnego programu profilaktycznego,
opartego na założeniu stworzenia atrakcyjnej alternatywy dla zachowań ryzykownych
społecznie.
Podsumowując, jeszcze raz chciałbym podkreślić , że bez zaangażowania
mieszkańców i ich ciężkiej pracy nie powstałaby tak piękna i nowoczesna świetlica, w
Chrapanowie, dlatego serdecznie im dziękuję, a w szczególności rademu Kazimierzowi
Rzepce, sołtysowi Henrykowi Ożogowi, Kazimierzowi Kołodziejczykowi, Robertowi i Renacie
Gradzińskim oraz pierwszemu moderatorowi środowiskowemu – Annie Sobieszkodzie.
Serdecznie dziękuję również pracownikom urzędu za ich determinację

i wytrwałość :

Krzysztofowi Stopczyńskiemu, Wojciechowi Próchnickiemu, Karolinie Stępień, Luizie
Wicińskiej. Katarzynie Lubelczyk , Adamowi Kuśmierskiemu oraz sekretarzowi Miasta i
Gminy - Grzegorzowi Połeciowi.

Dziękuję za cierpliwość i uwagę

