Jego ekscelencjo Księże Biskupie ! Pani wojewodo ! Panie marszałku !
Szanowni Państwo !
21 września 2012 roku Rada Miejska uchwaliła Strategię Rozwoju, której realizacja ma
uczynić z naszej Gminy do 2020 roku Arkadię Dobrego Życia. Ma to być arkadia dla każdego,
dla dzieci, młodzieży, dorosłych, osób starszych i niepełnosprawnych.
Czy to znaczy, że u nas źle się żyje ? Nie wręcz odwrotnie w naszej gminie żyje się dobrze,
mimo że nie zawsze to sobie uświadamiamy.
Mamy spokój, żyjemy w poczuciu bezpieczeństwa w pięknym miejscu nad Wisłą. Mamy
czyste środowisko, rezerwaty i urozmaiconą rzeźbę terenu, dobrą dostępność komunikacyjną do
Kielc, Lublina i Rzeszowa, nieuciążliwy ruch drogowy i przyjaznych sąsiadów. Robimy zakupy w
sklepach, w których znamy sprzedawców i nie wiemy co to uciążliwy zakład przemysłowy.
Praktycznie u każdego naszego rolnika możemy kupić dobre jakościowo produkty rolne.
To wszystko razem sprzyja organizowaniu sobie życia z dala od bezmyślnego wyścigu
szczurów – czyli normalnie, a więc w zgodzie z ideą slow.
Czy ta wizja jest realna ? Sądzimy, że tak chociaż już wiemy, że to nie będzie prosta droga, bo
trzeba ją realizować precyzyjnie jak układankę, w której nie można pominąć żadnego
elementu ? Każdy nieprzemyślany krok może zaprzepaścić możliwość przystąpienia do
międzynarodowej sieci cita slow, jednego z głównych celów strategicznych naszej gminy.
Dlatego:
Uchwaliliśmy strategię po uzgodnieniu jej celów z władzami samorządowymi i rządowymi naszego
województwa. Sądzimy, że również dzięki temu uwzględniono 2 z 3 naszych wniosków
o modyfikację zapisów w wykonywanej obecnie Aktualizacji Strategii Województwa.
Pierwszy z nich uściślił, że pod pojęciem turystyki zdrowotnej, jednej ze specjalności
naszego województwa należy rozumieć turystykę uzdrowiskową, rehabilitacyjną, profilaktyczną,
rewitalizacyjną i geriatryczną.
Natomiast drugi doprecyzował, że teren naszej gminy położony wzdłuż Wisły to Obszar
o relatywnie wysokim potencjale rolniczym, a przez to nadający się do rozwoju produktywnego i
technologicznie zaawansowanego rolnictwa oraz przemysłu spożywczego. Bogaty w walory
turystyczne, a tym samym przeznaczony również do szeroko rozumianej kompleksowej działalności
turystycznej.
Takie zapisy pozwolą nam skutecznie występować o zewnętrzne środki finansowe na
realizację zadań określonych w naszej strategii.
Dziękujemy pani wojewodo i panie marszałku za zrozumienie, partnerską współpracę,
dziękujemy również za udzielaną nam pomoc finansową i szerokie wspieranie naszych inicjatyw i
inwestycji.
Staramy się również utrzymać koszty życia generowane przez podatki i opłaty lokalne na
stosunkowo niewysokim poziomie. Nie podnieśliśmy cen wody i ścieków dzięki temu, że
zwiększyliśmy efektywność ściągalności opłat. Nie podwyższyliśmy podatków, bo ich ściągalność
wzrosła do 96%, a ich umarzanie ograniczono do naprawdę najtrudniejszych sytuacji życiowych.
Zinwentaryzowano mienie Gminy, zawarto na nie umowy najmu czy dzierżawy, a opłaty
za ich użytkowanie ustalono na podstawie wyceny biegłych i w drodze przetargów. To
sprawiedliwe rozwiązanie, teraz płacą prawie wszyscy i dzięki temu nie musimy robić kolejnych
podwyżek. To również ważny element zachęcający do mieszkania na terenie naszej Gminy.
Korzystając z tej okazji serdecznie dziękuję radnym, sołtysom i pracownikom samorządowym za
współpracę i zgodne podejmowanie trudnych, ale koniecznych decyzji, które doprowadziły do
stabilizacji finansów Gminy,
Konsekwentnie realizujemy również naszą politykę, w której człowiek jest najważniejszy, bo bez
zadowolonych mieszkańców, gmina nie może się rozwijać w wyznaczonym kierunku.

Dlatego uruchomiliśmy przy ogromnym wsparciu mieszkańców dwie doskonale
funkcjonujące świetlice wiejskie dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych. Zamiast
planowanego wskaźnika efektywności ok. 2000 osobogodzin odwiedzin rocznie, osiągnięto w nich
ponad 4000 w ciągu 8 miesięcy.
Poza tym Gminna Komisja Profilaktyki od 2 lat realizuje program Parasol, który
zagospodarował kolejne tysiące godzin wolnego czasu naszego młodego pokolenia, a tym samym
odciągnął je od zachowań ryzykownych społecznie.
Wsparto reaktywację Klubu Sportowego
Powiśle. Wspólnie ze Stowarzyszeniem
Człowiek, Człowiekowi realizowany jest za prawie 100 tys. zł z rządowego programu na Rzecz
aktywności osób starszych projekt Zawichojska Akademia Dobrego Życia. Bierze w nim czynny
udział grupa 60 osób w wieku od 60 do 80 lat działających w sekcjach aktywności fizycznej,
umysłowej i artystycznej, wspieranych w ramach intermentoringu przez młodzież.
W naszych szkołach realizowany jest projekt wyrównywania szans edukacyjnych, tym
razem skierowany również do uczniów zdolnych. Te i inne programy takie jak Teraźniejszość dla
przyszłości, Z kulturą w przyszłość, Ja też mam talent, Owoce w szkole, Cyfrowa szkoła nie tylko
poprawiają jakość życia w naszej gminie, ale również wzbogacają ofertę kierowaną do przyszłych
jej mieszkańców.
Wszystko to razem składa się na wzrost zainteresowania gminą, potwierdzony liczbą
odwiedzin na naszej stronie internetowej, która wzrosła w stosunku do 2010 roku o 100% o ponad 20 000 wejść.
Podziękowania za bardzo dobrą współpracę kierujemy do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju
Regionalnego oraz do Sandomierskiej Lokalnej Grupy Działania. Dziękujemy stowarzyszeniom,
dyrektorom szkół, siostrom Jadwiżankom, gminnej komisji profilaktyki, nauczycielom,
wolontariuszom, wędkarzom i myśliwym oraz wszystkim sponsorom - przedsiębiorcom i rolnikom
bez pomocy których, ww. projektów i wielu innych wydarzeń gminnych nigdy nie udałoby się
zrealizować.
Systematycznie realizujemy inwestycje poprawiające jakość życia mieszkańców i wpływających
na wizerunek gminy. Obok tak podstawowych jak odbudowa, budowa i modernizacja dróg, na
które w ostatnich dwóch latach wydaliśmy prawie 2 650 000 zł, wyremontowaliśmy
i wyposażyliśmy również dwie świetlice wiejskie oraz pozyskaliśmy środki na budowę stref
rekreacyjnych w Linowie i Zawichoście.
Dzięki ogromnemu wysiłkowi organizacyjnemu i finansowemu zakończyliśmy
i skutecznie rozliczyliśmy z urzędem marszałkowskim, rozpoczętą w poprzedniej kadencji budowę
kanalizacji w Zawichoście. Na wartość zadania prawie 4 800 000 zł kara tylko 3 tys. zł, świadczy
o prawidłowości przyjętego przez nas sposobu prowadzenia tej trudnej inwestycji.
Wykonaliśmy dokumentację nowoczesnego kompleksu sportowego boisk i adaptacji
parteru Szkoły w Zawichoście pod potrzeby przedszkolaków oraz zabezpieczyliśmy na te zadania
część środków niezbędnych do ich wykonania.
Systematycznie remontujemy dachy budynków komunalnych i użyteczności publicznej
oraz poprawiamy bezpieczeństwo na drogach. Udało nam się również doprowadzić do rozpoczęcia
modernizacji odcinka drogi wojewódzkiej 755 od Małego Rynku do przeprawy promowej. Mamy
nadzieję, ze dzięki temu ostatecznie zostanie rozwiązany problem podmywania budynku internatu
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zawichoście.
W imieniu mieszkańców składam również serdeczne podziękowania pracownikom urzędu
wojewódzkiego i marszałkowskiego oraz podległych im jednostek za ich fachową pomoc
i życzliwość okazywaną nam podczas wykonywania tych niejednokrotnie trudnych do realizacji
zadań. Dziękuję również za dobrą współpracę Starostwu i Zarządowi Dróg Powiatowych
w Sandomierzu.
W dalszym ciągu dbamy o bezpieczeństwo publiczne, efektywnie współpracujemy z policją
i państwową strażą pożarną, systematycznie szkolimy strażaków ochotników, organizujemy
ćwiczenia i konsekwentnie wyposażamy jednostki OSP w specjalistyczny sprzęt i umundurowanie.

Uczestniczyliśmy w kampaniach społecznych Pozory mylą, dowód nie oraz Postaw na
rodzinę promującej właściwe relacje międzypokoleniowe.
Uzgodniliśmy lokalizację gminnych przystanków szkolnych i wspólnie z zarządami dróg
przystąpiliśmy do ich właściwego oznakowania.
Aktywnie uczestniczyliśmy we wszystkich inicjatywach i spotkaniach organizowanych w
Kielcach, Krakowie, Warszawie i Rzeszowie, w sprawach modernizacji wałów
przeciwpowodziowych i skutecznego oczyszczania zarastającego międzywala Wisły.
Serdecznie dziękujemy komendantom policji i straży pożarnej za partnerską współpracę oraz
naszym strażakom, którzy nie tylko uczestniczą w akcjach ratowniczo - gaśniczych, ale również
biorą aktywny w udział w pracach na rzecz lokalnych społeczności oraz w przygotowaniu
i zabezpieczeniu gminnych wydarzeń kulturalno – rozrywkowych.
Rozwijamy również ofertę kulturalną, obok coraz atrakcyjniejszych imprez lokalnych, wspieramy
działalność doskonale działających zespołów ludowych , wystawy fotografii, promocje książek,
wernisaże, turnieje, spotkania autorskie, wykłady tematyczne, konkursy
i koncerty.
Ośrodek Kultury realizuje program Zawichojska Akademia Sztuki, w którym swoje
zdolności artystyczne rozwija 30 osobowa grupa mieszkańców w wieku od 16 do 69 lat.
Byliśmy również współorganizatorami obchodów roku bł. Salomei, z okazji których m.in.
uhonorowano pary długoletniego pożycia małżeńskiego. Zaangażowaliśmy się również w realizację
filmu - Genius Loci, który ukazał Zawichost w całej Polsce, jako miejsce mistyczne i jedyne w
swoim rodzaju.
Serdecznie dziękuję, ks. biskupowi za wsparcie i uczestnictwo w obchodach roku błogosławionej
Salomei, a proboszczowi zawichojskiej parafii za ogromną pracę włożoną w organizację
i promocję tego wydarzenia. Dziękuję ośrodkowi kultury i bibliotece za kolejne nowatorskie
inicjatywy kulturalne, a ekipie TVP Lublin z Panią reżyser Grażyną Stankiewicz na czele, za ten
nietuzinkowy film o naszym mieście. Szczególne podziękowania kieruję do dyrektora Filharmonii
Lubelskiej, senatora III kadencji dr Jana Sęka, bez którego pomocy i zaangażowania nie udałoby
się nakręcić tego filmu.
Dbamy o właściwe zagospodarowanie przestrzeni publicznej i przygotowanie terenów pod
aktywizację gospodarczą. W tym celu zabezpieczyliśmy środki na opracowanie zmiany studium
zagospodarowania przestrzennego, a studenci z Politechniki Poznańskiej, przygotowali kolejne
nowatorskie koncepcje zagospodarowania przestrzeni publicznej w Zawichoście.
Po wielu zabiegach uzyskano zgodę Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Krakowie na przekazanie gminie części terenu położonego w międzywalu Wisły. Tym samym
mieszkańcy i turyści uzyskają wreszcie swobodny dostęp do słynnego na całą Polskę, zabytkowego
wodowskazu w Zawichoście.
W związku z inicjatywą Urzędu Marszałkowskiego, zgodną z ideą slow promującą
naturalne źródła energii, udzielono wszechstronnej pomocy inwestorowi, który zamierza
wybudować u nas bioelektrownię charakteryzującą się beztlenowym, bezodorowym
i bezodpadowym systemem produkcji eko-energii z biomasy roślinnej. Dzięki temu w gminie
mogłyby powstać nowe miejsca pracy, pojawiłby się tani prąd sprzyjający rozwojowi
gospodarczemu, a gmina i rolnicy uzyskaliby dodatkowe źródła dochodów.
Opracowaliśmy również Program usuwania wyrobów zawierających azbest, dzięki czemu
z naszego krajobrazu powinny zacząć znikać dachy pokryte eternitem oraz podjęliśmy trudne, ale
konieczne uchwały regulujące gospodarkę odpadami produkowanymi w gminie.
Dziękujemy pani dr Joannie Chojnackiej za merytoryczną opiekę nad studentami, a dyrektorowi
Jerzemu Samołykowi za pomoc w organizacji ich pobytu w Zawichoście. Dziękujemy również
pracownikowi urzędu marszałkowskiego - Andrzejowi Pacosze za wykazany profesjonalizm
w zakresie obsługi inwestora i panu Marianowi Kwietniowi za wyrażoną gotowość do nawiązania
z nim współpracy gospodarczej.
Szanowni państwo, pragnę jeszcze raz serdecznie podziękować przedsiębiorcom
i rolnikom, gospodarzom sąsiednich gmin oraz duchownym, którzy w minionym roku wspierali

nasze inicjatywy. 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 tym
wszystkim, którzy poprzez konkretne działania przyczyniają się do rozwoju naszej Gminy i czynią
ją otwartą na potrzeby dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych, a więc wszystkich
pokoleń.

