
Strzyżów, 1 lutego 2018 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Strzyżów, 

u progu 2018 roku, ostatniego roku kadencji obecnego samorządu, chcę podzielić się z Państwem 
informacją na temat działań zrealizowanych na terenie naszej gminy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. 

2017 rok zamykamy budżetem na poziomie 88 mln zł. Nie zwiększyliśmy zadłużenia i spłaciliśmy ponad 
1,8 mln zł zobowiązań z poprzednich kadencji - nie biorąc ani złotówki kredytu, co skróciło długookresowe 
zobowiązania gminy o 8 lat! Taki wynik nie byłby możliwy bez pracy, surowej dyscypliny finansowej, 
efektywnego pozyskiwania środków zewnętrznych oraz mądrego zarządzania finansami, przewidującego 
konsekwencje podejmowanych decyzji w długiej perspektywie czasu. Tym bardziej, że realizację 
potrzebnych inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, podnoszących poziom życia 
Mieszkańców gminy, umożliwia nam głównie stabilny i zrównoważony budżet. Dzięki temu ruszyło 
kilkanaście nowych projektów inwestycyjnych. Przygotowaliśmy również kolejne zadania na rok bieżący. 

Kierunki naszych działań wyznacza Strategia Rozwoju Gminy Strzyżów na lata 2016-2025, koncentrująca 
się na trzech podstawowych hasłach: MIESZKAĆ, PRACOWAĆ, ODPOCZYWAĆ. 

MIESZKAĆ, czyli robić wszystko, co ma wpływ na jakość życia Mieszkańców, po to, aby chcieliście Państwo 
tutaj żyć; wychowywać dzieci, realizować własne pasje i plany. Działania w obszarze MIESZKAĆ w 2017 roku, 
to m.in. liczne inwestycje drogowe rozwiązujące lokalne problemy komunikacyjne; budowa kanalizacji 
sanitarnej w Strzyżowie - Żarnowska Góra oraz w Godowej, na sfinansowanie której sięgnęliśmy po 
nowoczesne narzędzie finansowe w postaci emisji obligacji komunalnych na kwotę 10 mln zł. Po raz drugi 
oddaliśmy w ręce Mieszkańców ok. 400 000,00 zł w ramach budżetu obywatelskiego. Konsekwentnie 
wspieramy te obszary, gdzie konieczne jest pobudzenie uśpionego kapitału społecznego, poprzez aktywną 
politykę społeczną, a także reintegrację społeczną i zawodową (utworzenie i funkcjonowanie Centrum 
Integracji Społecznej w Strzyżowie, reorganizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
realizacja projektu „Aktywni w działaniu”). Nie zapominamy o potrzebach osób starszych, wprowadzając 
w życie politykę senioralną. Inwestujemy w dzieci i młodzież - grupę, która w sposób szczególny stanowi 
o potencjale naszej społeczności - realizując w partnerstwie projekty kształtujące postawy obywatelskie, 
wymiany młodzieży z Ukrainą, programy edukacyjne, podnoszące standard wyposażenia szkół oraz jakość 
nauczania. Niezmiennie za ważnego Partnera samorządu w realizacji potrzeb społecznych uważamy 
organizacje pozarządowe, przekazując NGO na realizację zadań własnych gminy ponad 400 000,00 zł/rok 
z budżetu gminy. 

Z obszarem PRACOWAĆ wiążą się przede wszystkim te działania, które przyczyniają się do zwiększenia liczby 
miejsc pracy, poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Systematycznie koncentrujemy 
się na dobrej współpracy z lokalnym biznesem i tworzymy warunki do rozwoju przedsiębiorczości m.in. 
poprzez wyważoną politykę ulg podatkowych, wsparcie organizacyjne, rozwój infrastruktury. Uzbroiliśmy 
kompleksowo teren strzyżowskiej podstrefy ekonomicznej. Pierwsi inwestorzy, a wraz z nimi nowe miejsca 
pracy, pojawią się w 2018 roku. Ośrodek Maszynowy, któremu udało się z powodzeniem przywrócić nowe 
życie, zdobywa kontrakty, rozwija istniejącą ofertę i poszukuje pracowników, tak jak szereg lokalnych firm, 
które rozwijając swoją działalność, zwiększają zatrudnienie.

ODPOCZYWAĆ, czyli sprzyjać rozwojowi infrastruktury rekreacyjnej służącej Mieszkańcom i turystom. 
W 2017 roku rozpoczęliśmy modernizację stadionu sportowego przy ul. 1 Maja w Strzyżowie, powstały 
miejsca wypoczynku przy ul. Kombatantów – obszar ten dodatkowo zyska w tym roku kolejne elementy 



infrastruktury rekreacyjnej. Zmodernizowaliśmy także kompleksowo ogródek jordanowski. Oferta wydarzeń 
kulturalnych na terenie gminy planowana jest w odpowiedzi na oczekiwania Mieszkańców. Na stałe do 
kalendarza zostały wpisane m.in. Targi Produktów Lokalnych (oprócz edycji wiosennej – zimowa) oraz 
Orszak Trzech Króli – czyli największe jasełka na świecie, których scenariusz jest sprzed ponad 2000 lat.
 
Powyżej to tyko mały wycinek działań, podejmowanych w minionym roku. Nadal nie zwalniamy tempa. 
Dobra sytuacja gospodarcza w kraju, dostępność środków zewnętrznych, ustabilizowanie finansów 
gminy oraz przejście w fazę realizacji kluczowej dla przyszłości i rozwoju gminy Strzyżów inwestycji, 
jaką jest budowa dużej obwodnicy Strzyżowa, to szanse, które chcemy i musimy wykorzystać, budując 
naszą pozycję ekonomiczną na przyszłe lata. Dlatego rok 2018 zaplanowaliśmy pod znakiem inwestycji. 
Przy wydatkach określonych na poziomie 118 mln zł, wydatki inwestycyjne stanowią ponad 39 mln zł 
(dla porównania w 2014 roku było to blisko 10 mln zł). Wśród najbardziej istotnych zadań są: budowa 
kanalizacji w Godowej - etap I i II, budowa przedszkola publicznego, ukończenie modernizacji stadionu 
sportowego, modernizacja dróg i oświetlenia ulicznego o wartości ponad 5 mln zł, budowa ronda przy 
stacji paliw Orlen.
Kolejne 2 mln zł przeznaczymy na wyposażenie oraz zajęcia dodatkowe w szkołach. W planach mamy 
także budowę instalacji z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach prywatnych oraz 
publicznych, co oprócz oczywistych korzyści finansowych, wpłynie także na poprawę jakości powietrza. 

Szczególnie ambitne cele wyznaczyliśmy w obszarze gospodarki. Wiosną planowana jest wspomniana już 
sprzedaż inwestorom gruntów w specjalnej strefie ekonomicznej. Ponad 4 mln zł na rozwój przedsiębior-
czości trafi do przedsiębiorców za sprawą Strzyżowskiego Forum Gospodarczego. Dla kolejnych terenów 
zamierzamy uchwalić plany zagospodarowania przestrzennego, a do gminnego zasobu nieruchomości 
planujemy pozyskać niezagospodarowane grunty kolejowe. Nie bez znaczenia jest budowa ujęcia wody 
w Strzyżowie, czy rekultywacja składowiska odpadów. 
Także inwestorzy prywatni deklarują rozpoczęcie znaczących przedsięwzięć. Budowa bloków mieszkalnych 
oraz centrum handlowego przy ul. Sobieskiego, ośrodka opieki długoterminowej, inwestycje przy 
ul. Spółdzielczej, gdzie planowane do realizacji są dwa duże przedsięwzięcia, działania rozwojowe 
w Ośrodku Maszynowym oraz Strzyżowskiej Fabryce Mebli to inicjatywy niosące dalsze pozytywne efekty 
dla poziomu rozwoju gospodarczego w Gminie Strzyżów i ilości miejsc pracy.

Skala działań jest ogromna, ale możliwa do realizacji. Jestem przekonany, że dostrzegacie Państwo jak 
wiele w ostatnim czasie zmieniło się na lepsze. Ubiegły rok potwierdził, że podjęte na początku kadencji 
decyzje były właściwe. Dzisiaj przynoszą konkretne i mierzalne efekty ekonomiczne: spadek bezrobocia, 
nowe miejsca pracy, wzrost liczby podmiotów gospodarczych, a w konsekwencji ożywienie społeczno-
gospodarcze. To ogromna satysfakcja, ale też wyzwanie i motywacja do dalszego działania na rzecz 
wykorzystania uśpionego potencjału oraz budowy fundamentów lepszej jakości życia nas wszystkich. 

Przed nami jeszcze wiele pracy, ale wierzymy, że STRZYŻÓW – DOBRY WYBÓR jako miejsce do mieszkania, 
pracy, odpoczynku, nie jest tylko hasłem promocyjnym, ale rzeczywistym kierunkiem działań, obiektem 
naszej troski. 

Z wyrazami szacunku

Mariusz Kawa

Burmistrz Strzyżowa  


