
Wizja, cele i kierunki działań, czyli…. 
czas na finał!

23 września czerwca 2022 roku
Strategia Rozwoju Gminy Ciężkowice na lata 2022-2030 

#Rozwijaj z nami gminę Ciężkowice



Po co nam 
strategia?

Czy w globalnym świecie błyskawicznych zmian 
i niepewności strategia ma sens…. 

Czy możemy zbudować ścieżkę rozwoju nie 
mając strategii?

Czy przy wyborze priorytetów i podejmowanych 
działań kieruje się przekonaniem o konieczności 
ich realizacji czy bieżącą dostępnością środków?



Co nami 
kieruje?

Sytuacja globalna



Zmiana jest 
faktem

Czy jesteśmy w tym samym miejscu, w 
którym byliśmy jeszcze w czerwcu 2022 
roku?



Jeżeli nie wiesz, dokąd zmierzasz, 
prawdopodobnie wylądujesz gdzieś indziej… 

dr Laurence J. Peter 



Wizja 
rozwoju 
gminy



Wizja 
rozwoju 
gminy 
(propozycja)

Tu bije serce Pogórza
Rozwijając myśl Ignacego Jana Paderewskiego tworzymy 
miejsce, które - zgodnie z naszymi ambicjami - staje się 
rozpoznawalnym w kraju i zagranicą Uzdrowiskiem.

U nas goście – w spokoju, zatopieni w czystej przyrodzie, 
otoczeni muzyką - mogą odpocząć, nabrać sił i doświadczyć 
działania bogatej w minerały wody i posmakować 
różnorodności Pogórza Ciężkowickiego.

Dla nas - mieszkańców – Gmina Ciężkowice jest dobrym i 
bezpiecznym miejscem do życia, pracy, rozwijania się, spędzania 
wolnego czasu, realizowania pasji w zgodzie z naszymi 
potrzebami, tradycją i wspólnotą, w której dobrze się czujemy. 



Wyzwania 
rozwojowe 
przed jakimi 
staje Gmina 
Ciężkowice

1. Uzyskanie statusu uzdrowiska do roku 2030

2. Rozwijanie i promocja produktu turystycznego w oparciu o zasoby 
przyrodniczo-krajobrazowe

3. Tworzenie warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i atrakcyjnych 
miejsc pracy

4. Uświadomienie mieszkańcom Gminy Ciężkowice korzyści płynących z 
podejmowanych działań dla rozwoju całej gminy i szans jaki one stwarzają dla 
podniesienia poziomu i jakości życia ich samych

5. Włączenie kultury wysokiej w główny nurt rozwoju gminy

6. Wykreowanie Ciężkowic jako wiodącego ośrodka edukacji ekologicznej w 
Polsce południowej

7. Przygotowanie gminy na zachodzące zjawiska demograficzne

8. Włączenie mieszkańców w proces współzarządzania gminą

9. Świadome kreowanie i kształtowanie liderów lokalnych

10. Poprawa jakości środowiska naturalnego oraz kształtowanie wrażliwości 
ekologicznej, szczególnie wśród młodego pokolenia

11. Poprawa jakości i dostępności usług komunalnych

12. Wykreowanie ciężkowickiego rynku jako atrakcyjnego miejsca spędzania czasu

13. Uporządkowanie planistyczne obszaru gminy



Droga do 
spełniania 
marzeń –
cele 
strategiczne
(propozycja)

Tu będzie uzdrowisko

Tu odpoczniesz w swoim rytmie

Tu się zarabia

Tu się dobrze żyje

Tu doświadczysz czystej natury 



Cele 
strategiczne i 
operacyjne

Tu będzie uzdrowisko
▪ Ciężkowice-Zdrój w 2030

▪ Znane i wypromowane

Tu odpoczniesz w swoim rytmie
▪ Źródlany szlak - markowy produkt turystyczny Pogórza 

Ciężkowickiego

▪ Gmina Ciężkowice - ważne miejsce na muzycznej mapie 
Polski

▪ Ciężkowice jako ponadregionalne centrum edukacji 
ekologicznej

Tu się zarabia
▪ Rozwinięta turystyka źródłem utrzymania mieszkańców

▪ Lokalne produkty rolne dopełniają markowy produkt 
turystyczny



Cele 
strategiczne i 
operacyjne

Tu się dobrze żyje
▪ Dobra edukacja wspiera rozwój mieszkańców

▪ Wysokiej jakości usługi zdrowotne i społeczne dopasowane 
do indywidualnych potrzeb 

▪ Sprawna i korzystająca z nowoczesnych narzędzi 
administracja

▪ Zaangażowana wspólnota lokalna włączona w działania gminy

▪ Polityka senioralna odpowiadająca na potrzeby mieszkańców

▪ Mieszkańcy Gminy czują się bezpiecznie 

▪ Gmina dobrze skomunikowana

▪ Mieszkańcy chętnie spędzają czas wolny w gminie Ciężkowice

Tu doświadczysz czystej natury 
▪ Gmina ma uporządkowaną politykę przestrzenną i dobrze 

dysponuje posiadanymi zasobami 

▪ Czyste i zadbane środowisko wizytówką Gminy Ciężkowice



Obszary 
Strategicznej 
Interwencji

W kierunku uzdrowiska

Markowy produkt turystyczno-
rekreacyjny Pogórza Ciężkowickiego 



Barbara Łączna
tel. 695 600 690
basia.laczna@proregio.pl

Grzegorz Godziek
tel. 601 96 14 99 
grzegorz.godziek@proregio.pl
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Dziękujemy
#Rozwijaj z nami gminę Ciężkowice

mailto:basia.laczna@proregio.pl
mailto:grzegorz.godziek@proregio.pl

