Rejestr obejmuje ramy czasowe od 15 czerwca 2008r. do 6 marca 2009 r.

Spotkania i wyjazdy biznesowe
I. Działanie: 26 czerwca/ lipca 2008r.,– akces gminy Miejskiej Zawidów do LGD
– Południowo-Zachodniego Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” i
Fundacji Partnerstwo Izerskie Bogactwem Trójgranicza.
Cel: Obie grupy działania sprawnie pozyskują fundusze z Unii Europejskiej,
aplikują o nie w imieniu swoich członków i tym samym ułatwiają gminom i
zrzeszonym w tych fundacjach instytucjom realizować projekty z funduszy
pozabudżetowych (unijne). Bezpośrednim efektem naszego członkowstwa jest
udany „miękki” projekt „Internet dla Seniorów” i projekt aspirujący do
inwestycyjnego dofinansowania pt. „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy
Zespole Szkół w Zawidowie”. Wielozadaniowej współpracy służą systematyczne
spotkania, wymiana doświadczeń, szkolenia i konferencje, uczestniczę w nich jako
osoba zainteresowana partykularnym interesem miasta i sekretarz komisji
rewizyjnej.
II. Działanie: 14 - 21 sierpnia 2008 – Wizytowałem miasto Mirgorod (Ukraina).
Wyjazd odbywał się w ramach projektu „Zacieśnianie współpracy miedzy kołami
biznesowymi miast ukraińskich i polskich – realnego wprowadzenia współpracy
strategicznych partnerów Polski i Ukrainy”. Jako osoba administrująca zasobami
gruntowymi miasta przedstawiłem inwestorom swoje propozycje lokalizacji
przedsięwzięcia biznesowego w granicach miasta Zawidów.
Cel: wyjazd pozwolił nawiązać kontakty z wpływową, ukraińską finansjerą, która
przymierza się do lokalizacji inwestycji ukraińskich na terenie pasa granicznego.
III. Działanie: 8-9 października 2008, Katowice – uczestniczyłem w Austriackiej
Misji Gospodarczej.
Cel: Wyjazd umożliwił mi nawiązanie kontaktów z austriackimi producentami
(różnorodny sektor przemysłu), którzy poszukują miejsca do otwarcia nowych
bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wyjazd był bezpośrednią okazją do
prezentacji walorów miasta (tereny inwestycyjne) - służył promocji atrakcyjnych
zasobów miasta.
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IV. Działanie: 30 września 2008 – moment rozpoczęcia przedsięwzięcia pt.
KWISA-NYSA-BÓBR (Lwówek Śląski). Zainspirowałem przystąpienie Gminy
Zawidów do tego projektu z powodów prestiżowych i naturalnie inwestycyjnych.
Formalne uczestnictwo w subregionie umożliwia sieciowe dotowanie inwestycji w
sferze turystyki z RPO, priorytet 6.2, 6.4.
Cel: Remont Dachu Kościoła Katolickiego, Zawidów – MOJA baza wypadowa –
rozwój turystyki aktywnej i kulturowej. Dofinansowanie na te 2 projekty może
wynieść 1.250.000 zł.
V. Działanie: 27-28 października 2008, Piechowice - Polsko-Niemiecki Kongres
Samorządów Lokalnych
Cel: Konferencja dotyczyła przyszłości miast przygranicznych, dynamiki i
kierunku ich rozwoju. To obowiązkowa wiedza jaką należy posiąść przy
wytyczaniu i planowaniu zadań inwestycyjnych na płaszczyźnie polskoniemieckiej.
VI. Działanie: 15 listopada 2008, Zawidów – Oficjalne otwarcie największej
inwestycji w mieście Zawidów roku 2008 – „Moje boisko 2012”. „Orlik” w
Zawidowie powstał kosztem 1.180.739.01 zł. Po 333 tys. sfinansowało
Ministerstwo Sportu i Samorząd Województwa Dolnośląskiego, pozostała cześć
kwoty – środki własne gminy. W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych
gości: Wicemarszałek Sejmu Jerzy Szmajdziński, Przewodniczący Dolnośląskiego
Sejmiku Wojewódzkiego Jerzy Pokój, posłowie Roman Brodniak, Marcin Zawiła
i Michał Jaros - Pełnomocnik Wojewody ds. Euro 2012.
Cel: Komentowanie celowości tego przedsięwzięcia wydaje się bezprzedmiotowe,
to pierwsza (jak już wspomniałem) poważna inwestycja sportowa ale nie ostatnia.
Kolejną będzie hala sportowa, nad której powstaniem pracuje sztab ludzi, którego
pracę stale monitoruję.
VII. Działanie: 25 listopada 2008, Brühl (Niemcy) – Konferencja zorganizowana
przez Związek Miast Polskich. Tematem przewodnim konferencji, w której
brałem udział, była wspólna dyskusja polskich i niemieckich samorządów nad
wymianą kulturalną, wymianą młodzieży, partnerstwem szkół miast partnerskich
z Polski i z Niemiec.
Cel: Konferencja zaowocowała „Deklaracją z Brühl”, którą opracowywałem
wraz z Nadburmistrzem Bonn, Burmistrzem Drezna, Prezydentem Oświęcimia,
Burmistrzem Zgorzelca i wieloma innymi politykami zaangażowanymi w rozwój
relacji polsko-niemieckich.
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VIII. Działanie: 24 listopada 2008r. Bruksela – Posiedzenie Polsko-Niemieckiej
Grupy Roboczej. Spotkaniu, przewodziła unijna Komisarz ds. Polityki
Regionalnej Danuta Hübner.
Cel: Pani Komisarz konferowała nt. programów operacyjnych i dotacji unijnych w
tym dla regionów przygranicznych. Przybliżyła projekty, które mają szansę na
dofinansowanie i zaprezentowała niemieckiej części audytorium atuty wynikające
z partnerstwa transgranicznego. Konferencja dostarczyła mi rzeczowej wiedzy na
temat oczekiwań niemieckich samorządów przy realizacji wspólnych projektów.
W oparciu m.in. o te doświadczenie zdecydowałem się na zaangażowanie
niemieckiego partnera do budowy hali sportowej w Zawidowie.
IX. Działanie: 23 grudnia 2008r., Częstochowa – odbiór nowoczesnego wozu
strażackiego dla OSP Zawidów. Koszt samochodu to 159 800 zł. Dotację na zakup
pozyskałem z dwóch źródeł: Urzędu Marszałkowskiego i Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Cel: Nowy lekki pojazd zastąpi dwudziestoośmioletniego żuka pożarniczego,
którego produkcji zaprzestano już 10 lat temu. Zakup specjalistycznego sprzętu,
ratującego ludzkie życie i chroniącego jego mienie było inwestycją bezapelacyjnie
konieczną.
X. Działanie: 4 lutego 2009r. Złotoryja – Konwent Stowarzyszenia Gmin
Polskich Euroregionu Nysa.
Cel: Dyskusja panelowa nt. problematyki komunikacji drogowej i kolejowej,
omówienie stanu funduszy pomocowych, z których korzystają zrzeszone w
związku gminy, również Zawidów.
XI. Działanie: 5-6 lutego 2009, Kowary - Konwent Burmistrzów, Starostów i
Prezydentów Regionu Jeleniogórskiego.
Cel: Potwierdziłem swoją obecność na konwencie – temat naczelny – Przyjazna
Energia Odnawialna – ze względu na pojawiające się propozycje korzystania z
odnawialnych źródeł warto było usłyszeć wykłady ekspertów z tej dziedziny i
ugruntować swoją wiedzę i pogląd na tego typu inwestycje, zwłaszcza że pojawiły
się propozycje lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie miasta Zawidów.
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Spotkania reprezentatywne (wybrane)
7 lipca 2008 - na zaproszenie Burmistrza Lwówka Śląskiego uczestniczyłem w
inauguracji XI Lwóweckiego Lata Agatowego – jednej z najbardziej
widowiskowych imprez w naszym regionie.
3 października 2008, Warszawa – uczestniczyłem w gali finałowej konkursu
(odbiór dyplomu) Gmina Fair Play – Certyfikowania Lokalizacja Inwestycji,
najbardziej prestiżowego konkursu organizowanego dla samorządów. Konkurs
premiuje sprawną, rzetelną i uczciwą politykę samorządu w stosunku do
inwestora, zapewnia szeroką reklamę i promocję terenów inwestycyjnych.
7 listopada 2008, Zgorzelec – Korzystając z zaproszenia Pani Lasanny Główczyk
- Dyrektora ZSZ im. Bohaterów II Armii WP wziąłem udział w obchodach 40lecia istnienia szkoły, do której uczęszcza również znaczna część młodzieży
zawidowskiej.
1 grudnia 2008r., Wrocław – na zaproszenie Marszałka Województwa i
Przewodniczącego Sejmiku wziąłem udział w obchodach jubileuszu 10. lat Woj.
Dolnośląskiego.
11 grudnia 2008r., - na zaproszenie ŁOSG w Lubaniu uczestniczyłem w I
zawodach strzeleckich z okazji 90 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Z turnieju
przywiozłem trofeum za zajęcie I miejsca wśród samorządowców zgorzeleckich.
14 grudnia 2008r., Zgorzelec – gościłem na uroczystości zorganizowanej przez
Urząd Miasta w Pieńsku z okazji otwarcia boiska „Orlik” przez Wicemarszałka
Województwa Piotra Borysa.
13 grudnia 2008r., Zgorzelec, - Międzynarodowy, barbórkowy turniej bokserski.
Z wielką przyjemnością wręczyłem nagrodę najlepszemu zawodnikowi Adamowi
Jarmuszowi.
13 grudnia 2008r., Zgorzelec – uczestniczyłem w uroczystych obchodach 27.
Rocznicy wprowadzenia stanu wojennego – nadania imienia „Ronda Solidarności”
rondu u zbiegu ulic Słowiańskiej i Jeleniogórskiej.
19 grudnia 2008r., Brunów- korzystając z miłego zaproszenia Biskupa
Legnickiego i Starosty Lwóweckiego gościłem wraz z innymi samorządowcami
na spotkaniu opłatkowym.
.
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11 stycznia 2009r., Zawidów – XVII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Wraz z dyrektorem Ośrodka Kultury w Zawidowie poprowadziłem
sprzedaż ofertową przedmiotów w trybie licytacyjnym. Na szczytny cel
zebraliśmy: ponad 7664,78 złotych, 41,87 euro i 662 koron czeskich.
31 Stycznia 2009., Legnica – uczestniczyłem w uroczystej liturgii święceń
biskupich ks. prał. dra Marka Mendyka.
06 marca 2009., Zgorzelec – przyjąłem zaproszenie od Pana Marka
Kazimierczaka Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu na uroczystość
objęcia funkcji Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu przez
nadkomisarza Daniela Gotthardta.
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Najważniejsze inwestycje zrealizowane w 2008 z uwzględnieniem kosztów :
1) Wykonanie nawirzchni ul. Ostróżno – III ETAP
Rozpoczęcie: 05.03.2008
Zakończenie: 25.04.2008
Wyłoniony Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul.
Kwota: 392 755, 42 + 6100 (roboty dodatkowe)
2) Budowa oświetlenia drogowego ulicy Dworcowej i Kolejowej w
Zawidowie - II etap
Rozpoczęcie: 17.10.2008 r.
Zakończenie: do 2 m-cy od podpisania umowy
Wyłoniony Wykonawca: Firma Produkcyjno- Usługowo –
Handlowa „TITEK”
Gościszów 199, 59-730 Nowogrodziec
Kwota 34 987,71 zł. brutto

3) Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu
Moje Boisko Orlik 2012
Rozpoczęcie – 13.08.08 r.
Zakończenie – 15.11.08r.
Wyłoniony wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GEOBUD” Artur
Mróz, Partner – Media Stadion Sp. z o.o.
Kwota zasadnicza umowy: 870. 379,21 zł
Kwota ogólna: 1. 180.739.01 zł
Źródła finansowania projektu:
Samorząd Województwa: 333 000,00 zł
Dotacja z budżetu państwa: 333 000,00 zł
Pozostała cześć kwoty- środki własne (w tym kredyt 330 000zł)
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4) Wymiana nawierzchni przy kaplicy
cmentarnej w Zawidowie
Rozpoczęcie – 02.07.2008
Zakończenie – 01.09.2008
Wyłoniony wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o
Kwota zadania: 69 990,00 zł brutto

5) Budowa oświetlenia drogowego ulicy Kolejowej i
Dworcowej w Zawidowie
Rozpoczęcie – 26.06.2008
Zakończenie – 25.08.2008
Wyłoniony wykonawca: Zakład Budowlany Instalatorstwo Elektryczne Ireneusz
Nowosza
Kwota zadania: 36 495,13 zł brutto

6) Przebudowa ulicy Okrzei w
Zawidowie
Rozpoczęcie – 19.05.2008
Zakończenie – 25.06.2008
Wyłoniony wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GEOBUD” Artur
Mróz
Kwota zadania: 131 756,65 zł brutto
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Lista zrealizowanych inwestycji i poniesionych wydatków
inwestycyjnych na przestrzeni 2 lat z podaniem źródła finansowania:

INWESTYCJE 2006r.
Wartość
LP

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Sfinansowanie przedsięwzięcia
w zł.
Środki PHARE - 1 772.236,75 zł,

1.

Kontynuacja i zakończenie zadania pn.
„Budowa zintegrowanego systemu
gospodarki wodno –ściekowej”.

2 015.307,81

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej - 48.048,75 zł,
Środki własne - 195.023,06 zł.

2.

Przebudowa oraz modernizacja
ul. Warszawskiej

277.704,44

Środki własne

3.

Wykonanie oświetlenia ul. Pułaskiego

55.592,65

Środki własne

4.

Wykonanie projektu wraz z wykonaniem
oświetlenia ul. Dworcowa

31.729,00

Środki własne

5.

Rozbudowa cmentarza komunalnego etap. I
i III

533 457,31

Środki własne

6.

Budowa Zintegrowanego Systemu
Informatycznego w Urzędzie Miejskim

106.049,54

Środki własne
Dotacja z budżetu Państwa - Kontrakt
Wojewódzki - 70 578,00 zł

7.

Termomodernizacja budynku Zespołu
Szkół – etap IV - wymiana stolarki okiennej

147 144,00

Dotacja z Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska - 30.000,00 zł
Środki własne - 46.566,00 zł

8.

Aktualizacja dokumentacji technicznej dot.
przebudowy Zakładu Uzdatniania Wody w
Zawidowie

7929,00

Środki własne

9.

Opracowanie Programu Funkcjonalno –
Użytkowego przebudowy obiektów
sportowych na terenie miasta

6.100,00

Środki własne

10.

Wykonanie placu rekreacji dla dzieci

42.915,01

Środki własne
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11.

12.

Zakup „dzwonów elektronicznych” na
wieże po kościele ewangelickim

Wykonanie termomodernizacji budynku
Ośrodka Kultury – III etap

4.610,38

Środki własne

71.645,00

dotacja z Ministerstwa Kultury w
ramach Funduszu Promocji Kultury 50.000,00 zł
Środki własne - 21.645,00 zł

13.

Opracowanie dokumentacji dotyczącej
przebudowy i rozbudowy targowiska
miejskiego oraz jego wykonanie

854,00

Środki własne

14.

Zakup kserokopiarki na potrzeby
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

4.000,00

Środki własne

15.

Opracowanie dokumentacji związanej z
przebudową ulic i chodników na terenie
miasta oraz budową dróg na nowych
terenach budowlanych

35.860,02

Środki własne

16.

Zakup i montaż wiat przystankowych na
terenie miasta

6.350,00

Środki własne

17.

Zakup wyposażenia Przedszkola
Publicznego

7.095,76

Środki własne

18.

Wykonanie nawierzchni i modernizacja
ul. Ostróżno

141.433,15

Terenowy Fundusz Ochrony
Gruntów Rolnych - 76.200,00 zł
Środki własne - 65.233,15 zł

19.

Opracowanie dokumentacji przebudowy
ul. Okrzei

31.641,38

Środki własne

20.

Dotacja na zakup pomp szlamowych dla
Straży Pożarnej

2.500,00

Środki własne

21
.

Dotacja na zakup tomografu
komputerowego dla SP ZOZ

10.000,00

Środki własne

22
.

Dotacja na zakup wyposażenia Przychodni
Rejonowej w Zawidowie

6.450,00

Środki własne

RAZEM

3 546.368,45
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Poniesione wydatki inwestycyjne w roku 2007 r.
INWESTYCJE 2007r.
LP

Źródła finansowania
Inwestycje i zakupy
inwestycyjne

Wydatki
ogółem

1

Rozbudowa Zakładu
Ujęcia Wody

2.008.140,42

680.862,42

64.000,00

64.000,00

2

Opracowanie
dokumentacji
dotyczącej budowy
ul. Tęczowa oraz C.
Skłodowskiej /nowe
tereny budowlane/

3

Budowa ul.
Pułaskiego

371.416,29

371.416,29

4

Opracowanie projektu
budowy parkingu ul.
ZgorzeleckaWierzbowa

4.270,00

4.270,00

Rozbudowa
cmentarza
komunalnego I I etap

500,00

Opracowanie
dokumentacji
projektowokosztorysowej
przebudowy parteru
Urzędu Miejskiego

19.520,00

7

Termomodernizacja
budynku szkolnego
ul. Szkolna nr 4- III
etap

164.133,96

134.133,96

8

Wykonanie
oświetlenia ulica
Okrzei

36.223,42

36.223,42

5

6

Środki własne
budżetu

Inne źródła
Program INTEREG III A –
1.327.278,00

Środki własne

Środki własne

Środki własne

500,00
Środki własne
19.520,00
Środki własne

Dotacja Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska – 30.000,00

Środki własne
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9

Opracowanie
dokumentacji
dotyczącej
oświetlenia ulic
Dworcowej i
Kolejowej

7.481,90

7.481,90

10

Oświetlenie garaży ul.
Lubańska

11.590,00

11.590,00

11

Opracowanie
dokumentacji
dotyczącej
przebudowy i
rozbudowy
targowiska
miejskiego

48.826,40

48.826,40

Opracowanie
projektu rozbudowy
boisk przyszkolnych

11.956,00

Rekonstrukcja płyty
boiska sportowego na
stadionie miejskim

35.957,10

14

Opracowanie projektu
hali sportowej

24.095,00

24.095,00

15

Zakup bramek do
piłki na stadionie
miejskim

8.099,09

8.099,09

Zakup kosiarki
samojezdnej do
utrzymania płyty
boiska na stadionie
miejskim

6.800,00

12

13

16

Raze
m

Środki własne

Środki własne

Środki własne

11.956,00
Środki własne
35.957,10
Środki własne

Środki własne

Środki własne
6.800,00
Środki własne

2.823.009,58

1.465.731,58

1.357.278,00
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Opis najważniejszych zrealizowanych zadań inwestycyjnych w
gminie w latach 2005-2007 (wyszczególnienie)
Największą, zrealizowaną inwestycją w 2007 roku była modernizacja
miejscowego Zakładu Uzdatniania Wody wraz z rozbudową ujęcia wody.
Obiekt został całkowicie unowocześniony a
wdrożone rozwiązania
technologiczne przyczyniły się do usunięcia z wody surowej wszystkich
zanieczyszczeń do wartości normatywnych wymaganych przepisami UE.
Lepsza jakość wody o parametrach odpowiadających kryteriom unijnym wpływa
bezpośrednio na poprawę warunków życia społeczności pogranicza. W efekcie
inwestycja przyczynia się do wzrostu wartości terenów u styku trzech granic, gdyż
wiąże się również z poprawą całej infrastruktury. Wykorzystanie zasobów
naturalnych w postaci wysokiej jakości wody ze studni głębinowej daje możliwość
zdrowego i ekologicznego trybu życia.
Projekt modernizacji stacji jest integralną częścią działań na rzecz ekologii,
polityki prospołecznej i wyrównywania różnic w obszarach przygranicznych, co
prowadzi do zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego w rejonie
przygranicznym.
Do realizacji inwestycji wybrano wariant, który pozwolił osiągnąć zamierzone
rezultaty przy możliwie największym wykorzystaniu istniejącej już infrastruktury i
jednoczesnym zastosowaniu nowych technologii oczyszczania wody. Rozwiązanie
techniczne jest najbardziej optymalne pod względem jakości.

Budowa zintegrowanego systemu gospodarki wodno-ściekowej z
modernizacją oczyszczalni ścieków dla gminy Zawidów, Sulików i Habartice
(Republika Czeska). Celem strategicznym była poprawa jakości rzeki granicznej
z Niemcami - Nysy Łużyckiej. Zadanie to przyczyniło się do zmniejszenia
zagrożenia dla zdrowia mieszkańców, rozwoju turystyki i rekreacji w regionie
oraz wyrównania poziomu życia mieszkańców Zawidowa. Projekt posiadał pełne
poparcie władz Euroregionu Nysa strony czeskiej i niemieckiej. Przyniósł efekt
transgraniczny w postaci:
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- rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków
- poprawy czystości wód powierzchniowych rzeki granicznej pomiędzy Polska a
Niemcami,
- skanalizowania miejscowości przygranicznych,
- ochronę ujęć wody obszarów przygranicznych,
- ochrony środowiska terenów przygranicznych i zmniejszenia zagrożenia dla
środowiska po obu stronach granicy,
- uatrakcyjnienia obszarów pod względem turystycznym, ekologicznym i
przemysłowym
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa zintegrowanego
systemu wodno-ściekowego nie pogorszyła stanu środowiska oraz nie miała
negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Inwestycja ograniczyła
zanieczyszczenia zbiornika Witka oraz rzeki Nysy Łużyckiej, zmniejszyła
zachorowalność w regionie na choroby spowodowane zanieczyszczeniami
pochodzącymi z niekontrolowanego procesu zrzucania ścieków. Inwestycja
polepszyła stan gruntów i gleb i nie ma ponadnormatywnego wpływu na
powietrze atmosferyczne. Zaangażowanie środków wyniosło:
- po stronie Gminy Zawidów: 3 043.840 zł., w tym udział WFOŚiGW 1 781.124
zł.
- po stronie Unii Europejskiej 4 823.950 zł.
Powstanie Gminnego Centrum Informacji – placówki ukierunkowanej
na aktywizację ludzi młodych oraz społeczności lokalnych i ożywienie lokalnego
rynku poprzez zapewnienie łatwego dostępu do nowoczesnych technologii
przekazu informacji. GCI umożliwiło kontakt z Powiatowymi Urzędami Pracy,
poprzez stałą współpracę i pomoc merytoryczną, przekazywanie ofert pracy oraz
szkolenia. Bliższy kontakt ze społecznością lokalną spowodował skrócenie drogi
klienta do urzędu pracy. Ideą Gminnego Centrum Informacji wyrażoną w
programie było umożliwiające dostępu do szerokiej informacji ułatwiającej
obywatelom poruszanie się na rynku pracy lokalnym, regionalnym i
ogólnokrajowym. Koszt realizacji projektu to 63 848,31 zł, z czego 43 687,39 zł.
pozyskano z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.

13

Niewątpliwym sukcesem gminy jest wyraźna likwidacja poziomu
bezrobocia wśród mieszkańców miasta Zawidowa i okolic. Kryzys na lokalnym
rynku pracy wyeliminowałem nawiązując współpracę z firmami zagranicznymi
(Czechy i Niemcy), do których skierowane zostały osoby bezrobotne, nie tylko z
Zawidowa, ale również z regionu. Dzięki tym działaniom pracę otrzymało ok.
2000 osób. Fakt ten miał duży wpływ na podniesienie poziomu życia
mieszkańców, a w efekcie rozwój regionu. Możliwość podjęcia pracy otrzymały
nie tylko osoby posiadające wymagane kwalifikacje, ale również osoby objęte
długotrwałym bezrobociem, dla których znalezienie pracy w ówczesnej sytuacji
gospodarczej było bardzo trudne. Rezultatem finalnym jest dziś trwale niski
poziom bezrobocia w Zawidowie.
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Nagrody i wyróżnienia otrzymane przez gminę:
tytuł „Gmina Fair Play” 2006 – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji
tytuł „Gmina Fair Play” 2007 – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji
Nagroda I stopnia na rzecz ochrony środowiska dla Miasta Zawidów przyznana
przez Marszałka Województwa w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – „Zielony liść” czerwiec 2002 r.
Tytuł Najlepszego Miasta w dziedzinie pozyskiwania Funduszy Unii Europejskiej
w Rankingu Samorządów - „Rzeczpospolita” 2005 r.

Tytuł Najlepszej Gminy w dziedzinie Inwestycji w ochronie środowiska w Rankingu
Samorządów – „Rzeczpospolita” 2005 r.
50 lokata w „Złotej setce” – ranking samorządów - „Rzeczpospolita” 2006 r.
Nagroda im. Kazimierza Wielkiego i 9 miejsce w „Rankingu Miast” w roku 2006 wg
ogólnopolskiego Pisma Samorządu terytorialnego ‘Wspólnota”

4 miejsce w ”Rankingu Miast” w roku 2007 ogólnopolskiego Pisma Samorządu
terytorialnego ‘Wspólnota”

Tytuł „Przyjaciela Dzieci” dla Burmistrza Józefa Sontowskiego za systematyczną
pomoc w organizacji wyjazdów zagranicznych dla dzieci z całej Polski. Tytuł
przyznany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z gminy Zgorzelec.
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Tytuł HIT 2006 za budowę Miejskiej Oczyszczalni Ścieków i jej korzystny wpływ na
ekosystemy wodne przygranicznych rejonów Polski, Czech i Niemiec

Gospodarczo-Samorządowy HIT

4 miejsce w Rankingu Gmin 2006 r. – tygodnik „Nowiny Jeleniogórskie”
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