Sprawozdanie
z działalności Burmistrza Miasta Zawidowa
za okres od 01.12.2006 do 28.01.2007 (włącznie)
1. W dniach 30.11 – 01.12.2006 r. uczestniczyłem w VI Konferencji
Miast Partnerskich Polski i Niemiec w Dreznie.
Reprezentowałem tam Związek Miast Polskich, do którego naleŜymy
i wygłosiłem Referat zasadniczy w II – gim zespole roboczym nt.
„Usług komunalnych i ich rozwoju w aspekcie wspólnej
przynaleŜności do Unii Europejskiej i obszaru pogranicza”.
2. Brałem udział w Konferencji „Partnerstwo i współpraca w ramach
programu Europejska Współpraca Terytorialna 2007 – 2013 na
Dolnym Śląsku” z udziałem Romana Kulczyckiego – Wojewody
Dolnośląskiego oraz:
- min. koordynatora Europejskiej Współpracy Regionalnej i
sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju regionalnego Pana
Władysława Ortyla,
- koordynatora ze strony Wolnego Kraju Saksońskiego Pana
Stephana Brauckmanna
- nowego prezydenta Jeleniej Góry Pana Marka Obrębalskiego
(przygotowywał kiedyś „Strategię Rozwoju Miasta Zawidowa”) i
wielu, wielu innych znaczących reprezentantów.
Głównymi motywami spotkania były ustalenia, Ŝe program polsko –
brandenburski będzie zarządzany w Polsce oraz to, Ŝe do naszego
dotychczasowego obszaru działania dołączono woj. Lubuskie (czyli
olbrzymi obszar zielonogórski wraz z jego potrzebami)
(dowcip:; „Na nie złoŜone wnioski nie otrzymuje się
dofinansowania”)
Konferencja odbyła się w Jeleniej Górze.
3. Odbyło się duŜe rocznicowe spotkanie z okazji 15 - lecia
Euroregionu Nysa – Neiβe – Nisa w Löbau.
Udzieliłem wywiadu radiu MDR na temat zmian jakie zaszły w tym
czasie na pograniczu Polsko – Niemiecko - Czeskim.
4. W dniu 14 grudnia 2006r. – tradycyjnie juŜ – byłem gościem Firmy
Steinel Elektronik z Raspenavy na spotkaniu świąteczno –
noworocznym z udziałem polek pracujących w tej Firmie. Była to
pierwsza Firma w Czechach, z którą przed laty nawiązałem
współpracę w celu pozyskania miejsc pracy dla kobiet. Obecnie
zatrudnione tam są 42 kobiety i 1 męŜczyzna z Zawidowa.

(łącznie do pracy Czechach skierowane zostały 602 osoby z
Zawidowa)
5. Miałem zaszczyt i przyjemność i imieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej wręczyć medale „za długoletnie poŜycie
małŜeńskie” trzem parom małŜeńskim z naszego miasta.
6. Odwołałem dotychczasową Radę Nadzorczą PUK–u a na jej miejsce
powołałem nową, w osobach:
Panów - Edwarda Macutkiewicza, Jerzego Pawlikowskiego i
Sławomira Wochny.
7. Zostałem zaproszony na spotkanie opłatkowe do Księdza Biskupa
Legnickiego - Stefana Cichego. Spotkanie miało miejsce w Legnicy.
8. Komendant Powiatowy Policji Zgorzeleckiej zorganizował we
Lwówku Śląskim spotkanie informacyjno – szkoleniowe nt. stanu
bezpieczeństwa. W Zawidowie odnotowano najniŜszy procent
przestępstw w powiecie.
9. Tradycyjnie juŜ uczestniczyłem w spotkaniu Świąteczno –
Noworocznym organizowanym przez nasz Ośrodek Pomocy
Społecznej dla starszej części mieszkańców naszego Miasta.
10.
ZłoŜyłem pismo do „Wydziału Skarbu Państwa i
Nieruchomości” Urzędu Wojewódzkiego, Ŝe nie przejmuję od PKP
S.A. ok. 9 ha gruntów z zabudowaniami, ze względu na stan
techniczny obiektów.
11.
Od
dyrektora
Zarząd
Dróg
Wojewódzkich
Pana
Jakubowskiego rozpocząłem działania zmierzające do utrzymania w
Wojewódzkim Palnie Organizacyjnym tzw. „Małej Obwodnicy
Zawidowskiej”, której budowę zatwierdził Sejmik ubiegłej kadencji.
Spotkałem się w tej sprawie z dyr. Stanisławem śukiem i Romanem
Walkowiakiem. Prosiłem o interwencję w tej sprawie radną
wojewódzką dyr. szpitala w Bogatyni Panią ElŜbietę Zakrzewską a
takŜe radnych wojewódzkich Marcina Zawiłę i Jerzego Zielińskiego.
Poruszyłem ten temat na Konwencie Wójtów i Burmistrzów.
RównieŜ po mojej interwencji zostały postawione bariery
zabezpieczające na skrzyŜowaniu Zawidów- Sulików –Zgorzelec Bogatynia.
12.
W związku z tym, Ŝe w Zawidowie do szkoły „na Mogiłkach”
uczęszcza 32 uczniów, włączyłem się w dyskusję nt. „czy konieczna
jest likwidacja tej szkoły ?”
13.
Wraz z Panem Przewodniczącym Rady uczestniczyłem w
Konferencji dot. „Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej”,
która odbyła się w Pszczynie na Górnym Śląsku z udziałem

przedstawiciela Ministerstwa Sportu i Ministerstwa Finansów i około
100 uczestników z całego kraju.
14.
Tradycyjnie 14 stycznia zagrała w Zawidowie Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy. Poprowadziłem – wraz z dyr.
Ośrodka Kultury licytację darów od społeczeństwa i Jurka Owsiaka a
wraz z wolontariuszami zebraliśmy – w sumie – 6 938 zł.
15.
W celu poprawienia urzędowej obsługi społeczeństwa a takŜe
odbywania Sesji rady w normalnych godzinach pracy zmieniłem
czas pracy urzędu, i tak urząd będzie czynny w poniedziałki do
godziny 17:45.
16.
3 – krotnie uczestniczyłem w posiedzeniach Związku Gmin
Ziemi Zgorzeleckiej a jako vice przewodniczący Związku musiałem
podjąć decyzje związane z funkcjonowaniem schroniska dla małych
zwierząt w DłuŜynie, z którego korzysta równieŜ nasze miasto.
17.
Uczestniczyłem w spotkaniu z udziałem wójta Gminy
Zgorzelec – Kazimierza Janika i Sulikowa Jana Hasiuka, będącym
przygotowaniem do spotkania z Burmistrzem Zgorzelca – Rafałem
Groniczem na temat gospodarki śmieciowej.
18.
W dniu 18 stycznia br. wichura, która przeszła nad
Zawidowem uszkodziła 3 dachy na domach przy ul. Kolejowej i
szereg drzew, które następnego dnia usunięto.
19.
Interweniowałem u Pana wicestarosty Jana Michalskiego w
sprawie ostatecznego przekazania budynku po byłym WOP-ie.
20.
W środę, dnia 24 stycznia odbyło się spotkanie noworoczne u
Pana Wojewody i u Pana Marszałka we Wrocławiu.
21.
25 i 26 stycznia odbył się Konwent Wójtów, Burmistrzów i
Prezydentów w Karpaczu. Poza spotkaniem z dyr. Regionalnej Izby
Obrachunkowej dr Cybulskim i dyr. Wydziału Nadzoru i Kontroli
Jackiem DŜedzykiem głównym tematem było utrzymanie
przewidzianych dla naszego regionu inwestycji zwłaszcza
drogowych. Drugi dzień zajęło spotkanie prowadzone przez Panią dr
Aleksandrę Brylińską – Prezesa Samorządowego Kolegium
Odwoławczego.
22.
Na zakończenie dnia (po konwencie i szkoleniu) byłem, wraz z
małŜonką gościem Premiera Rządu Wolnego Kraju Saksońskiego
Pana dr Milbradtha w pałacu Rządowym w Dreznie.
23.
Poza tym w omawianym okresie odbywały się normalne
spotkania Rady Budowy w związku z prowadzonymi inwestycjami a
zwłaszcza Stacją Uzdatniania Wody.

Ponadto:
- przyjmowałem mieszkańców w sprawach skarg, wniosków oraz w
sprawach osobistych,
- reprezentowałem urząd w sprawach notarialnych i kierowałem bieŜącymi
sprawami miasta.

