Sprawozdanie z działalności Burmistrza Zawidowa w okresie
międzysesyjnym
Od 25 stycznia 2011 r. do 3 marca 2011 roku

Sprawozdanie obejmuje okres od poprzedniej sesji tj. 25 stycznia 2011r.
i dotyczy działalności nie związanej bezpośrednio i sztywno z codziennymi
czynnościami

wypełniania

obowiązków

Burmistrza

Miasta

Zawidowa,

a równocześnie przybliży Państwu niektóre wydarzenia samorządowe z naszego
regionu.
1.

27.01.2011 w Elektrowni Turów odbyło się seminarium techniczno-

konsultacyjne dot. budowy bloku energetycznego. Przy okazji podaję Państwu,
że aktualnie-oficjalna nazwa Elektrowni brzmi- PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna SA-Oddział Elektrownia Turów.
Rozbudowa to blok o mocy 460 MW z kotłem pyłowym i urządzeniami
towarzyszącymi. Nijako przy okazji podano, że zasoby Kopalni wynoszą 376
mln ton i ich eksploatacja zakończy się w roku 2040.
Tę informację podaję w związku z tym, że jeszcze cała generacja z sypialni
zawidowskiej będzie miała szansę na wypracowanie swojej emerytury.
Wartość całego projektu wynosi 1 mld 150 mln zł i zwrot nakładu nastąpi w
ciągu 18 lat.
Niejako

„po

drodze”

inwestor

musi uzyskać

jeszcze zmianę planu

zagospodarowania przestrzennego i uzgodnienie uwarunkowań środowiskowych
z Niemcami i Czechami.
2.

Sobota 29.01 i Niedziela 30.01 upłynęła mi na złożeniu 1665 (razy 2)

podpisów pod „Decyzjami podatkowymi”
3.

Odbyło się, a właściwie miało się odbyć walne zgromadzenie Klubu

„Piast”. Nie odbyło się, bo było źle przygotowane i nie było qworum. Nie
zostałem zresztą na to posiedzenie zaproszony, bo władze klubu traktują gminę
czysto instrumentalnie. Zwracam uwagę na fakt, że mój zastępca i ja

poręczyliśmy osobiście, że do czasu rozpoczęcia rozgrywek IV ligowych boisko
będzie odpowiadało wymogom tej ligi, a rada wyasygnowała dodatkowe
pieniądze w postaci kredytu.
Instrumentalne traktowanie zarówno Rady jak i Burmistrza powinno się znaleźć
w kręgu zainteresowania stosownej komisji.
4.

Przez cały omawiany okres odbywały się rady budowy Hali i Ośrodka

Kultury, uzgadnianie i ustalanie różnic kosztorysowych na roboty dodatkowe.
5.

Sobotni wieczór (29.01) spędziłem na meczu koszykówki i spotkaniu

samorządowców

z

Marszałkiem

Sejmu

Schetyną,

nowym

Wojewodą

Aleksandrem Markiem Skorupą, naszym Europosłem Piotrem Borysem
i posłem Romanem Brodniakiem.
6.

31.01

Pan

Starosta

zaprosił

samorządowców

na

spotkanie

z przedsiębiorcami.
Należałoby to potraktować jako zapowiedź Partnerstwa Publiczno Prywatnego.
7.

W niedzielę 30.01 uczestniczyłem w mszy świętej w Kościele Św.

Bonifacego w Zgorzelcu. Poświęcona była ona 71 rocznicy deportacji na Sybir.
Na spotkaniu po mszy władze stowarzyszenia zwróciły się do uczestniczących
burmistrzów o pomoc dla coraz bardziej malejącej i potrzebującej pomocy
materialnej garstki Sybiraków. Są tacy również w Zawidowie.
8.

4 lutego na Konwencie wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów w

Sosnówce były Wojewoda, a obecny Marszałek województwa Rafał
Jurkowlaniec

przedstawił

nam

perspektywy

likwidacji

zaniedbań

w drogownictwie na terenie województwa. Przypomniałem się o drogę 355.
9.

Wice Komendant powiatowej policji Daniel Gotthard spotkał się ze mną

w temacie zmian organizacyjnych funkcjonowania policji w Zawidowie. Ma ona
polegać na udostępnieniu Policji innego pomieszczenia dla dzielnicowych
ze względu na zbyt duże koszty utrzymania obecnego budynku tj. 3560 zł
miesięcznie (w tym 2300 zł to energia).

Przedstawił

mi

również

propozycję

zatrudnienia

przez

Urząd

tzw.

dzielnicowych kontraktowych. W świetle powyższego będziemy musieli
zastanowić się nad rozwiązaniem tego problemu poprzez miedzygminną policję
municypalną lub inne decyzje.
Argumenty, że w Czechach 1 policjant przypada na 7000, a w Niemczech na
8000 mieszkańców nie może być argumentem porównywalnym. W Zgorzelcu
podobno ma być 1 policjant na 5000 mieszkańców.
Przy

okazji

chciałem

wspomnieć,

że

brałem

udział

w

pożegnaniu

dotychczasowego Komendanta Powiatowego Policji Marka Kazimierczaka,
który odszedł na emeryturę ze względów zdrowotnych, a na Jego miejsce
jeszcze nikt nie został mianowany.
10.

Odbyło się posiedzenie Rady Społecznej ZOZ. Nowo mianowani

członkowie Rady do której zostałem powołany zajęli stanowisko w sprawie
dalszej rozbudowy szpitala tj. inwestycji wartej 30 mln zł.
Z takimi nowymi oddziałami jak:
-onkologia i chemioterapia,
-pulmonologia,
-urologia,
-neurochirurgia,
-rehabilitacja kardiochirurgiczna.
Przy tej okazji wywołany został temat współpracy z Uniwersytetem
Drezdeńskim w badaniu dzieci.
Ponieważ mam w tym temacie swój udział przytoczę Państwu treść tego oto
listu:
„Szanowny Panie Burmistrzu Sontowski,
chciałbym bardzo serdecznie Panu podziękować za Pańskie bezinteresowne
zaangażowanie w fazie tworzenia wniosku do projektu „Zdrowe dzieci – zdrowa
Europa”. Pańskie cenne wskazówki dotyczące formułowania wniosku oraz

pomocy w nawiązaniu kontaktów z partnerami w Polsce i Euroregionie
przyczyniły się w znacznej mierze do pozytywnej oceny projektu.
Nasz projekt jest bardzo ważny, ponieważ będziemy w stanie rozszerzyć zakres
usług medycznych, w szczególności dla dzieci, w całym regionie.
Bardzo dziękuję!
Z wyrazami szacunku,
Prof. Dr inż. Hab. Hagen Malberg – Dyrektor Instytutu,
Dr inż. Christine Thiele – Kierownik projektu.”
Pismo w załączeniu pod sprawozdaniem.

Tak całkiem bezinteresowny nie byłem, bo dzięki temu projektowi, który
uzyskał 600.000 € z Funduszy Unijnych liczę na to, że w przyszłym roku
bezinwazyjnym systemem badania skolioz objęte zostaną dzieci z Zawidowa.
11.

15 lutego wpłynęła do kasy miasta długo oczekiwana kwota 234.103.57 €

- rata na sale sportową, która przemieniona w 907.601.12 gr. pozwoliła zmienić
bilans kasowy miasta.
12.

16 lutego odbyło się walne zgromadzenie Związku Gmin Ziemi

Zgorzeleckiej. Pierwsze w nowej kadencji. Ponieważ odbiło się ono echem
w prasie lokalnej, zamiast komentować pozwolę sobie przytoczyć fragmenty z
tej prasy.
Nowiny Jeleniogórskie:
„Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej ma nowego szefa.
Wójt Janik już nie przewodzi.
Ta informacja zaskoczyła wiele osób – Kazimierz Janik, twórca i wieloletni
przewodniczący ZGZZ, nie jest już szefem Zgromadzenia. Zastąpił go Józef
Sontowski, burmistrz Zawidowa(…)
Związek skupiający wszystkie samorządy powiatu zgorzeleckiego, a także dwa
samorządy ościenne, do niedawna nie był organizacją strategiczną. Swego czasu
wziął na swoje barki niewdzięczny obowiązek prowadzenia schroniska dla

zwierząt w Dłużynie, na co niektórzy decydenci patrzyli krzywym okiem, bo do
tego interesu generalnie trzeba tylko dokładać. Ostatnimi czasy rola ZGZZ
znacznie jednak wzrosła, bo organizacja doprowadziła do rozpoczęcia
największej wodno-kanalizacyjnej inwestycji w regionie – zagospodarowania
zlewni Czerwonej Wody. Przez powołaną do wykonania zadania spółkę
SUPLAZ płyną teraz ciężkie miliony(…) Zarządem związku kierować teraz
będzie Rafał Gronicz, burmistrz Zgorzelca(…)”
Gazeta Regionalna:
„Region. Pragmatyka, nie polityka.
Blisko od miesiąca jest jedną z najważniejszych postaci na terenie dwóch
powiatów. Podczas tajnego głosowania, stosunkiem głosów 7 „za” przy 2
przeciwnych,

przewodniczącym

Zgromadzenia

Związku

Gmin

Ziemi

Zgorzeleckiej został wybrany Józef Sontowski – burmistrz Zawidowa(…)
Gazeta Regionalna: Dla obserwatorów życia politycznego w naszym regionie
wynik wyborów jest zaskoczeniem. Można domniemać, że został Pan wybrany
Gosami Platformy Obywatelskiej, mającej większość w Zgromadzeniu. Jak to
było możliwe w sytuacji, gdy wygrał Pan z przedstawicielem tej formacji w
wyborach na burmistrza?
Józef Sontowski: Ci, którzy się dziwią udowadniają, że nie rozumieją specyfiki
Związku. To instytucja, która tradycyjnie jest apolityczna i rządzi się swoimi
prawami . Podczas podejmowania decyzji kieruje się pragmatyką, nie polityką.
To niezbędne w sytuacji, gdy w jednym pokoju spotykają się przedstawiciele
kilku opcji. Ponadto trzeba zauważyć, że zmieniły się wszystkie władze
Związku, począwszy od przewodniczącego Zarządu a skończywszy na moim
zastępcy. „Świeża krew” gwarantuje nowe spojrzenie na oczekujące nas
zadania.”

Władze Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej to:
-Przewodniczący Zgromadzenia-- Józef Sontowski
- Zastępca Przewodniczącego - Robert Starzyński
-Przewodniczący Zarządy – Rafał Gronicz
-Zastępca Przewodniczącego – Jerzy Strojny
-Przewodniczący Komisji budżetowej – Krzysztof Halicki
-Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Bożena Szczygielska

13.

Chciałbym przybliżyć Państwu również taką informację, że bardzo

czynnie

bierzemy

udział

w

organizacji

różnych

imprez

i

spotkań

międzynarodowych dla młodzieży. 22 lutego odbyło się u nas spotkanie
koordynacyjne tzw. „Girls & Boys Day 2011” czyli spotkanie integracyjnonaukowe młodzieży w wieku gimnazjalnym. Na 38 uczniów z Polski, Niemiec
i Czech naszych będzie 6, a zakończenie imprezy obędzie się u nas w nowej
Hali (wraz z towarzyszącymi opiekunami z tłumaczami i osobami
towarzyszącymi to około 70 osób. Koszty pokrywa grupa organizacyjna
z Marienthalu)
14.

Udzieliłem wywiadu Redaktorowi Piotrowi Słowińskiemu z Radia

Wrocław-wywiad leciał w dniu 24 lutego i Pani Redaktor Katarzynie Matli
z „Nowin Jeleniogórskich”. Ten ukazał się pt. „Co Cię czeka mieszkańcu
Zawidowa” w wydaniu z 1 marca.
Wspominam o tym, aby zapobiec zarzutom o autoreklamie.
W obu wypadkach są to wypowiedzi burmistrza Zawidowa i problematyki
mieszczącej się w zakresie moich czynności i zainteresowań. Nic na tych
wywiadach nie zarobiłem i Urząd za nie nie zapłacił.

Na koniec-trochę nie chronologicznie, pozostawiłem sobie sprawę w mojej
dotychczasowej wieloletniej działalności jako burmistrza Zawidowa najważniejszą otwarcie hali sportowej w dniu 11 lutego 2011r.

Przygotowywaliśmy się do tego od 25 stycznia na kolejnych posiedzeniach
organizacyjnych korygując i zgrywając poszczególne punkty imprezy.
Wyszło jak wyszło i poszło w społeczeństwo i górnolotnie mówiąc- w świat.
Pozostały zanotowane, nagrane i sfotografowane fakty i do nich chciałbym
nawiązać.
„Gazeta Regionalna” pisze:
„Obecna na uroczystości Wicewojewoda dolnośląski Ilona Antoniszyn Klik
przyznała, że hala powstała wbrew woli władz wojewódzkich. Gratulowała
Józefowi Sontowskiemu- burmistrzowi Zawidowa i stworzonej przez niego
ekipie determinacji i skuteczności . Zresztą sama Pani wojewoda powiedziałacytuję:
„Na tej Sali z pewnością będziecie odgrywali wiele meczy. Zawsze po jednej
stronie będzie ten, kto wygrywa, a zawsze po drugiej stronie będzie ten, kto
przegrywa i takie jest życie. Teraz opowiem wam o sali, a mianowicie jak
graliśmy o tę sale. Burmistrz był bardzo mocny, ponieważ poświęcił dużo czasu
na budowanie mocnej drużyny. Nie był jedynym, który walczył o te pieniądze,
na tak piękną salę. Miał przeciwko sobie drużynę nie mniej mocną, ale nie tak
zdeterminowaną dla swojej społeczności lokalnej.”.
I dalej Pani Wojewoda powiedziała, że dzisiaj cieszy się, iż została pokonana
przez koalicję utworzoną przez samorząd Zawidowa i jego niemieckie miasto
partnerskie i Euroregion Nysa.
„Radość wynika stąd, iż pieniądze zostały wydane w najlepszy z możliwych
sposobów, a jednocześnie inwestycja nie przeszkodziła zgorzeleckiemu
konkurentowi, który jak wiadomo-ma gwarancję finansowania”.
Zresztą zdecydowana większość wśród Państwa Radnych skorzystała z
zaproszenia, była na uroczystości i sama słyszała słowa Pani Wojewody.
Może innymi słowami, ale na pewno bardziej dobitnie i szczegółowo starałem
się Państwu przedstawić jaką drogą dochodziłem do uzyskania funduszy na
budowę, gdzie szukałem partnerów, jaką drogą doszło do współpracy

z Bernstadt i kogo pozyskałem do drużyny, o której Pani Wojewoda
powiedziała, że „była bardziej zdeterminowana w walce o pieniądze”
Od Pana Przewodniczącego Rady Andrzeja Pilarskiego dowiedziałem się, że –
cytuję:
„Rozpatrywanie wniosków to przede wszystkim merytoryczne sprawy i jest to
zupełny blef”
Do dzisiaj Pan tych słów nie odwołał. Czy Pani Wojewodzie też Pan zarzuci
„blef”, czy też może bardziej stosowne będzie tu zacytowanie jeszcze raz słów
Pani Wojewody „zawsze po jednej stronie będzie ten, kto wygrywa, a po drugiej
stronie będzie ten, kto przegrywa i takie jest życie”. Tyle, że nie jest to moje
życie-to po tej drugiej stronie.
I jeszcze jedno.
Jak dobrze pamiętam był Pan, Panie Przewodniczący Pilarski jedynym, który
wstrzymał się kiedy głosowaliście Państwo nad nadaniem Sali imienia
„Marianny i Władysława Margasów.
Jak Pan się czuł czyniąc honory przy wręczaniu dyplomów synowi Państwa
Margasów i odsłanianiu tablicy. Chciałbym wierzyć, że czuł się Pan tak podle
jak ja, kiedy zarzucał mi Pan „zupełną nieprawdę” i „blef”.
Tyle tym razem sprawozdania, które zresztą umieszczone będzie na stronie
internetowej Urzędu.

