Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
Burmistrza Zawidowa w okresie
od 13 kwietnia 2011 r. do 03 maja 2011 r.
Sprawozdanie obejmuje ww. okres i dotyczy mojej działalności jako Burmistrza, a
także działań służących dobru miasta i jego mieszkańców oraz informacje, które moim
zdaniem powinniście Państwo znać:
1. 13 kwietnia odbyło się w Marienthal otwarcie Euroregionalnych dni „Girls &
Boys Day 2011”. W imprezie tej uczestniczyły 3 uczennice i 3 uczniowie
naszego gimnazjum. Było to spotkanie młodzieży z Bernstadt i Gorlitz, Hradka
nad Nisą oraz Chełmska Śląskiego i Zawidowa. Służyło bliższemu poznaniu się,
pogłębieniu znajomości językowych, a także zapoznaniu się z ciekawymi
zawodami w Niemczech, Czechach i Polsce.
2. 14.04 w czwartek brałem udział w otwarciu budowy biogazowni w Zittau.
Zaproszono mnie ze względu na udział rolników z naszych okolic w produkcji
kontraktowanej biomasy dla tego przedsięwzięcia, a także na pomoc jaką
udzieliłem stronom podczas rozmów kontraktowych.
3. Spotkałem się z Panem Franciškiem Krispinem – Starostą Habartickim w
sprawie robót przeciwpowodziowych na naszym terenie, które mogą zapobiec
powodzi u sąsiadów.
4. W dniu 15.04 w naszej Hali sportowej gościliśmy organizatorów i młodzież
uczestniczącą w „Girls & Boys Day”. Dla mnie była to okazja do rozmów z
Czechami i Niemcami na temat dalszej organizacji spotkań Euroregionalnych
dla młodzieży.
5. Zakończyliśmy przetarg na roboty ziemno – kanalizacyjne, wynikłe z potrzeb
przebudowy odprowadzenia wód i ścieków po ostatniej powodzi. Przetarg na
„Remont kanału deszczowego od ulicy Lubańskiej do ulicy Zgorzeleckiej”
wygrał za 536.000 zł „Hemax” z Mirska. Termin zakończenia robót 31.07.2011.
6. W dniu 18 kwietnia odbyła się Konferencja Krajowa Stowarzyszenia Gmin
Polskich Euroregionu Nysa.
Nowym – starym prezydentem został Pan Prezydent Bolesławca Piotr Roman.
Nieomal równolegle odbyły się wybory w Czechach i prezydentem Euroregionu
Nisa został Martin Puta Starosta Hradku nad Nissou (znany z tego, że ożenił się
z radną z Bogatyni).
7. W dniu 19 kwietnia wraz Panią Skarbnik byliśmy we Wrocławiu podpisać
umowę na „Poprawę infrastruktury istniejących obiektów sportowych w

Zawidowie” za którym to tytułem kryje się remont na boisku „Piast” i boisku
przyszkolnym.
8. Ponieważ zostałem o tym poinformowany więc i Państwa informuję, że nowym
Komendantem Powiatowym Policji w Zgorzelcu został mianowany Pan
Nadkomisarz Leszek Zagórski dotychczasowy Z-ca Komendanta w Bolesławcu.
9. 26 kwietnia po gruntowym przygotowaniu rozliczeń pojechałem do
Saksońskiego Banku Odnowy w Dreznie, aby przyśpieszyć transfer wyliczonych
nam we Wrocławiu należnych 320.160.80 € na złotówki co – z jednej strony miało umożliwić Pani Skarbnik rozliczenie kolejnej raty za Halę sportową, a z
drugiej – ograniczy odsetki, które płacimy za kredyt wybiegając nieco do
przodu – rozliczenie zakończyło się pozytywnie.
10. W dniu 27.04 odbyło się w Zgorzelcu otwarcie biura, przedsięwzięcia pod
nazwą „Meetingpoint Music Messiaeu”. Jest to godne odnotowania z tego
względu, że dzięki działalności człowieka, który nazywa się dr Albrecht Goethe
(Niemca) na terenach dawnego obozu Stalag VIIIA może powstać i miejmy
nadzieję, że powstanie centrum muzycznego kształcenia młodzieży w oparciu o
twórczość Messiaeua.
Wójt Janik dał teren – kilkanaście hektarów, Burmistrz Granicz biuro, a moim
interesem w tym jest poparcie starań o fundusze unijne i w efekcie to, aby w
tym ośrodku mogła się kształcić młodzież z Zawidowa.
11. Jak i znaczna część mieszkańców uczestniczyłem w dniu 1 maja w I Festynie
Parafialnym. Starałem się wraz ze współpracownikami zabezpieczyć to co było
możliwe i potrzebne, aby uroczystość przebiegła godnie.
12. W dniu 3 maja brałem udział w „Mszy za Ojczyznę”, a następnie – po złożeniu
kwiatów pod pomnikiem wręczałem na Hali sportowej nagrody uczestnikom
polsko – niemieckiego spotkania „Pożar nie zna granic”.
13. Chciałbym przekazać Państwu jeszcze jedną informację – nie związaną
bezpośrednio z tym sprawozdaniem, ale istotną dla wiedzy jaką winniście
Państwo mieć, a mianowicie:
- bezrobocie z Zawidowie wynosi 4.98%,
- tj. 176 bezrobotnych, w tym 100 kobiet,
- 18 bezrobotnych pobiera zasiłek,
- mieszkańców w wieku „produkcyjnym” jest 3534,
- w powiecie bezrobocie wynosi 13.8 %.

