Sprawozdanie z działalności Burmistrza Zawidowa w okresie
międzysesyjnym
od 20 czerwca do 23 lipca 2011 r.
Sprawozdanie obejmuje ww. okres i dotyczy mojej działalności jako
Burmistrza, a także działań służących popularyzacji miasta i dobru jego
mieszkańców oraz informacje, które moim zdaniem powinniście Państwo znać:
1. W dniu 21 czerwca w naszej parafii pod wezwaniem św. Józefa
Robotnika młodzież przystępowała do sakramentu bierzmowania.
Uczestniczyłem w tych uroczystościach na zaproszenie księdza
proboszcza.
2. Poleciłem Kierowniczce MOPS-u przeprowadzenie czynności
zmierzających do udzielenia pomocy rodzinie Dublowskich. Zgodnie
z tym, udzielono im pomocy materialnej. Ten fakt odnotowała także
prasa.
3. Odbył się konkurs na stanowisko kierownika USC. Zgodnie z
orzeczeniem komisji konkursowej, które zatwierdziłem, na stanowisko to
przyjęta została Pani Barbara Mędrek (w niedalekiej przyszłości
Rutowiczowa)
z wykształcenia mgr administracji publicznej. Były 4 kandydatki.
4. Co prawda temat nie ma bezpośredniego związku z Urzędem, a także nie
obciąża go żadnymi kosztami, bo miało to miejsce podczas mojego
urlopu, lecz z pewnych względów chciałbym, abyście Państwo zostali
poinformowani, że wychowana w naszym mieście, córka wieloletniej
radnej naszego miasta, a obecnie mieszkanka Krakowa Pani dr nauk
humanistycznych, a obecnie wykładowca uczelni Krakowskich Joanna
Kijanowska – Preizner wyróżniona została międzynarodową nagrodą za
swoje prace związane z tematyką filmową ze szczególnym
uwzględnieniem historii żydów i holocaustu w tych filmach. Byłem wraz
z żoną zaproszony na uroczystość do Krakowa, a uczestniczący w nich
świat Kultury polskiej był imponujący.
5. W dniu 30.06 miało miejsce Zgromadzenie Związku Gmin Ziemi
Zgorzeleckiej
w Lasowie. W konferencji wraz ze mną brali udział radni Pani
Szczygielska i Pan Tkaczyk.
6. W dniu 01.07 odwiedził mnie Pan dyr. Michał Turkiewicz, a efektem
bezpośrednim tej wizyty była Państwa exkursja do Zakładu w Lubaniu
w dniu 19.07 br. Tematyka z wyjazdu jest również tematem dzisiejszej
sesji.
7. W dniu 01.07 przekazaliśmy Panu Słowińskiemu dokumenty o wszczęciu
postępowania administracyjnego na wniosek Komendy Powiatowej
Policji z dnia 30.06 br. Jesteśmy po rozmowie z Panem Słowińskim,
a postępowanie trwa.

8. Odwiedził mnie Pan Axel Heidkamp z zakładu „Biometan” w Zittau,
czyli Żytawie.
Rozmowy dotyczyły miejsca pod tzw. lagunę do przechowywania
biomasy. Jak się okazało chodziło bardziej o moje pośrednictwo
z rolnikami prywatnymi, niż interes Gminy. Nie nadałem sprawie biegu.
9. W dniach 6 i 7. 07 przebywałem wraz z członkami Związku Gmin Ziemi
Zgorzeleckiej z rewizytą u władz Związku Gmin na wyspie Wolin
i w Międzyzdrojach. Głównym tematem spotkania było spotkanie
z kierownictwem Firmy NS ARD ze Szwecji. Jest to przedsiębiorstwo
zajmujące się recyklingiem śmieci od 230.000 mieszkańców, a sam
zakład posadowiony jest na obszarze 160 ha. Od 2010 roku zakład
przerabia ponad 400.000 ton odpadów z czego 63% obejmuje
recyklingiem, 18% obróbką biologiczną, 15% spala, a tylko 3% odwozi
na wysypisko. Przyznali się do czystego zysku rocznego w wysokości
5 milionów Koron szwedzkich. Bazą zbiorki opadów są kubły
8 komorowe stojące przed domami, do których oddzielnie mieszkańcy
wrzucają: metal, papier miękki i twardy plastik, szkło kolorowe i białe,
gazety, odpady przemysłowe i resztę. Kubły kupuje miasto, a obywatele
je wynajmują. Opłata mieści się w podatku, który płaci każda rodzina,
każde gospodarstwo w wysokości około 3000 koron rocznie (w tym są
kubły).
Wg tego, co mówili Szwedzi główny problem stanowi dobre
odsortowanie papieru i szkła - z resztą sobie łatwiej poradzić.
Głównym produktem zakładu jest gaz (ok. 4 mil m³) zużywany głównie
w pojazdach, w tym przede wszystkim autokarach miejskich (gaz jest
w 10% tańszy od paliwa płynnego). Produkują także 70.000 t nawozów
rolniczych o bardzo dobrej ilości fosforów, a gaz pozyskiwany ze 100
studzienek przetwarzany jest na prąd dla 3,5 tyś. domów prywatnych.
Zaproponowałem, abyśmy współpracę rozpoczęli od szkolenia u nich
naszej młodzieży – przyszłego pokolenia ekologicznie świadomych
Polaków, obywateli Unii Europejskiej. Szokujące było stwierdzenie
bardzo młodej Pan Prezes, że wg ich oceny dzieli nas 25 lat „przed 25 laty
byliśmy tam, gdzie wy jesteście teraz”.
10.13.07 w Ośrodku Kultury 20 osób – mieszkańców Zawidowa ( w tym nasi
urzędnicy) oddali „dar życia” czyli krew. Składam im za to
podziękowanie i cieszę się, że było ich tylu, co w znacznie większej
Bogatyni.
11.18.07 świętowaliśmy mszą święta powrót naszej młodzieży z Parafiady.
Na ponad 100 drużyn nasi reprezentujący właściwie cały Dolny Śląsk
w konkurencji z młodzieżą zza całej wschodniej granicy zajęli 8-me
miejsce. Pan Poseł Roman Brodniak ufundowanym przez siebie pucharem
wyraził swą wdzięczność głównej autorce tych już od 10 lat trwających
sukcesów, naszej radnej Pani Małgorzacie Niedźwieckiej.

Dołączyłem się do tych życzeń specjalnym pismem dziękczynnym.
12.W dniu 20.07 odebrałem we Wrocławiu z rąk Pana Wojewody i Pana
Ministra Millera promesę opiewającą na:
- 386.000 na most,
- 220.000 na przepust przy Dworcu,
- 270.000 na drogi.
Te 876.000 zł to jakby druga transza do 600.000 zł, którą w lutym
otrzymaliśmy na ubiegłoroczne szkody popowodziowe. Minister
podkreślił, że 8 samorządów zdążyło te lutowe pieniądze na Dolnym
Śląsku rozliczyć i wśród nich na 3-cim miejscu wymienił Zawidów.
Dziękuję, za to moim współpracownikom, a przede wszystkim
Pani Skarbnik i mojemu Zastępcy.
13. „Rzeczpospolita”, jak co roku ogłosiła swój ranking samorządów na rok
2011. W kategorii „Najlepsze Gminy Miejskie i Miejsko – Wiejskie”
znajdujemy się na 50 miejscu w kraju i na 8 na Dolnym Śląsku. Biorąc
pod uwagę, że głównymi pozycjami w ocenie jest sytuacja finansowa
i zarządzanie gminą, to gratuluje Państwu, że jesteście radnym takiej
gminy.
14.W zasadzie, to od 20 lipca z różnym nasileniem i w różnych porach
odbywały się i odbywają posiedzenia Sztabu Kryzysowego wynikające
z zagrożenia powodziowego. Do ekstremalnych wydarzeń nie doszło, a
stan pogotowia odpowiednich służb i pracowników w tym okresie
pozwalają na stwierdzenie, że po raz kolejny miasto przeszło przez to bez
paniki i bez strat.
Dziękuję wszystkim, którzy nie szczędzili swego czasu i dobrą radą
przyczynili się do takiego efektu.

