Sprawozdanie z działalności
Burmistrza Miasta Zawidowa
za okres od 26.11.2007r. do 14.04.2008r.

Wydane w tym okresie Zarządzenia służące prawidłowemu działaniu Urzędu
oraz wynikające z bieżącej działalności publikowane są na stronach
internetowych Urzędu.
Sprawozdanie jest więc relacją z wydarzeń, faktów i czynności wykraczających
poza te publikacje.
I tak w minionym okresie:
1. Pod koniec listopada 2007r. odbył się I Polsko-Niemiecki Kongres
Samorządów Lokalnych w Piechowicach.
Skorzystaliśmy wszyscy wiele z wykładu ministra prof. Władysława
Bartoszewskiego – wybitnego humanisty, polityka, a przede wszystkim
Polaka. Jego myśli nt. łagodzenia konfliktów społecznych mają znaczenie
ponadczasowe i ponadpaństwowe. Polecam Państwu pod rozwagę temat,
który będzie powracał, a mianowicie utworzenie Polsko-Niemieckiego
Eurodystryktu Nad Odrą – 2 Narody, 1 Region.
Kiedy 15 lat temu powstawały Euroregiony też nie wielu wierzyło w ich
twórców. Dziś one decydują w znacznej mierze o rozdziale funduszy
unijnych.
2. W ramach przymiarki do budowy hali sportowej wraz z przewiązką przy
Zespole Szkół organizowałem wiele spotkań z projektantami,
architektami, wykonawcami hal, a także wyjazdy w celu zapoznania się z
funkcjonalnością istniejących hal.
3. Posiedzenie Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa
- w Pałacu Brunów w Lwówku Śląskim poświęcone było kończącemu się
programowi INTERREG IIIA. Przypomnę tylko, że zasiadałem z
Komitecie Sterującym tego programu i to, że Zawidów z INTERREGU
IIIA zagospodarował łącznie kwotę 1.462.705,60zł na realizację swoich
planów.
Ostatnie podsumowanie INTERREG IIIA odbyło się na specjalnej
konferencji we Wrocławiu.
4. Dla porządku historycznego chcę odnotować, że od 12 grudnia ubiegłego
roku istnieje w Zawidowie jeszcze jedna Firma, a mianowicie „ELZA”
zajmująca się produkcją elementów elektroniki, a zatrudnienie w niej – w
niewielkim stopniu, ale stale rośnie – i wynosi dziś 31 osób.
5. Również dla porządku historycznego wspomnę, że 20 grudnia 2007r.
otworzyliśmy wystawę „Granica w Zawidowie 1947-2007” (jako jedyni),
a w nocy z 20 na 21 grudnia przepiłowałem szlaban wraz z władzami
czeskimi, w aspekcie społeczeństwa Miasta i rozgłosami telewizyjnymi

prześlijmy do nowego rozdziału historii na pograniczu polsko-czeskim, a
transmitowane to było przez 28 stacji telewizyjnych na świecie.
Towarzyszące temu wydarzeniu wywiady prasowe i radiowe uznaj ę za
najlepszą promocję Miasta w jego współczesnym okresie.
6. Rok zakończył się podpisaniem przystąpienie do „ZgorzeleckoBogatyńskiej Strefy Przemysłowej”. Efekty tego przyniesie dopiero
przyszłość.
7. Nowy Rok rozpoczął się od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
która zagrała 16 Finał w Zawidowie 13.01.
W 2006r. zebraliśmy 6.900zł, w tym roku 9.023zł co wskazuje –
statystycznie rzecz ujmując – że każdy mieszkaniec – mały i duży – dał na
ten cel swoje 2 zł. Dzięki tym, którzy na to wpłynęli i tym, którzy to
zebrali.
8. Spotkania i debaty na temat „Studium Zagospodarowania Miasta: trwają
nieustannie i odbywają się na przemian – u nas i w Jeleniej Górze.
9. 25.01.2008r. miastu przybyła nowa kawiarnia – „U Kruka”.
10. Z dniem 29.01.2008r. rozpoczęły się prace dokumentacyjnoikonograficzne w związku z zamiarem przemianowania ul. Szkolnej na
ul. imienia Władysława Margasa. Z inicjatywą taką wystąpię do Rady w
stosownym momencie. Ta wzmianka w sprawozdaniu sygnalizuje tylko
sam fakt.
11. Punkty konsultacyjne do naboru wniosków na nowe programu unijne
w latach 2007-2013 znajdują się teraz w Liberce i Wałbrzychu.
Zapoznaliśmy się na miejscu z ich pracą. W spotkaniu uczestniczyli
merytoryczni pracownicy Urzędu. Natomiast szkolenie w zakresie
Programów Operacyjnych Współpracy Transgranicznej odbywają się
w Ołomuńcu.
12. Z początkiem lutego odbyła się Gala finału „Człowieka Roku 2007”
organizowana przez Nowiny Jeleniogórskie. Znalazłem się w finałowej
5-ce. Dziękuję tym wszystkim, wtórzyli oddali głos na mnie, a tym
samym przyczynili się promocji Miasta.
13. Dwukrotnie znalazłem się w kręgu osób, z którymi wywiady
przeprowadzał redaktor „Polityki” Marek Henzler, a efekty tego można
przeczytać w tym czołowym czasopiśmie opiniotwórczym/ Mam
świadomość, że było to związane z tym, że jestem Burmistrzem właśnie
Zawidowa.
14. Jak wszystkie okoliczne gminy nie ominęło i nas zainteresowanie Firm
zajmujących się budową elektrowni wiatrowych. Nasz teren leży w gestii
zainteresowań Firmy z Podgórzyna i jej przedstawiciele poprosili o
rozmowę. Ponieważ na obszarze nadania Zawidowa nie ma terenów
rolnych dopuszczonych dla wiatraków zleciłem Biuru opracowującemu
plany studyjne przeanalizowanie takiej alternatywy, a zainteresowanemu

Przedsiębiorstwu zezwoliłem na przeprowadzenie graficznych przymiarek
na dostępnych mapach.
15. Ze względu na to, że byłem zaproszony na otwarcie Biura czuję się
zobowiązany wspomnieć o tym, że nasz poseł, wybrany również w
Zawidowie największą ilością głosów – Pan Roman Brodniak, otworzył
swoje Biuro w Zgorzelcu przy ul. Warszawskiej 1.
16. W lutym z dodatków mieszkaniowych skorzystało 11 osób, a wypłacona
kwota to 1.023,78zł.
17. „PIAST Zawidów” zainaugurował nowy sezon rozgrywek piłkarskich na
odrestaurowanym boisku, ale dał sobie strzelić 2 gole do jednej z 2
bramek. Trawę na boisku kosi nowa kosiarka spalinowa.
18. W okresie sprawozdawczym wielokrotnie wyjeżdżaliśmy z Zastępcą do
kolejnych Marszałków i Wicemarszałków z interwencjami w sprawie:
„Małej Obwodnicy Zawidowa”. Po wizycie u Panów Marszałków Borysa
i Szczygła aktualnie referujemy sprawę Panu Marszałkowi Grzegorzowi
Romanowi. Sprawa jest trudna ale nie beznadziejna.
19. Niezależnie od tego odbywają się konferencje tematyczno-szkoleniowokonsultacyjne organizowane we Wrocławiu przez Urząd Wojewody.
Ostatnie 2 obejmowały tematykę „Strategiczne zadania samorządu” i
„Europejską współpracę terytorialną”..
20. Przygotowując sprawozdanie naliczyłem 5 spotkań w ramach Konwentu
Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Regionu Jeleniogórskiego, w
których uczestniczyłem oraz 4 posiedzenia Związku Gmin Ziemi
Zgorzeleckiej, w których brałem udział.
Podczas gdy pierwsze mają charakter szkoleniowo-poznawczy, drugie mają
za zadanie wspólne załatwianie spraw w obszarze powiatu.
21. Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich odbyło się tym razem z
udziałem około 300 uczestników w Jeleniej Górze. Zaszczycił je swą
obecnością Wicepremier i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Pan Grzegorz Schetyna.
Mieliśmy okazję do pierwszego po wyborach bezpośredniego spotkania i
zdobycia informacji na temat „nowej jakości w relacji Rządu z
Samorządem w ramach Komisji Wspólnej”. Tym razem kompetencje
mają przechodzić z góry na dół – po raz pierwszy – wraz z pieniędzmi.
Ma to oznaczać, że „pieniądze nie mają dochodzić ale mają być”. Rząd
myśli o zwrocie VAT-u na inwestycje i inwestowaniu dochodów z akcyzy
paliwowej w drogi.
Najbardziej odczuwalne zmiany na naszym poziomie zajdą jednak chyba
wtedy gdy zlikwidowany zostanie zarząd gruntami sprawowany przez
Agencję Własności Rolnej. Najbardziej nośne było jednak zdanie
końcowe – „Jak nam się nie uda to się to już nikomu nie uda”.

Przewodniczący Związku Miasta Prezydent Poznania Pan Grobelny tak
podsumował wystąpienie Wicepremiera „Po raz pierwszy są to deklaracje
na początku rządów”.
Wspominam o tym wszystkim w sprawozdaniu bo nie są to informacje,
które przeniknęły do publikatorów, a tyle ważne, że skoro ich
wysłuchałem to uważam za stosowne przekazanie je również Państwu.
22. Jak w każdym sprawozdaniu, tak i w tym, muszę wspomnieć o moim
udziale w posiedzeniach Rady Społecznej ZOZ-u i o tym, że przekłada się
to bezpośrednio na dostępność do opieki medycznej jaką mają
Zawidowianie.
23. W dniu 14.03.2008r. zakończyła się „gehenna” Pani Bialik. Zamieszkała
w pomieszczeniach PUK-u w 2 pokojach z kuchnią, przedpokojem i
łazienką o łącznej powierzchni 41,19m2 z czynszem 3,85zł/m2. Miałem
nadzieję, że w tym momencie skończy się również moja „gehenna”, że
sprawa rozdmuchiwana i nagłaśniana jako wydarzenie przestanie nim
być. Ale – nie. Rękopis ten sam, sprawy nowe.
24. W Bolesławcu zawiązała się organizacja zrzeszająca gminy regionu
Nysy, Kwisy i Bobru w celu wspólnego opracowania „produktu
turystycznego”/ Widzę w tym również możliwości dla Zawidowa.
25. Zakończyła się ogólnokrajowa akcja wymiany dowodów osobistych.
Długotrwałą akcją informacyjno – uświadamiającą doprowadziliśmy do
tego, że tylko 61 osób wymiany nie dokonało.
26. Jesteśmy po pierwszych rozmowach z Teatrem w Goerlitz na temat
drugiej edycji Teatru Ulicznego w Zawidowie. Ma to być 3 sierpnia.
27. Zaległości w dziedzinie:
- za mieszkania,
- podatki od nieruchomości,
- od środków transportowych,
- zobowiązania rolne
wynoszą łącznie ok. 184.000zł.
Tyle tytułem sprawozdania ze spraw najtrudniejszych, najbardziej uciążliwych i
zajmujących najwięcej czasu w mojej działalności codziennej.

