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STAWIAMY na
Zawidów to gmina miejska po³o¿ona u
styku trzech granic - polskiej, czeskiej i
niemieckiej, opowierzchni 607 ha.
W³adzegminy postawi³y w pierwszej kolejnoœcina ochronê œrodowiska.
OFERTA

~~':~~~~Cy

JNA

Nieruchomoœæpo³o¿ona
przy ul. Jana Paw³a II dzia³ka Nr 75-6/11 Ob. I
AM-9 o powierzchni
4734m2. Teren utwardzony trelink¹
- teren
by³ego placu wêglowego. Mo¿liwoœædojazdu i
wyjazdu oraz pod³¹czenia mediów: kanalizacji,
wody, energii. Teren w
m.p.z.p.m. Zawidów 2UK: przeznaczony

na

us³ugi komercyjne

-

600m od przejœcia granicznego (polsko-czeskiego) 15km od Zgorzelca.
- Nieruchomoœæpo³o¿ona przy ul. Grunwaldzkiej 4 dzia³ka Nr 308
AM6 Ob.I Zawidów o
powierzchni 2196m2.
Teren ogrodzony zabudowany obiektem biurowo-us³ugowym oraz magazynami, kot³owni¹.
Nieruchomoœæuzbrojona
w media (kanalizacj ê,
energiê, wodê, telefon,
co.) Teren w m.p.z.p.m.
Zawidów - 1MM: przeznaczony na zabudowê
mieszan¹ (mieszkaniowo-us³ugow¹) - 300m od
przejœciapolsko-czeskiego.
-Nieruchomoœæpo³o¿ona
przy ul. M³ynarskiej
-

wierzchni 5276 m2, Nr 1
o powierzchni 4955 m2.
Nieruchomoœæ
nieuzbrojona. Teren wytwórczoœci,sk³adowania-us³ugi,
produkcja - nieruchodzia³ka Nr 576/16 Ob.I moœæzlokalizowana na
wjeŸdzie do Zawidowa.
AM-9 o powierzchni
- Nieruchomoœæ
przy ul.
2004 m2 i dzia³ka Nr Marii Sklodowskiej576/17 Ob.I AM-9 o po- Curie, dzia³ka Nr 149/3
wierzchni 1342 m2.
Ob. I AM-4 o powierzchTeren zabudowany zde- ni 9101 m2. Nieruchowastowanymi obiektami moœæ
posiada mo¿liwous³ugo w 0- przemys³owy - œcipod³¹czenia siê do
mi.
Nieruchomoœæ mediów z ul. M. Sk³ouzbrojona w media (ka- dowskiej-Curie. Teren z
nalizacja,
energia i przeznaczeniemna us³uwoda).
gi publiczne i komercyjTeren przeznaczony na ne zlokalizowana w centereny wytwórczoœci
trum Zawidowa.
sk³adowania-produkcj ê, - Nieruchomoœæ
przy ul.
us³ugi - 100 m od grani- Zgorzeleckiej
o pocy czeskiejw s¹siedztwie wierzchni 10704 m2
Urzêdu Celnego.
Ob.I AM-3. Nierucho- Nieruchomoœæ
po³o¿o- moœæ zabudowana
na przy ul. Lubelskiej - obiektem przeznaczodzia³ka Nr 524/16 Ob.I nym na cele wojskowe,
AM-8 o powierzchni
bêd¹ca w zarz¹dzie £u3078 m2. Nieruchomoœæ ¿yckiego Oddzia³u Strauzbrojona w media. Te- ¿y Granicznej w Lubaren Zawidów 1P: prze- niu.
Nieruchomoœæ
znaczony na tereny wy- uzbrojona w media. Tetwórczoœcisk³adowania- ren przeznaczonyna cele
produkcja, us³ugi - 300m wojskowe (istnieje mo¿od granicy.
liwoœæzmiany w Miej- Nieruchomoœæ
przy ul. scowym Planie ZagospoLubelskiej - dzia³ka Nr darowania Przestrzenne772/2 Ob.I AM-12 o po- go Miasta Zawidów na
wierzchni ok. 5,46ha z inny cel).
czego 2,6ha przeznaczono na cele przemys³owous³ugowe. Dzia³ka nie
uzbrojona - 500m od
przejœciagranicznego.
- Nieruchomoœæ
przy ul.

Zgorzeleckiej dzia³ka
Nr 3/1 o powierzchni
8236 m2, Nr 3/3 o po-

Ponadtona tereniegminy
znajduj¹ siêdzia³kiz przeznaczeniempod zabudowê mieszkaniow¹i mieszkaniowo- us³ugow¹.
DOBRE WARUNKI
W³adze dysponuj¹ terenami pod ró¿norodn¹
dzia³alnoœæ
gospodarcz¹.
Znajduj¹ siê one w pobli¿u przejœciagranicznego
z Czechami. Dodatkowo
w granicach administracyjnych miasta istniej¹
znacznezasoby gruntów
bêd¹ce w³asnoœci¹Skarbu Pañstwa.
Korzystne po³o¿enie
oraz ci¹g³y rozwój Wp³ywaj¹na atrakcyjnoœæ
naszych terenów dla inwestorów polskich i zagranicznych. Oferujemy im
wieloletnie ulgi w podatkach lokalnych, wykup
lub dzier¿awê nieruchomoœcipo by³ych obiektach komunalnych oraz
zwolnienia z op³at czynszowych.
W gminie funkcjonuj¹
podstawowe instytucje i
banki. Miasto posiada
du¿e rezerwy si³y roboczej.
Gmina zapraszainwestorów wi¹¿¹cych swoj¹
przysz³oœæ
z obs³ug¹ ruchu granicznego i turystycznego.

Urz¹d Miejski
Plac Zwyciêstwa 21/22
e-mail: zawidow@gower.pl
miasto.zawid ow.sisco.inr o
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OŒWIADCZENIE

Szanowni Pañstwo!

Oœwiadczam,¿e z dniem 17.01.20061: z³o¿y³emmandat Rad.
Dawno nie pisa³em o problemach, którymi zajmowa³a b¹dŸ
nego
RadyMiejskiej w Zawidowie.
zajmuje siê Rada Miasta. W nat³oku informacji zwi¹zanych z
wyborami najpierw parlamentarnymi,potemprezydenckimii wyMandat z³o¿y³emw zwi¹zku z zatrzymaniem mnie przez policjê podczas pronikaj¹cymi z tego tytu³u zmianami uzna³em,¿e macie Pañstwo wadzenia samochodu pod wp³ywem alkoholu. Podczas badania "ydechu, któtyle tematów, które przez nas Polaków s¹ bardzo emocjonalnie remu siê dobrowolnie podda³em stwierdzono 0,37 mg alkoholu z tendencj¹
odbierane, i¿ dok³adaniekolejnych bêdzie po prostu niem¹dre.
spadkow¹ (0,32 mg po 15 minutach).
Rada zgodnie z planem i spokojnie robi³a co do niej nale¿y.Ale
W efekcie zosta³em skazany przez S¹d, który orzek³ karê grzywny, nawi¹zkê
na rzecz Pogotowia Ratunkowego oraz roczny zakaz prowadzenia samochoten gor¹cy czaschyba mija i aby nie plotka tylko rzetelna infordu.
macja dotar³a do mieszkañców Zawidowa przedstawiam kilka
Nic nie t³umaczy mojej g³upoty. Nie mam dla siebie usprawiedliwienia i nie
informacji które moim zdaniem przybli¿¹ to co przed nami.
szukam pretekstu ¿eby swój postêpek" "ybieliæ ".
Po pierwsze mamy uchwalony bud¿et /str. 10-13GZ!. W ocenie
Przepisy obowi¹zuj¹ce w Polsce, w tym te o ruchu drogo"ym s¹jednoznaczRegionalnej Izby Obrachunkowejbardzo dobry w ocenie Rady ne a policja, prokuratura czy s¹dy s¹ od ich egzekwowania i karania sprawniez³y, bo wszystkie przedstawione wnioski zosta³y przyjête i
ców. Dotyczy to wszystkich osób i nikt nie mo¿e staæponad prawem.
zostan¹ zrealizowane w trakcie bie¿¹cego roku. Aby nie zanuJestem g³êboko œwiadompope³nionego b³êdu oraz sprawienia zawodu moim
dzaæpowiem, ¿e po kilku latach przygotowañ rok 2006 to rok,
"yborcom, dziêki którym otrzyma³em w "yborach uzupe³niaj¹cych mandat
w którym zaczniemynaprawiaæi upiêkszaæto co zosta³o znisz- radnego. To w³aœniez ich poparcia czelpa³em si³ê i wiarê, ¿e Zawidów mo¿e
byælepszym miastem. I z pewnoœci¹ czêœæ
z nich zawiod³em i to w tak bezczone w zwi¹zku z realizowan¹ w mieœcieinwestycj¹!
Naprawimy drogi, zbudujemy chodniki i jak mi wiadomo po- myœlnysposób...
Mogê tylko powiedzieæprzepraszam. Zapewniam tak¿e, ¿e naukê któr¹ otrzywstan¹ tak¿e place zabaw dla naszych maluchów.
ma³em zapamiêtam do koñca ¿ycia.
Inwestycja zakoñczona bêdzie prawdopodobnie do koñca
Radnym by³em przez równo rok. Przez ten rok mog³em zapoznaæsiê z ustamarca za³o¿ony cel zosta³ osi¹gniêty, bo mamy nowoczesn¹ wodawstwem samorz¹do"ym, sposobemfunkcjonowania Rady oraz Urzêdu
oczyszczalniê, skanalizowanemiasto i doprowadzonowodê tam Miasta. Aktywnie uczestniczy³emw pracach Rady sk³adaj¹c liczne zapytania
gdzie jej nie by³o za co w imieniu ww. serdeczniedziêkujê. Cel oraz intelpelacje. Niestety na wiêkszoœæ
z nich nie otrzyma³em do dzisiaj "yinwestycji zosta³ zrealizowany,jeœlijednak idzie o ocenêi spo- czelpuj¹cych merytorycznie odpowiedzi. Z pewnoœci¹ by³oby ³atwiej i skusóbjej wykonania to zdania s¹ tutaj podzielone i wrócê do tego teczniej gdybym otrzyma³ wiêksze a przede wszystkim liczniejsze wsparcie ze
po pe³nym rozliczeniu i uzyskaniu stanowisk wszystkich zain- strony Rady ale to osobny temat. Póki co, demokracja daje mi tak¿ejako
zwyk³emu obywatelowi konstytucyjne prawo do wolnoœci "ypowiedzi i zateresowanychstron.
mierzam w dalszym ci¹gu z tego prawa korzystaæ.
Mamy bud¿et,zrealizowaliœmyinwestycjê, planujemypoprawieWiem, ¿e nie jestem pierwsz¹ ani ostatnia osob¹, która wsiad³a za
nie stanunaszychdróg, jednym s³owem czaszacz¹æszukaækokierownicê po alkoholu.' Mam nadziejê, ¿e mój przypadek chocia¿ w minimalgoœkto uzna naszemiasto za interesuj¹ce i postanowi tutaj za- nym stopniu przyczyni siê do bardziej rozwa¿nego postêpowania. Bo nic tak
inwestowaæ.Pomys³ówjest wiele i ka¿dy dodatkowy jest mile
nie boli;ak naukana w³asnejskórze.
widziany jednak, aby zacz¹æmusimy przygotowaæmiasto pod
Jaros³aw Kwolek
wzglêdem posiadanychterenów. Dlatego te¿ informujê Pañstwa
¿eprzygotowywany jest projekt zmian do Planu Przestrzennego
ZagospodarowaniaMiasta i zapraszamdo sk³adnia wniosków,
które mog³yby poprawiæszeroko pojêt¹ atrakcyjnoœæ
naszego
miasta.
Stan zdrowia i leczenie naszychmieszkañców to niestety temat
który ka¿dego roku wraca jak bumerang. Po ostatnim spotkaW dniu 9 stycznia 2006r. dokona³em ana'
niu, które odbyliœmyw tym temacie z Pani¹ Dyrektor Z. Bar- Miej.
czyk myœlê,¿ejest szansa,i¿ temat zostanie opanowany /str.18 lizy dy¿urów realizowanych
.-'"GZ!. Mamy now¹ kierownik- Pani¹ Antoniak planowane s¹ kosk¹ w Zawidowie.
lejne inwestycje. A jak bêdzie? Jako optymista nauczony doZ analizy wynika, ¿e od pocz¹tku kadencji od
œwiadczeniem
¿yciowym powiem: po¿yjemy - zobaczymy.
Na koniec zostawi³em sprawê dla mnie jako Przewodnicz¹cego Rady najtrudniejsz¹. Pytany z wielu stron o oficjalne stanowisko Rady w sprawie radnegoJaros³awaKwolka i planowane w tym temacie kroki informujê ,¿e zgodnie wyrokiem S¹du
Rejonowego w Zgorzelcu, który uprawomocni³ siê w dniu
19.01.2006r.Pan radny Jaros³awKwolek z dniem 19.01.2006z
mocy prawa zosta³pozbawiony mo¿liwoœciwykonywania mandatu radnegoRady Miasta Zawidowa.
Decyzjê powy¿sz¹ zamierzamprzedstawiæpod formalne g³osowaniew miesi¹cu marcu.G³osowaniemtym RadaMiasta ostatecznie usankcjonuje wyrok s¹du.
Moja decyzja wprowadzeniauchwa³y pod obrady Rady podyktowana jest miêdzy innymi mo¿liwoœci¹unikniêcia w ten sposób kolejnych kosztownych wyborów uzupe³niaj¹cych, co przy
planowanych najesieñ bie¿¹cego roku wyborach do samorz¹du
jest w pe³ni zasadne.
Spraw do poruszeniajest jeszcze wiele ale myœlê,¿e na
ten numer GazetyZawidowskiej wystarczy.
Z wyrazami szacunku
Dominik Tracz

listopada 2002r. Przewodnicz¹cy
Rady pe³ni³
dy¿ur 75 razy, a Radni 34 w trakcie, których zg³oszono 7 spraw w tym 1 pisemnie. Bior¹c pod
uwagê zdecydowa³em"
i¿ do koñca kadencji
dy¿ury bêd¹ pe³nione przez Radnych Rady Miejskiej w ka¿dy pierwszy poniedzia³ek miesi¹ca
od godz. 17 -tej.
Natomiast spotkania Moje i Wiceprzewodnicz¹cej Rady z interesantami ustalane bêd¹ indywidualnie telefonicznie b¹dŸ w oparciu o uzgodnienia przyjête bezpoœrednio w biurze rady, co
pozwoli na elastyczne dopasowanie
kontaktu
obu zainteresowanych
stron.

Z powa¿aniem
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Dominik Tracz
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6 stycznia 2006r. w ŒwiêtoTrzech Króli odby³o siê III. spotkanie noworoczno-œwi¹tecznezorganizowane
wspólnie przez Radê Miejsk¹ i Urz¹d MiastaZawidowa. Zaproszono wielu goœci:przedstawicieli samorz¹du, polityków, dyrektorów zak³adów pracy wspó³pracuj¹cych z Urzêdem Miejskim, kierowników

jednostek bud¿etowych i zas³u¿onychmieszkañców Zawidowa:
Józef Sontowski - Burmistrz Miasta,
Piotr Chor¹¿yczewski- ks. Proboszcz,
Wojciech Myœlecki- ks. Wikary,
Beata Sawicka - Pose³ RP,
Stanis³aw ¯uk - Przewodnicz¹cy Powiatu,
Kazimierz Szczech - Wicestarosta,
Leszek Dryja- Zastêpca Burmistrza,
Kazimiera Bilmon - Skarbnik,
Marcin Rogacki - Sekretarz,

Anna Koz³owska - kierownik Mops,
Robert £ê¿ny - prezes PUK,
Wies³awa M³ynek - dyrektor przedszkola,
Miros³aw Kasiñski - dyrektor OœrodkaKultury,
Mariusz Palka - dyrektor Zespo³u Szkó³,
Czes³awa Rokicka - w³aœcicielka"OLIMPII",
Zbigniew Twardowski - dyrektor FAMAZ-u,
Tomasz Rybak - kierownik Posterunku Policji,
Ewa £ê¿na - w³aœcicielka apteki,
El¿bieta Krzy¿anowska - przedstawiciel ZA-

Jerzy Stankiewicz- Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Mi³oœnikówZawidowa,
Dominik Tracz - Przewodnicz¹cy RM,
Bo¿ena Szczygielska - Wiceprzewodnicz¹ca

WITEX-u,
Regina Januszkiewicz - kierownik zespo³u "Ja-

RM,
Radni: Ryszard Duma, Anna ¯erko, Ma³gorzata Panasik, Alicja ¯ygad³o, Teresa Brud,
Marian Gorgolik, Jadwiga Koz³owska, Maria
Laskowska, Piotr Kosewicz, Janusz Dwora-

widowie,
Maria Szkwarek - Przewodnicz¹ca RM,
Wiktor Lacyman i Petr Vondrasek - MBCT
Katerina Harcubova i Bernhard Mathews -

kowski,
Krystyna Pilarska- prezes SM,

STEINEL,
Anna Zalewska - BOW Polska.

rzêbina",
Sabina Sier¿êga - "pierwsza" urodzona w Za-

5

Oprawa spotkania

by³a bardzo uroczysta. Wyg³oszono ¿yczenia noworoczne, podzielono siê op³atkiem,

poczêstowano zaproszonych goœcitradycyjnymi œwi¹tecznymi potrawami, œpiewano kolêdy
M³odzie¿ z Gimnazjum zaprezentowa³a iœciemoralizatorsk¹ interpretacjê zmian duchowych g³ównych bohaterów pod wp³ywem nastrojów œwi¹tecznych.
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Mity i stereotypy
na tematprzemocy
Wiele spo³eczeñstwaprobuje przemoc w
domu. Œwiadcz¹ o tym chocia¿by powszechnie panuj¹ce mity, stereotypy,
przys³owia i porzekad³a utrudniaj¹ce
prawid³owe reagowanie na akty brutalnoœciczy okrucieñstwa wobec bliskich.
Wszystkie mity przekonuj¹ o s³usznoœci
braku reakcji ze strony œwiadkówprzemocy, ofiary zmuszaj¹ do milczenia, a
sprawców utwierdzaj¹ w przekonaniu o
bezkarnoœciich czynów.
Mity o przemocy w rodzinie:
Przemoc w rodzinie to prywatna sprawa
nikt nie powinien siê wtr¹caæ
NIEPRAWDA
Przemoc, wykorzystywanie, bicie, krzywdzenie osób bliskich jest przestêpstwem,
tak samo groŸnym i podlegaj¹cym karzejak przemoc wobec obcych. F akt zawarcia ma³¿eñstwa czy mieszkanie pod
jednym dachem nie stanowi okolicznoœcizezwalaj¹cej na przemoc ani nie znosi
odpowiedzialnoœci za pope³nianie czynów karnych przez prawo.
Przemoc zdarza siê tylko w rodzinach Z
marginesu spo³ecznego
Przemoc w rodzinie wystêpujewe wszystkich grupach spo³ecznych, niezale¿nie
od poziomu wykszta³cenia czy sytuacji
materialnej.
Przemocjest wtedy,gdy s¹ widoczne œlady na ciele ofiar
NIEPRAWDA
Przemoc to nie tylko dzia³ania pozostawiaj¹ce siniaki, z³amania czy oparzenia,
to tak¿eponi¿anie, obelgi, zmuszanie do
okreœlonychzachowañ,gro¿enie, zastraszanie.

Jeœliktoœjest bity to znac'lJ',¿ena to zaslufJIl
NIEPRAWDA
Nikt nie zas³uguje na bicie, krzywdzenie, maltretowanie bez wzglêdu na to co
zrobi³ czy powiedzia³. Nikt nie ma prawa znêcaæsiê, poni¿aæ,biæinnych.
Policja nie powinna interweniowaæ w
sprawach rodzinnych
NIEPRAWDA
Przemoc domowa nie jest spraw¹ rodzinn¹, jest przestêpstwem œciganymprzez
prawo. Policja jest powo³ana dla ochrony bewieczeñstwa osób, zapobiegania
pope³nianiu przestêpstw i œcigania
sprawców przestêpstw bez wzglêdu na to
czy ofiara naleiJJdo rodziny sprawcy czy
nie. Blisko 90% badanych uwa¿a, ¿e w
przypadku przemocy w rodzinie ktoœpowinien interweniowaæ, a 80% badanych
uwa¿a, ¿epowinna to robiæpolicja. Pozostali wskazuj¹ na innych cz³onków rodzin i s¹siadów (OBOP, grudzieñ 1997).
Ofiary przemocy w rodzinie akceptuj¹
przemoc.
NIEPRAWDA
Ofiary przemocy domowej zawszepróbuj¹ siê broniæ, ich dzia³ania s¹ jednak
ma³o skuteczne. Wypróbowuj¹ ró¿ne,
czêsto nieracjona³ne strategie obronne,
które w konsekwencji powoduj¹ nasilenie przemocy.
To by³ jednorazowy incydent, który siê
nie powtór'lJ'

NIEPRAWDA
Przemoc domowa rzadko jest jednorazowym incydentem. Je¿eli nie zostan¹
podjête stanowcze dzia³ania wobec
sprawcy

-przemoc

siê powtór'lJ'. Policja

Gdyby naprawdê ofiara cierpia³a odesz³aby od sprawcy. Ofiary naprawdê
cierpi¹, nikt nie lubi byæbitym i poni¿anym. To, ¿e ofiary nie odchodz¹ od
sprawcy wynika zwykle z ich zale¿noœci
od sprawcy,Z trudnoœcimieszkaniowych,
zprzekonañ odnoœniema³¿eñstwa,z nacisków jakim s¹ poddawane ofiary ze
strony sprawcy, a tak¿erodziny, kolegów,
s¹siadów.
Pr'lJ'c'lJ'n¹ przemocy w rodzinie jest alkohol
NIEPRAWDA
Nawet uzale¿nienie od alkoholu nie
zwalnia od odpowiedzialnoœciza cIJ'ny
dokonywane pod jego wp³ywem. Alkohol jedynie u³atwia stosowanie przemocy, sprawcy czêstopij¹ po to, by znêcaæ
siê i biæswoich bliskich, a stanem nietrzeŸwoœci
próbuj¹ usprawiedliwiaæswoje zachowania, by unikn¹æ odpowiedzialnoœci.
Gwah w ma³¿eñstwienie istnieje
NIEPRAWDA
Gwahem jest doprowadzenie innej osoby do poddania siê cIJ'nowi nierz¹dnemu lub do »ykonania takiego cIJ'nu, stosuj¹c przemoc, groŸbê bezprawn¹ lub
postêp (patrz art. 168 k.k.) i nigdzie nie
jest napisane, ¿enie dotycIJ' to osób bliskich napastnika. Ka¿dy ma prawo do
decydowania o swoim f.vciu intymnym,
akt œlubunie odbiera tego prawa.
Osoby u¿ywaj¹ce przemocy musz¹ byæ
chorepsychicznie. Nie ma bezpoœredniego zwi¹zku miêdIJ' przemoc¹ a chorob¹
psychiczn¹. Przemoc jest demonstracj¹
si³y i chêci¹ przejêcia ca³kowitej kontroli
i w³adIJ' nad drug¹ osob¹.

zwyklejest w'IJ'Wanaw ekstremalnych sytuacjach, gdy przemoc maju¿ d³ug¹ historiê.

W ZA WillO WIE
INFO RMU JE

Punktkonsultacyjnyw sprawachchorobyalkoholoweji przemocyw
rodziniedla osóbuzale¿nionychi wspó³uzale¿nionych
CZYNNY
w ka¿d¹pierwsz¹ i ostatni¹ œrodê
miesi¹caw godz. 15.30-17.30
w Miejskim OœrodkuPomocy Spo³ecznej
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SenlOrOW
W styczniu 2006r. w Oœrodku Kultury w Zawidowie zorganizowano doroczne spotkanie
œwi¹teczne dla wielu zaproszonych seniorów, kombatantów, emerytów, rencistów, niepe³nosprawnych i osób samotnych.
W uroczystoœciuczestniczyli przedstawiciele w³adz
samorz¹dowychorazduszpasterzenaszejparafii, pracownicy MOPS-u. W serdecznej,spontanicznej atmosferze wszyscy obecni wzajemnie sk³adali sobie
¿yczenia œwi¹teczne.Zespó³ "Jarzêbina" zagwarantowa³ oprawê muzyczn¹. Wszyscy uczestnicy spêdzili czasprzy sutozastawionychsto³ach,przy œwiecach wzajemnie wymieniaj¹c serdecznoœci,
œpiewaj¹c i w³¹czaj¹c siê w weso³¹ biesiadê. Z ka¿dym rokiem biesiadników zbiera siê coraz liczniejsze grono, gdy¿te spotkaniaciesz¹ siêju¿ od lat ogromnym
powodzeniem. Spotkania s¹ organizowane przy
wspó³pracy Miejskiego OœrodkaPomocy Spo³ecznej, OœrodkaKultury, Zwi¹zku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Zawidowie.

UCZESTNICY
SKLADAJ¥SERDECZNE
PODZIÊKOWANIE
ORGANIZATOROMZA
,
,

SWI¥TECZNYNASTROJ
I RODZINN¥ ATMOSFERÊ.

8
Podziêkowanieza udzia³
w XIV Finale
Wielkiej
,
Orkiestry Swi¹tecznej
Pomocy
Jak pamiêtamy 8 stycznia 2006r. w ca³ej Polsce
organizowany by³ XIV Fina³ Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy pod
has³em "ZBIERAMY NA
SPRZÊT RATUJ¥CY
¯YCIE DZIECIOM POSZKODOWANYM
W
WYPADKACH I NAUKÊ
PIERWSZEJ POMOCY".
Równie¿ i my do³o¿yliœmy

swoj¹ cegie³kê, w³¹czaj¹c siê w t¹ akcjê ju¿ po
raz pi¹ty z rzêdu. Podczas ca³odniowej kwesty
i imprezom towarzysz¹cym uda³o nam siê zebraæ:
6 395,41 z³., 554,90 koron czeskich,
42,09
euro,1 dolar, oraz jeden
z³oty pierœcionek i 1 z³o-

t¹ obr¹czkê.
Ze wzglêdu na porê roku
i plenerowy charakter jest
to bardzo du¿y trud i wysi³ek organizacyjny, na
który sk³ada siê wielu ludzi. Wystarczy wspomnieæ, ¿e tylko sam sztab

liczy³ 70 osób, z

czego50

to kwestuj¹ce dzieci i ich
opiekunowie,
komisja
przeliczaj¹ca pieni¹dze,

Kasjerki w czasie wielogodzinnej zbiórki wielu tysiêcy grosików...

s³u¿by techniczne, obs³u-

ga, itp.
Dlatego te¿pragnê serdecznie podziêkowaæwszystkim
osobom i instytucjom, które
spontaniczniei bezinteresownie w³¹czy³y siê w organiza-

cjê XIV Fina³u WOŒP
.

W tym ³añcuszku dobrej woli podziêkowania kierujê dla sponsorów:
- Pani Czes³awy Rokickiej "Olimpia"
- Panu Robertowi
Œwider - Piekarnia
- Pani Beacie Gorzka
- BAR "Nad potokiem"
- Pani Annie Zalewskiej - Firma BOW
- wszystkimofiarodawcom
przedmiotów
na aukcjê
- wystêpuj¹cym zespo³om

oraz: Burmistrzowi Miasta i
pracownikom Urzêdu Miasta. Wszystkim dzieciom,
m³odzie¿y i ich opiekunom,
pracownikom OœrodkaKultury, pracownikom MOPS-u,
Banku Spó³dzielczegostanowi¹cych sztabWOŒP.Prezesowi i pracownikom PUK,
Stra¿akomz OSP,Nadleœnictwu Pieñsk a przede wszystkim mieszkañcom naszego
miasta.

Przewodnicz¹cy sztabu
WOŒP w Zawidowie
Miros³aw Kasiñski

Zespó³"Jarzêbina"

2006
1.DOCHODY
Planowane dochody bud¿etu miasta
Zawidowa na dzieñ 1 stycznia 2006 roku
wynosiæ bêd¹ 10.527.260 z³ w tym :
-dochody z podatków i op³at -1.480.100
z³
-~dZia³y gmin w podatkach stanowi¹cych
dochód bud¿etu pañstwa - 1.651.820 z³,
-dochody z maj¹tku gminy - 513.650 z³,
-wp³ywy z op³at za zezwolenia
na
sprzeda¿ alkoholu - 65.000 z³,
-wp³ywy z us³ug - 175.050 z³,
-pozosta³e dochody w³asne - 57.550 z³,
-dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych
z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie ustawami
- 1.181.722
z³,
-dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ
bie¿¹cych gmin - 111.000z³,
-dotacje celowe otrzymane z funduszy
celowych
na
finansowanie
lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych gminy - 445.000
z³
-Œrodki na dofinansowanie
w³asnych

-1.000.000

inwestycji gmin pozyskane z innych ¿róde³
z³,

-dochody
jednostek
samorz¹du
terytorialnego zwi¹zane z realizacj¹ zadañ
z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych ustawami - 500 z³
-subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 3.447.846z³wtym:
-<:zêœæ
oœwiatowa - 2.693.342 z³,
-<:zêœæ
wyrównawcza - 616.959 z³,
-<:zêœæ
równowa¿¹ca -137.545 z³,
-œrodki pochodz¹ce
z bud¿etu Unii
Europejskiej przeznaczone na finansowanie
programów i projektów realizowanych przez
gminê - 398.022
Dochody w³asne z tytu³u podatków i op³at
lokalnych realizowanych przez tutejszy
Urz¹d skalkulowane zosta³y na rok 2000 w
oparciu o przewidywane wykonanie roku
2005, przyjmuj¹c œredniwskaŸnik wzrostu
dochodów o 2 %.

Przewiduje siê sprzeda¿ 5 lokali
mieszkalnych, sprzeda¿ 8 nieruchomoœci
zabudowanych
boksami gara¿owymi
przy ul. Lubañskiej i Niepodleg³oœci oraz
gruntów pod dzia³alnoœæ handlow¹ przy
ul Warszawskiej.
Dochody z tytu³u op³at za zezwolenia na
sprzeda¿ alkoholu planowane
s¹ w
wysokoœci 65.000 z³ tj. na poziomie
przewidywanego wykonania roku 2005.
Wp³ywy z us³ug œwiadczone
przez
jednostki
organizacyjne
gminy
planowane s¹ w wysokoœci 175.050 z³
tj.130 % przewidywanego
wykonania
roku 2005 w tym dochody realizowane
przez Przedszkole 155.350 z³ .
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u

p odatków i op³at planowane s¹ w
wysokoœci 36.000 z³ tj. 127 %
plrzewidywanego wykonania 2005 r.
P ozosta³e odsetki planowane s¹ w
w ysokoœci 7.950 z³ i s¹ to odsetki od
niieterminowych wp³at wnoszonych do
blud¿etu gminy, jak równie¿ dopisane
Oljsetki od œrodków zgromadzonych na
rc³chunkach bankowych. Pozosta³e
dlDchody planowane s¹ w wysokoœci
1 3.600z³ tj. 56% przewidywanego
w ykonania roku 2005. Ponadto do
blJd¿etumiasta wp³ynie kwota 500z³jako
dlDchody z tytu³u realizacji zadañ z
z, ³kresu administracji rz¹dowej.
\Elud¿et miasta w roku 2006 otrzyma
dl Dtacjê
w wysokoœci 75.000 z³ z
TE~renowego Funduszu Ochrony Gruntów
R olnych Województwa Dolnoœl¹skiego
n, ³ zadanie pod nazw¹ "OSTRÓ¯NO
dr.oga dojazdowa do gruntów rolnych o
n,³wierzchni asfaltowej".- rozliczenie roku
2()05.
P,Dnadto z Wojewódzkiego
Funduszu
O chrony Œrodowiska
i Gospodarki
"" rodnej
we Wroc³awiu
zostanie
.zekazana
dotacja
w
wysokoœci
~~
ro.ooo z³ na dofinansowanie zadania
system gospodarki
pr," Zintegrowany
w od no -œciekowej,
rozbudowa
i
m odernizacja
miejskiej oczyszczalni
;ieków
- zakoñczenie
i rozliczenie
ŒC
Zc³dania.
V\Ifysokoœæsubwencji dla bud¿etu miasta
nc³ rok 2006 jest to kwota 3.447.846 z³w
tylm:
oœwiatowa- 2.693.342 z³,
-c zêœæ
zêœæ
wyrównawcza
- 616.959 z³,
-c
-c zêœærównowa¿¹ca - 137.545 z³.
O:stateczna wielkoœæsubwencji i dotacji
CE~Iowych dla bud¿etu miasta na rok 2006
zc)stanie podana po uchwaleniu bud¿etu
pc³ñstwa.
PIlanowane
dochody w wysokoœci
1 .000.000 z³ s¹ to œrodki, które bêd¹
pr zekazane bezpoœrednio wykonawcy
re alizuj¹cego zadanie pn' Zintegrowany
s~fstem gospodarki wodno-œciekowej,
rozbudowa i modernizacja
miejskiej
oczyszczalni
œcieków" przez agencjê
p³atnicz¹.
W bud¿ecie
miasta
zaplanowano
dochody w wysokoœci 398.022z³ i s¹ to
œrodki pochodz¹ce
z bud¿etu Unii
Europejskiej
na
finansowanie
poszczególnych
wniosków.
Skalkulowane
zabezpieczaj¹

projektów wg z³o¿onych
dochody
bie¿¹c¹

na rok 2006
dzia³alnoœæ

jednostek
organizacyjnych
gminy
wykonuj¹cych zadania w³asne i zlecone
gminie za wyj¹tkiem wydatków na Zespó³
Szkó³ które s¹niedoszacowane
na kwotê

oko³o 78.000

z³. W trakcie

bud¿etowego podjête zostan¹

roku

dzia³ania

w zakresie pozyskania dodatkowych
dochodów b¹dŸ œrodkówpomocowych,
celem realizacji zadañ przez w/w
jednostkê.
2. WYDATKI
Wydatki na dzieñ 1 stycznia 2006r.
skalkulowane
zosta³y w wysokoœci
12.223.710 z³ w tym:
a)wydatki bie¿¹ce - 8.263.910 z³
b)wydatki maj¹tkowe - 3.959.800 z³.
W ramach skalkulowanych
wydatków
realizowane bêd¹ nastêpuj¹ce zadania:
II.ROLNICTWO I £OWIECTWO
Planowane wydatki w tym dziale wynosiæ
bêd¹ 500 z³ i jest to wp³ata gminy na
rzecz izby rolniczej w wysokoœci 2 %
uzyskanych wp³ywów z podatku rolnego.
III. TRANSPORT I £¥CZNOŒÆ
Wydatki w tym dziale planowane s¹ w
wysokoœci 836.500 z³ w tym :
1/wydatki bie¿¹ce - 59.500 z³ z tego:
a)50.000 z³ przeznacza siê na naprawê
nawierzchni ulic na terenie miasta,
b)9.500
z³
odnowienie
znaków
poziomych i pionowych na ulicach
2/wydatki inwestycyjne - 777.000 z³ z
tego:
a/wykonanie

nawierzchni ul. Ostró¿no -

131.000 z³,
b/wykonanie nawierzchni ul. Pu³askiego
I etap - 146.000 z³,
c/opracowanie
dokumentacji
wraz
rozpoczêciem
prac zwi¹zanych
przebudow¹ ulic i budow¹ chodników
terenie miasta oraz budow¹ dróg
nowych terenach budowlanych

z
z
na
na

I etap- 500.000z³.
III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Wydatki w tym dziale planowane s¹ w
wysokoœci 311.410 z³ w tym:
1 )wydatki zwi¹zane z obs³ug¹ zasobów
mieszkaniowych 276.410 z³ z tego:
a)koszty
eksploatacji
budynków
180.410 z³ tj. zakup energii elektrycznej,
wody, odprowadzenie œcieków, usuwanie
awarii, wywozy nieczystoœci sta³ych i
p³ynnych, dzier¿awa pojemników, zakup
us³ug kominiarskich,
b)us³ugi remontowe - 96.000 z³,
2)kwotê 35.000 z³ przeznacza siê na
pokrycie
wydatków
zwi¹zanych
z
szacowaniem gruntów i nieruchomoœci
przeznaczonych
do sprzeda¿y
lub
dzier¿awy wieloletniej, op³aty za zmiany
w ksiêdze wieczystej gminy, koszty z
tytu³u
przeszacowania
gruntów
bêd¹cych w u¿ytkowaniu wieczystym itp.
IV. DZIA£ALNOŒÆ US£UGOWA
Wydatki w tym dziale planowane
wysokoœci 633.000 z³ w tym:

s¹ w

a/ wydatki bie¿¹ce - 110.000 z³ i s¹ to
wydatki zwi¹zane z opracowaniem planu
zagospodarowania przestrzennego,
b/wydatki inwestycyjne -523.000 z³ i s¹
to wydatki zwi¹zane z rozbudow¹
cmentarza komunalnego tj. I i III etap.

V. ADMINISTRACJAPUBLICZNA
Planowane wydatki w tym dziale
szacowanes¹ w wysokoœci
1.544.711z³
wtym:
1/wydatkibie¿¹ce - 1.438.661z³ z tego
-zadania

Urzêdu Wojewódzkiego

-

Planowane wydatki w tym dziale wynosiæ
bêd¹ 97.060 z³ i s¹ to wydatki bie¿¹ce
z tego:
1/8.500 z³ przekazane zostanie jako
dotacja
dla Komendy Wojewódzkiej
Policji
z przeznaczeniem
na zakup
sprzêtu techniki policyjnej i biurowej dla
Posterunku Policji w Zawidowie oraz na
nagrody dla policjantów tego Posterunku,
2/2.500 z³ zostanie przekazane
dla
Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Zgorzelcu jako pomoc w
zakupie pomp szlamowych,
3/43.860 z³ przeznacza siê na dzia³alnoœæ

38.262 z³,
-wydatki zwi¹zane z prac¹ Rady Miejskiej
- 108.800 z³ lj .diety Radnych, zakup
materia³ów
niezbêdnych do pracy Rady, szkolenia
, podró¿e s³u¿bowe itp.
-wydatki bie¿¹ce zwi¹zane z prac¹
Urzêdu Miejskiego - 1.291.599z³ i s¹ to

bie¿¹c¹ Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej tj.
zatrudnienie
dwóch
kierowców

wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeñ
pracowników Urzêdu Miejskiego, zakup
materia³ów niezbêdnych do pracy
Urzêdu, zakup energii, wody, us³ug
pocztowych,
telekomunikacyjnych i bankowych,
zakup
us³ug
prawniczych,
odprowadzenie sk³adki na
rzecz
EUREGIONU
NYSA w
wysokoœci3.558 z³ ,Zwi¹zku Gmin Ziemi

po¿arów
.W ramach
powy¿szych
wydatków zostanie przeprowadzony
remont samochodu po¿arniczego marki
STAR 244, którego koszty szacowane s¹
na kwotê 5.000 z³ .Ponadto w ramach

Zgorzeleckiej
w wysokoœci4.699 z³ oraz Zwi¹zku
Miast Polskich
900 z³. Zostanie

Po¿arnej.
4/700 z³ przeznacza
siê na zakup
materia³ów na potrzeby obrony cywilnej,
5/41.500 z³ wydatkowane zostanie na
organizacjê Przygranicznych Zawodów
Po¿arniczych pn "Po¿ar nie zna granic",
wniosek
z³o¿ony
do
funduszy

zakupione
paliwo na potrzeby ogrzewania
pomieszczeñ Urzêdu Miejskiego. W
ramach w/w œrodków
zostanie wykonany remont dachu
budynku Urzêdu Miejskiego, którego
koszty zosta³y
oszacowane w wysokoœci 90.000 z³.
2/wydatki inwestycyjne - 106.050 z³ i
s¹ to wydatki zwi¹zane z "Budow¹
Zintegrowanego
Systemu Informatycznego w Urzêdzie
Miejskim.
VI.
URZÊDY
NACZELNYCH
ORGANÓW W£ADZY PAÑSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
S¥DOWNICTWA
Kwotê 760 z³ przeznacza siê na pokrycie
kosztów

aktualizacji

sta³ego

rejestru

samochodów po¿arniczych, zakup paliwa
do samochodów po¿arniczych, zakup
energii elektrycznej ,wody na potrzeby
OSP, pokrycie kosztów ubezpieczenia
stra¿aków wraz z pojazdami, pokrycie
kosztów
szkolenia
i wyjazdów
do

planowanych wydatków zabezpieczono
kwotê 5.000 z³ na planowany remont
remizy OSP, jest to udzia³ gminy, bowiem
wniosek o dofinansowanie remontu w
wysokoœci 15.000 z³ zosta³ z³o¿ony do
Komendy

G³ównej Pañstwowej

Stra¿y

strukturalnych uzyska³ pozytywn¹ opiniê,
którego dofinansowanie wynosiæ bêdzie
75 % kosztów.
IX. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH
, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJ¥CYCH
OSOBOWOŒCI
PRAWNEJ
ORAZ
WYDATKI
ZWI¥ZANE
Z
ICH
POBOREM.
Planowane wydatki w tym dziale wynosz¹
20.600 z³ i s¹ to wydatki zwi¹zane z
poborem podatków i op³at tj. zakup
materia³ów biurowych, pokrycie kosztów
egzekucji
administracyjnej,
pocztowe itp.

us³ugi

wyborców.

VII. OBRONA NARODOWA
Wydatki w tym dziale wynosiæbêd¹ 500
z³ i s¹ to wydatki zwi¹zane z zadaniami
obronnymi.

X. OBS£UGA D£UGU PUBLICZNEGO
Wydatki w tym dziale wynosz¹ 94.765 z³
i s¹ to odsetki od zaci¹gniêtych po¿yczek
w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej we
Wroc³awiu oraz

kredytu zaci¹gniêtego

Spo³eczno
VIII .BEZPIECZEÑSTWO
PUBLICZNE w Banku Inicjatyw
Ekonomicznvch
w Warszawie. Kwota
I OCHRONA PRZECIWPO¯AROWA

zaci¹gniêtych
po¿yczek
i kredytu
przedstawiona jest w za³¹czniku nr 7 do
uchwa³y bud¿etowej na rok 2006.
XI .OŒWIATA I WYCHOWANIE

Planowane koszty w tym dziale po
przeprowadzeniuzmian organizacyjnych
tj utworzeniu Zespo³u Szkó³ wynosiæ
bêd¹ 3.549.954 z³ w tym:
1/wydatki bie¿¹ce 3.434.954 z³ z tego:
a/ 1.812.956 z³ zostanie przekazane dla
Szko³y Podstawowej na pokrycie
wydatków
bie¿¹cych
zwi¹zanych
z
funkcjonowaniem
tej jednostki tj.
wynagrodzenia wraz z pochodnymi
pracowników zatrudnionych z Szkole
Podstawowej, zakup energii elektrycznej
i cieplnej oraz ciep³ej wody, materia³ów i
wyposa¿enia, pomocy naukowych.,
zakup us³ug i bie¿¹cych remontów.
Niedoszacowanie
wydatków bie¿¹cych
oko³o 78.000 z³
b/709.989 z³ zostanie przekazane dla
Przedszkola
na pokrycie
wydatków
bie¿¹cych
zwi¹zanych
z

funkcjonowaniem tej jednostki tj. pokrycie
kosztów wynagrodzeñ

i pochodnych od

wynagrodzeñ
pracowników
zatrudnionych
w tej placówce, zakup
niezbêdnych materia³ów, energii, wody,
opa³u, pomocy dydaktycznych us³ug itp.
Ponadto w ramach w/w œrodków zostanie
przeprowadzony remont dachu budynku
Przedszkola, którego koszty szacowane
s¹ w wysokoœci 27.000 z³ oraz remont
dwóch ³azienek za kwotê 14.000 z³. Na
rok szkolny 2005/2006 do Przedszkola
zapisanych zosta³o 106 dzieci w tym 43
dzieci
szeœcioletnich.
Planowane
dochody z tytu³u partycypacji rodziców w
kosztach utrzymania tej jednostki oraz
wy¿ywienia wynosz¹ 153.750 z³.
c/848.658 z³ przekazane zostanie dla
Gimnazjum
na pokrycie
wydatków
zwi¹zanych
z bie¿¹c¹ dzia³alnoœci¹ tej placówki jak
wynagrodzenia
i pochodne
od
wynagrodzeñ
pracowników
materia³ów

Gimnazjum,
niezbêdnych

zakup
z

funkcjonowaniem tej jednostki,
d/29.000 z³ przeznacza siê na pokrycie
kosztów dowozu uczniów do szkó³ w

2006 roku,
e/ 15.758 z³ przeznacza siê na pokrycie

kosztów zwi¹zanych z dokszta³caniem
i doskonaleniem nauczycieli w tym:
Zespo³u Szkó³ -13.758 z³,
Przedszkola - 2.000 z³.
Z kwoty 15.758 z³ zostanie przekazane
kwota 4.740
z³ jako dotacja
dla
Powiatowego Centrum Edukacyjnego na
realizacjê
programu
dokszta³cania
nauczycieli z tego:

-4.140 z³ Zespó³ Szkó³

.
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- 600 z³ Przedszkole,
f/18.593 z³ zostanie przekazane na
rachunek
Funduszu
Œwiadczeñ
Socjalnych
utworzonego
dla
emerytowanych nauczycieli w tym:
-17.970 z³ - Zespo³u Szkó³,
- 623 z³ - Przedszkola.
2/wydatki inwestycyjne - 115.000 z³ i s¹
to wydatki zwi¹zane z wykonaniem
termomodernizacji budynku szkolnego
przy ul. Szkolnej 4. Planowane koszty do
poniesienia z tego tytu³u wynosz¹
230.000 z³ .Wniosek o dofinansowanie
w/w zadania w wysokoœci
50 % kosztów zosta³ z³o¿ony do
Powiatowego
Funduszu Ochrony
Œrodowiskai Gospodarki Wodnej.
XII .OCHRONA ZDROWIA
Wydatki na ochronê zdrowia na rok 2006
zaplanowano w wysokoœci 78.600 z³ w
tym:
1/10.000

z³ przeznacza

siê na sp³atê

tomografu komputerowego zakupionego
przez SP ZOZ Zgorzelec,
2/13.000
z³ przeznacza
siê na
finansowanie
wydatków
objêtych
Gminnym Programem Przeciwdzia³ania
Narkomanii,
3/52.000
z³
przeznacza
siê na
finansowanie
wydatków
objêtych
Gminnym Programem Przeciwdzia³ania
Alkoholizmowi,
4/3.600 z³ jest to wydatek zwi¹zany z
dowo¿eniem pobranych materia³ów z
Przychodni Rejonowej w Zawidowie do
laboratorium w Zgorzelcu.
XIII. POMOC SPO£ECZNA
Ogó³em planowane wydatki na pomoc
spo³eczn¹
na rok 2006
wynosz¹
1.672.760 z³wtym: 1/wydatki bie¿¹ce1.668.760 z³ z tego:
-1.096.000 z³ przeznacza siê na wyp³atê
œwiadczeñ rodzinnych oraz op³acenie
sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego
dla osób kwalifikuj¹cych siê do takiego
œwiadczenia
oraz
obs³ugê
tych
œwiadczeñ,

-6.000 z³ przeznacza

siê na pokrycie
sk³adek na ubezpieczenia
zdrowotne
osób pobieraj¹cych niektóre œwiadczenia
z pomocy spo³ecznej,
-150.000 z³ wyp³acone zostanie jako
zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne,
-200.000 z³ przeznacza siê na wyp³atê
dodatków mieszkaniowych,
-198.760 z³ s¹ to koszty zwi¹zane
z
bie¿¹cym funkcjonowaniem
Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej tj. wynagrodzenia i
pochodne pracowników zatrudnionych w
MOPS, zakup materia³ów niezbêdnych
do pracy tej jednostki, zakup energii,
wody itp.,

-11.000 z³ przeznacza siê na zakup us³ug
opiekuñczych ,dla osób kwalifikuj¹cych
siê do takiej pomocy,
-7.000 z³ na zakup posi³ków w ramach
programu "Posi³ek dla potrzebuj¹cych",
Plan finansowy
zadañ zleconych
z
zakresu
administracji
rz¹dowej
przedstawiony zosta³ w za³¹czniku nr 10
do uchwa³y bud¿etowej na rok 2006
2/zakupy
inwestycyjne
- 4.000 z³
przeznacza

siê

na

zakup

oprogramowania
obs³uguj¹cego
ksiêgowoœæ Miejskiego
Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej.
W ramach realizacji zadañ zleconych
przekazywane
bêd¹
do bud¿etu
Wojewody dochody uzyskiwane z tytu³u
wydawanych
dowodów
osobistych
.Planowana kwota dotacji wynosi 10.000
z³. Z powy¿szej kwoty zostan¹ potr¹cone
dochody w wysokoœci 5 % na rzecz
bud¿etu gminy w kwocie 500 z³. Do
bud¿etu pañstwa po potr¹ceniu zostan¹
przekazane dochody w wysokoœci 9.500
z³.

XIV. POZOSTA£E ZADANIA W
ZAKRESIE POLITYKI SPO£ECZNEJ
Planowane wydatki w tym dziale wynosiæ
bêd¹ 108.185 z³ i s¹ to wydatki zwi¹zane
z realizacj¹
programu" Inicjatywy
Wspólnotowej EQUAL dla Polski 20042006 - Kszta³cenie dla przysz³oœci
".Wydatki zwi¹zane z tym projektem
pokrywane s¹ ze œrodkówpochodz¹cych
z Unii Europejskiej i s¹ to przede
wszystkim
wydatki
zwi¹zane
z
organizacj¹ szkoleñ, konferencji,podró¿e
s³u¿bowe i zagraniczne oraz zakupy
materia³ów do realizacji projektu.

xv.

EDUKACYJNA

OPIEKA

WYCHOWAWCZA
Wydatki w tym dziale planowane s¹ w
wysokoœci 3.000 z³ i s¹ to wydatki
przeznaczone na pokrycie czêœciowe
kosztów obozu rehabilitacyjnego dzieci i
m³odzie¿y niepe³nosprawnej z terenu
miasta Zawidowa.
XVI. GOSPODARKA
KOMUNALNA
I
OCHRONA ŒRODOWISKA
Planowane wydatki w tym dziale wynosz¹
2.704.505 z³ w tym:
-wydatki bie¿¹ce - 330.505 z³,
-wydatki inwestycyjne - 2.374.000 z³.
W ramach
wydatków
bie¿¹cych
finansowane bêd¹ nastêpuj¹ce zadania:
1 )oczyszczanie miasta wraz z akcj¹ zima
- 122.000 z³,
2)utrzymanie zieleni - 32.500 z³ ,
3)sk³adka
na rzecz
zwierz¹t - 8.005 z³,

schroniska

dla

4 )oœwietlenie ulic wraz z utrzymaniem
urz¹dzeñ œwietlnych - 108.000 z³,
5)opracowanie

dokumentacji dotycz¹cej

rewitalizacji

miasta - 60.000 z³ w tym

œrodki
pochodz¹ce
z funduszy
strukturalnych
w wysokoœci 75 %
kosztów tj. 45.000 z³.
W ramach wydatków inwestycyjnych w
wysokoœci 2.374.000 z³ sfinansowane
zostan¹ nastêpuj¹ce zadania:
1) 1.770.000 z³ przeznacza
siê na
zakoñczenie
i rozliczenie
zadania
inwestycyjnego
dotycz¹cego
"Zintegrowanego
systemu gospodarki
wodno
œciekowej
,rozbudowa
i
modernizacja
miejskiej oczyszczalni
œcieków dla Gminy Zawidów, Gminy
Sulików, Czeskiej Gminy Habartice wraz
z rozbudow¹ sieci wodno kanalizacyjnej
w Zawidowie" ,
2) 54.000
z³
- oœwietlenie
ulicy
Pu³askiego,
3) 400.000

z³ - likwidacja

kolizji

energetycznych linii napowietrznych ul.
C .Sk³odowskiej-M ickiewicz-Okrzeii,
4) 150.000 z³ - opracowanie dokumentacji
dotycz¹cej
przebudowy
targowiska
miejskiego wraz z jego wykonaniem, w
tym œrodki pochodz¹ce
z funduszy
strukturalnych w wysokoœci 75 % kosztów
lj. 112.500 z³.
XVII.
KULTURA
I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Wydatki w tym dziale wynosiæ bêd¹
461.950 z³ z tego:
1/134.950 z³ wydatkowane zostanie na
realizacjê zadañ w zakresie kultury tj.
projekty
realizowane
ze œrodków
funduszy strukturalnych w tym:
aI'Œladami historii" - 39.950 z³,
br'l Festiwal Muzyki Ludowej" - 55.000
z³,
cf'll Jarmark Ekologiczny" - 40.000 z³
2/dotacja
podmiotowa
dla Oœrodka
Kultury
na
upowszechnianie
wielokierunkowej dzia³alnoœci kulturalnej
na terenie miasta - 230.000 z³. W ramach
powy¿szej
dotacji zostan¹
pokryte
wydatki zwi¹zane
z zatrudnieniem
pracowników tej instytucji. Sfinansowane
zostan¹ wydatki zwi¹zane z imprezami
kulturalnymi
organizowanymi
na
przestrzeni roku.
Oœrodek Kultury uzyska przychody
w³asne w wysokoœci 105.500 z³ z tytu³u
wynajmu pomieszczeñ, biletów wstêpu
na organizowane imprezy, dzia³alnoœci
kawiarni. Uzyskane przychody zostan¹
wykorzystane
na pokrycie wydatków
bie¿¹cych
zwi¹zanych
z
funkcjonowaniem tej placówki,
3/dotacja
dla Miejskiej
Biblioteki
Publicznej - 67.000 z³ przeznaczona jest
na dzia³alnoœæ bie¿¹ca zwi¹zan¹
z
funkcjonowaniem biblioteki oraz pokryte
zostan¹
koszty
zwi¹zane
z
zatrudnieniem
pracownika
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prowadz¹cego

Gminne
Centrum
Informacji utworzonego przy Bibliotece
Publicznej. Planowane przychody
ze
sprzeda¿y us³ug w³asnych - 5.500 z³.,
4/30.000

z³

przeznacza

siê

na

opracowanie dokumentacji dotycz¹cej
przebudowy amfiteatru w Parku Miejskim.
XVIII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Planowane wydatki na kulturê fizyczn¹ i
sport wynosz¹ 104.950 z³ w tym:
a/wydatki bie¿¹ce - 44.200 z³ i s¹ to œrodki
przeznaczone jako dotacja dla podmiotów
nie zaliczanych
do sektora finansów
publicznych
na realizacje
zadañ
publicznych w zakresie organizowania
ca³orocznych zajêæsportowych w ró¿nych
dyscyplinach,
b/wydatki inwestycyjne -60.750 z³ z tego:
-18.750 z³ przeznacza siê na wykonanie
dokumentacji
projektowej
i studium
wykonalnoœci
na przebudowê
i
rozbudowê
obiektów
sportowych
w
Zawidowie,
-42.000 z³ na budowê miejskiego parku
rekreacji.
3.DOCHODY
W£ASNE JEDNOSTEK
BUD¯ETOWYCH
I WYDATKI NIMI
SFINANSOWANE
Przy jednostkach bud¿etowych jakim s¹
Urz¹d Miejski i Szko³a Podstawowa
funkcjonuj¹ rachunki dochodów w³asnych
na których wp³acane bêd¹ dochody z
tytu³u
sprzeda¿y
specyfikacji
przetargowych,
odszkodowania
za
zniszczone
lub utracone
mienie,
darowizny na rzecz jednostki bud¿etowej.
Uzyskane
dochody
wykorzystane
zostan¹ zgodnie z ¯ród³em ich powstania.
4.GMINNY
FUNDUSZ
OCHRONY
ŒRODOWISKA
I
GOSPODARKI
WODNEJ

Planowane przychody Gminnego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i
GospodarkiWodnej na rok 2006 wynosz¹
7.400 z³ i s¹ to przelewyz Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu w
wysokoœci 7.000 z³ ,wp³ywy z ró¿nych
op/at 200 z³ oraz odsetki od œrodkówna
rachunku bankowym 200 z³.
Uzyskane przychody przeznacza siê na:
1/ 3.200 z³ na zakupy materia³ów i
wyposa¿enia w tym:
-1.000 z³ na zakup leków przeciw varozie
pszczó³,
-2.200 z³ zakup materia/ówzwi¹zanych z
edukacj¹ ekologiczn¹
2/4.200 z³ na zakup us³ug pozosta³ychw
tym:
- 4.000 z³ pokrycie kosztów opracowañ
dendrologicznych, ciêcia sanitarne i
konserwacja drzew,
- 200 z³ s¹ to koszty obs³ugi bankowej
GFOŒ
Plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i
GospodarkiWodnej przedstawionyzosta³
w za³¹czniku nr 9 do uchwa³ybud¿etowej
na rok 2006.

Na dzieñ 1 stycznia 2006 roku gmina
bêdzie posiada³a
d³ug w wysokoœci
1.895.300 z³ w tym:
1/ po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony
Œrodowiska
i Gospodarki
Wodnej we Wroc³awiu - 1.195.300 z³,
2/kredyt na rynku krajowym - 700.000 z³.
Ponadto
w roku 2006 planuje
siê
zaci¹gn¹æ po¿yczki i kredyty na rynku
krajowym w wysokoœci 2.010.000 z³ z
przeznaczeniem na ;
a/wykonanie nawierzchni ul.Pu³askiego I
etap - 146.000 z³,
b/opracowanie
dokumentacji
wraz z
rozpoczêciem przebudowy ulic i budowa
chodników na terenie miasta oraz budow¹
dróg na nowych terenach budowlanych 500.000 ,
dopracowanie planu zagospodarowania
przestrzennego miasta - 110.000 z³,
d/rozbudowa cmentarza komunalnego
III etap - 523.000 z³,
e/remont dachu Urzêdu Miejskiego

Ii
-

90.000 z³,
f/termomodemizacja budynku szkolnego
przy ul. Szkolnej nr4 -115.000 z³,
g/oœwietlenie ul .Pu³askiego - 54.000 z³,
h/likwidacja kolizji linii napowietrznych
ul.C.Sk³odowskiej- Mickiewicz-Okrzei
I
etap - 400.000 z³.,

5.Z0BOWI¥ZANIA
FINANSOWE
I
WIERZYTELNOŒCI
GMINY
Zobowi¹zania
finansowe
gminy
realizowane s¹ na bie¿¹co .Gmina nie
udziela³a porêczeñ i gwarancji innym

i/opracowanie
dokumentacji
dat.
przebudowy amfiteatru w parku miejskim
- 30.000 z³,
j/budowa miejskiego parku rekreacji -

jednostkom.
Wierzytelnoœci
gminy
realizowane s¹ sukcesywnie. Na bie¿¹co

42.000
Szacowny d³ug na dzieñ 31 grudnia 2006

prowadzona
jest
egzekucja
administracyjna
w stosunku
do
poszczególnych
wierzycieli
lecz nie
zawsze przynosi oczekiwane efekty z
uwagi na trudn¹ sytuacjê finansow¹

roku to 3.591.750 z³.

p³atnika

b¹d¿ og³oszon¹

upad³oœæ.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Dominik Tracz
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Szko³a
Podstawowa
I semestr
2005/2006
KI. la
DziedzicNatalia
HalickaIlona
Usik Aleksandra
KuleszaPatrycja
KI.Ib
Antoniak Magdalena
Brac Monika
Gorgolik Iga
Ptak Adam

KI. lIa
Kierzek ArIeta
Kobyh Martyna
Skrok Jagoda
Kolanowska Agnieszka
KoŸniewska Patrycja
Szeszko Mateusz
KI. Ub
Gemza Piotr
Izydorczyk Katarzyna
JakuæDamian
Kapszewicz Miko³aj
Kawalec Micha³
Kocemba Kamila
Nastalski Fabian
Radzik Marta
Stankowski Damian
Wiêckowski Damian
Kl. lila
Suchcicki Karol
Sowiñska Roksana
Zió³kowski Kamil
Kneszewska Sylwia
5. Michalkiewicz Oskar

KI. ³Vs

¯urawiñski Oskar - 5,1
S³owiñski Szymon - 4,9
Lege¿yñska Marlena - 4,9
Jakiel Natalia - 4,75

JakielNikola - 4,75
MajewskaKatarzyna- 4,75
KI.lVb
Szczygielski Marcin - 5,
Lula Magdalena - 5,0
Skórski Arkadiusz - 5,0
Nawrot Kaja - 4,9
Reluga Wojciech - 4,9
HotloœDorian - 4,8
Delega Marcin - 4,7
Frysiak Anna - 4,7
Dobosz Micha³ - 4,7
WiœniewskiKamil - 4,7

KI.IV c
Orzo³ Jaros³aw - 5,0
Tichaczek Karolina - 5,0
Maczan Piotr - 4,9
Socik Loreta - 4,9
Majewska Marta - 5,0

PoleszukSionna- 4,75

KI. IIIc
Kierzkowski Arkadiusz
Kowalewska Paulina
Koz³owska Daniela
ZbroŸek Karol
Zieliñska Justyna

p.Robert

1. Hubko Paulina - 4,92
2. Stankiewicz Adrian - 4,75
3. AniœkiewiczEwelina - 4,42
4. Palanis Sara - 4,42
œrednia klasy - 3,44
frekwencja 91,21 %

kl.lb
wychowawcap. Jerzy Ruciñski
1. Maliñska Joanna - 5,0
2. Szczurek Krzysztof - 5,0
3. Antoniak Rados³aw - 4,92
4. Rysiowska Marta - 4,75
5. Tkaczyk Patrycja - 4,75
6. Leszczyñski Mateusz - 4,5
œrednia klasy - 3,75
frekwencja 86,95%

KI.Va
Anyszczy Sandra - 5,0
Go³da Izabela - 4,8

KI.Vb
Kot Kamila - 5,2
Nastalski Kamil - 5,2
Miciñska Urszula - 5,1
Piasecki Bartosz - 5,0
Ciereszko Ilona - 4,9
Jaroszewski Bartosz - 4,9
Kawalec Joanna - 4,9
£ê¿ny Maciej - 4,9

KI.Vc
Sare³oPrzemys³aw-5,0
KI. VIa
Rutkowski Patrick- 5,2
Miku³ko Konrad - 5,1
Jêdrzejczyk Sylwia

KlllIb
Czuchaj Paulina
Kosarczyn Kamil
£ê¿na Katarzyna
Soko³owska Kamila
Prus Dominik
Sztrauch Tymoteusz
Zgadzaj Karolina

kl. la
wychowawca
Wochna

KI. VIb

Lamasz Agata - 5,2
Tracz Dominika- 5,2
Michalkiewicz Magdalena - 5,1
Jab³oñski Konrad
Œwiderek Joanna

- 4,8
- 4,8

kl. Ic
wych. p. Agnieszka Antoniak
l. Jaworska Ma³gorzata - 4,9
2. Ruciñska Agnieszka - 4,75
3. Stankowska Patrycja - 4,75
4. Pawlikowska Aneta - 4,5
œrednia klasy - 3,34
frekwencja 86,1%

kl. IIa
wychowawcap. Piotr Zawadzki
1. Miciñska Marta - 5,08
2. NiedŸwiecka Alicja - 4,84
3. Czuchaj Katarzyna - 4,62
4. Trójczak Magdalena - 4,38
5. Ba³ajewicz I<.pnrad-4,23
œrednia klasy - 3,42

kl. lic
wychowawca p. Janusz Antoniak
1. Jankowska Joanna -4,85
2. Kucharski Mateusz - 4,85
œrednia klasy - 3,27

frekwencja 84,15%
kl. lIla
wychowawcap.JoannaGo³êbiowska
1. Palczak Tomasz - 4,75
2.SzyrnczakMagdalena- 4,75
3. Winnicka Natalia - 4,6
4. Rusiecka Agnieszka - 4,5
œrednia klasy - 3,24
frekwencja 84%

kl. llIb
wychowawcap. Daria Jaworska
1. Kwolek Anna - 4,92
2. Pokarowska Paula - 4,92
3. Bartkowiak Micha³ - 4,84
4. Koz³owska Dominika - 4,82
5. Gorzka Adrian - 4,67
6. KmieæKatarzyna - 4,67
œrednia klasy - 3,81
frekwencja 91,2%

kl.IIIc
wychow.p. Andrzej Pi³arski
1.MoskalDominika
2. BajerskaEwa - 4,92
3. TemporaleJolanta4,92
4. Wiœniewska
Sara- 4,75
5. Daniszewska
Dorota- 4,58
6. RebizantEwelina- 4,42
œredniaklasy - 3,34
frekwencja 89%

frekwencja 90,1%
kl.IIb
wychowawcap.Piotr Zawadzki

kl.lIld
wychow.p.Ma³gorzata
NiedŸwiecka

Zajdel Magdalena - 4,8

Kl. VIc
Sare³oEwelina- 5,1
KaczmarczykKornelia - 5,0
Kielar Pawe³- 4,9
OsmanSarah- 4,9
PoleszukPatrycja- 4,8
UrbanKarolina - 4,8

1. Adamowicz Edyta - 5,08
2.ChrzanowskaPatrycja- 5,08
3. Antoniak Ma³gorzata - 5,0
4.Michalkiewicz Natalia - 4,92
œrednia klasy - 3,34
frekwencja 84,15% 1

1. Monczar Agata - 5,25
2. Sawiñska Dagmara - 4,91
œrednia klasy - 3,31
frekwencja 82,5%
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INFORMACJA
DLA MIESZKAÑCÓW
Urz¹d Miejski w Zawidowie informuje, ¿e zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001
r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i odprowadzenia œcieków (Dz. U. Nr 85,
poz. 729 z pó¿no zm.) zabrania siê wprowadzania wód opadowych czy to z po³aci dachu, z
dzia³ki, z jezdni czy z chodnika do sieci kanalizacji sanitarnej.
Wprowadzanie do urz¹dzeñ substancji i odpadów, o których mowa wart. 9 ust. 2 wymienionej
wy¿ej ustawy, w tym równie¿ ¿wiru czy piasku,
mo¿e doprowadziæ do zmniejszenia przepustowoœci przewodów kanalizacyjnych b¹d¿ przerwania pracy pomp w poszczególnych przepompowniach, a w konsekwencji do awarii na ca³ej
sieci.
Nadmieniænale¿y, i¿ zbiornik przepompowni, ma
ograniczon¹ pojemnoœæ,a w przypadku wprowadzania wód opadowych np. podczas deszczu, pompy nie s¹ w stanie odprowadzaæ œcieków na bie¿¹co.

PRZYPOMINAMY O OBOWI¥ZKU
POD£¥CZENIA NIERUCHOMOŒCI
DO KANALIZACJI SANITARNEJ
Obowi¹zek ten wynika z Uchwa³y Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 12 sierpnia 2002 r. w
sprawie szczegó³owych zasad utrzymania czy-

INFORMACJA
O WYNIKACH NABORU
Informujemy, ¿e w wyniku zakoñczenia procedury naboru na
stanowiskodotycz¹ce: ROZWOro GOSPODARCZEGO, PROMOCJA GMINY I INTEGRACJA Z UNI¥ EUROPEJSK¥
zosta³wybrany:

PanROBERT SONGIN
W wyniku zakoñczeniaprocedurynaboruna stanowiskoPOZYSKIWANIE ŒRODKÓWZEWNÊTRZNYCH zosta³awybrana:
PaniMONIKA SZYMASZEK
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Oboje zdobyli naj~¿sz¹ iloœæ
punktów z testu kwalifikacyjnego oraz z rozmo~ kwalifikacyjnej Posiadaj¹ szerok¹ wiedzê
na temat dzia³alnoœci
jednostki samorz¹du terytorialnego, problematyki dotycz¹cej promocji gminy, zagadnieñ zwi¹zanych z
Uni¹ Europejsk¹ i funduszami strukturalnymi oraz predyspozycje do ~konywania obowi¹zków na stanowisku. Oprócz znajomoœcijêzykaangielskiego, niemieckiego dodatko~m atutem
jest znajomoœæ
jêzyka czeskiego oraz jêzyka rosyjskiego.

Od 9 lutego 2006r.
mo¿na sk³adaæwnioski o zapomogê
z tytu³u urodzenia siê
dziecka w wysokoœci
1.000 z³.

stoœcii porz¹dku na terenie gminy miejskiej
Zawidów jak i ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996r.
o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku gminach
(Dz. U. Nr 132, poz. 622 z póŸno zm.).
W zwi¹zku z zaistnieniem moŸliwoœci w³¹czenia siê do systemu zbiorczej kanalizacji
sanitarnej prosimy mieszkañców Zawidowa
o zg³aszanie siê do Przedsiêbiorstwa
Us³ug
Komunalnych Sp. z 0.0. ul. Grunwaldzka 4,
59-970 Zawidów, tel. 075 778 83 90 celem

Jednorazowazapomoga z tytu³u urodzenia dziecka przys³uguje, je¿eli
rodzina z³o¿y o ni¹ wniosek w Miejskim OœrodkuPomocy Spo³ecznej
w Zawidowie w terminie 3 miesiêcy od urodzenia dziecka.
O œwiadczenieto mog¹ ubiegaæsiê wiêc rodziny na dzieci urodzone 9
listopada 2005 r. i póŸniej, poniewa¿ termin 3-miesiêczny konieczny
do z³o¿enia wniosku up³ywa dla tych osób w czasie obowi¹zywania
tego przepisu. Zgodnie z art. 57 § 3 k.p.a., termin okreœlonyw miesi¹cach koñczy siê bowiem z up³ywem tego dnia w ostatnim miesi¹cu,
który odpowiada pocz¹tkowemu dniowi terminu.
Je¿eli rodzina, której dziecko urodzi³o siê dnia 9 listopada 2005 roku
albo po tym terminie z³o¿y w terminie 3 miesiêcy od urodzenia dziecka wniosek (termin ten na dzieci urodzone 9 listopada 2005 roku up³ywa
9 lutego br., czyli pierwszego dnia obowi¹zywania tej ustawy) - to

uzgodnienia sposobu w³¹czenia.

nabêdzie prawo do zapomogi.

dzieckoprzys³ugujetylko jedna zapomoga
W³aœciciele,
którzy nie pod³¹cz¹ obiektów Na
Zgodnie z art. l5b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach
budowlanych do kanalizacji musz¹ siê li- rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255, z póŸnozm.), jednorazowa zaz tytu³u urodzenia siê dziecka przys³uguje ojcu lub matce albo
czyæz tym, ¿e zmuszeni bêdziemy kiero- pomoga
opiekunowi prawnemu. Zapomoga na jedno dziecko mo¿e byæ,powaæwnioski do arbitra¿u.
dobnie jak pozosta³eœwiadczeniarodzinne, wyp³acona wy³¹cznie jednei osobie.
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W

niedzielê

w

dniu

29.01.2006r. w OœrodkuKul-

tury w Zawidowie odby³ siê
w bardzolicznej i mocnej ob-

sadzie- Miêdzynarodowy
Turniej Trzech Granic w Tenisie Sto³owym. Turniej zosta³zorganizowanywspólnie
przez OœrodekKultury i Sekcjê Tenisa Sto³owego
"ORION".
Uczestnikami turnieju by³o
bardzo wielu zawodników,
którzy przyjechali z Czech,
Niemiec i Polski.
Reprezentowaneby³y kluby
z takich miejscowoœcijak:
Frydlant, Kurantice, Gorlitz,
Zarêba, Siekierczyn, W³osieñ, Radostów, Giera³tów,
Lubañ, Boles³awiec,Zgorzelec i oczywiœcieZawidów.
O puchary i medalew turnieju walczono w kategoriach:
dziewczêta-kobiety, m³odzi..
.

A oto klasyfikacja Turnieju TenisaSto³owegoTrzech Granic
A. SENIORZY:
l) KowalMateusz- TOPBOLES£AWIEC
2) Bia³ekAndrzej - LZS W£OSIEÑ

3) Alter Roland - POSTOORLITZ
4) GringmuThomas - POSTOORLITZ
5) Wójtowicz Mateusz LZS W£OSIEÑ
6) Bobko Karol - LZS W£OSIEÑ

-

1) Kocio³ekAnna - RADOSTÓW
2) Kocio³ek Renata

1) Atlak
2) Kowal

Tomasz

- TOP

5) Michalska Karolina - ZA WIDÓW

nii

podkreœliæ,

zawodników,

bardzo

BOLES£AWIEC

- RADOSTÓW

3) SakDaria - ZAWIDÓW
4) Wild Paulina - ZAWIDÓW

Nale¿y

B. JUNIORZY:
Mi³osz
- LZS W£OSIEÑ

cy, JUnIorzy, senIorzy.

D. DZIEWCZÊTA+KOBIETY:

udany

ziomie

¿e turniej

dzia³aczy
i sta³

sportowym,

na
jak

w opi-

i goœci
wysokim

by³
po-

i organizacyj-

3) £azarowicz Mariusz - LZS RAOOSTÓW

nym. Naszym celem, jako organiza-

4) Gasse Jakob

torów

- POST

5) Eic~berg Kevi~
6) OpIeka

OORLITZ

- POSTGÓRLITZ

ArkadIusz

- ZAWIDÓW

by³a

wœród

-LZSZARÊBA

2) Adamczyk Mateusz
3) £azarowicz
4)

Tur

Pawe³

5)

Sz³abowicz

6) Szuter

- LZS ZARÊBA

Grzegorz
-

LZS
Piotr

Micha³

sze

- LZS

RADOSTÓW

GIERA£TÓW
- LZS

- LZS

dzieci

i m³odzie¿y
Na

da³o

pierwszym

zwiêkszy³a

tenisa
pierw-

treningu
siê

po

dwukrotnie

iloœæchêtnych do pracy w sekcji teni-

sa

sto³owego.

Dru¿yna

RADOSTÓW

GIERA£TÓW

klubami.

i propagowanie

efekty.

turnieju

i nawi¹zanie

z s¹siednimi

Przybli¿enie

C. M£ODZICY:
1) Adamczyk£ukasz

integracja

wspó³pracy

Orion"

..

"

cy Jedzl~
wy

do

w

ramach

..

na. trening

Niemiec

wspó³pra.

I mecz

sparingo-

(Hoyevsveld).

Miros³aw Kasiñski
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NA POCZ¥TEK FERII

Za nami kolejne zawody zapaœnicze. 14-01-2006
I: WSali widowiskowej zawidowskiego Domu Kultury odby³ siê "Noworoczny turniej w zapasach
dziewcz¹t i ch³opców". W turnieju udzia³ wziêli
dziewczêta i ch³opcy reprezentuj¹cy uczniowskie
kluby sportowe zrzeszone w Powiatowym Zwi¹zku Zapasów. By³y to wiêc: UKS "Hutnik" Pieñsk,
UKS Czerwona Woda, UKS D³utyna, UKS Zgorzelec i w charakterze gospodarza UKS "Chrobry" Zawidów.
W zawodach udzia³ wziê³oponad 70 dzieci. Wpasjonuj¹cych walkach nasi zawodnicy godnie reprezentowali Zawidów i to zarówno ch³opcy jak i dziewczêta. Hiele z nich wygra³o swoje
kategorie wagowe (Sare³o, Prus, Krzemiñski, Koz³owski) pozostali zajêli drugie i trzecie miejsca.
Tym wspania³ym wynikom nie ma siê co dziwiæ

- ZAPASY!!!

bo to ju¿ trzeci rok dzia³ania klubu i pracy trenerów. W tym czasie nasi cz³onkowie reprezentowali bar~ powiatu zgorzeleckiego na imprezach
coraz wy¿szej rangi jak Mistrzostwa cr,y Puchar
Polski.
Szczególnie du¿o zawodów maj¹ chlopcy, którr,y uczestnicz¹ w dolnoœl¹skiej lidze rywalizuj¹c w zawodach na terenie calego województwa Z takimi potêgami jak np. Œl¹sk Wroclaw.
Nasze dziewcr,yny (Ania Kwolek, Paulina Wild)
jad¹ w lutym na Puchar Polski Kadetek, a m³odziczki z Karolin¹ Urban, Patrycj¹ Staszewsk¹ na
czele sr,ykuj¹ siê do Ogólnopolskich Mistrzostw
Uczniowskich Klubów Sporto~ch.
Nie dziwi wiêc tak dobra postaw na zawodach w Zawidowie cr,y wczeœniejw Czerwonej

tylko nyniki. W zesz³ym roku uda³o siê pO'l;yskaæ
sponsorów i zakupiæ dresy oraz trykoty zapaœnicze. Jeszczenie dla ws'l;ystkich ale to ju¿ coœ.JJjoacaj¹c do zawodów w Zawidowie -przed wrêczeniem
medali odby³ siê pokaz umiejêtnoœci akrobatycznych zapaœników.Przerzuty, fijlaki, salta licznie
zgromadzona publicznoœænagrodzi³a gromkimi
brawami. A patem ju¿ wrêczenie medali dla zwyciêzców turnieju. Honorow¹ odznakê Polskiego
Zwi¹zku Zapasów za wk³ad w rozwój tej dyscypliny z r¹k Cz³onka Zarz¹du PZZ Pandeli Bag/adzisa
ofr'lJ'mal Prezes UKS "Chrobry" Jaroslaw Kwole~
Zajêcia treningowe odbywaj¹ siê w poniedzia³ki i
œrody.Zapraszamy ws~tkich

chêtnych.

Wodzie.O tym, ¿eklub siê rozwija œwiadcz¹nie

W grudniu 2005r.odby³a siê w UrzêdzieMiejskim
w Zawidowie uroczystoœæ
wrêczeniaKrzy¿aZes³ance Sybiru nadanegoprzez PrezydentaRzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaœniewskiego.
Pani Janina Niemiec odznaczonazosta³aprzez Burmistrza Zawidowa Józefa Sontowskiego.

6 lutego br. na Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej odby³o siê spotkanie z p. Zofi¹ Barczyk dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespo³u
Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.
Pani Zofia Bardzyk udzieli³aaudiowizualnej prezentacji przemian
jakie w ostatnich latach dokonano
w Zgorzeleckim Zespole Opieki
Zdrowotnej, szczegó³owo demonstruj¹c dane statystyczne dotycz¹ce zatrudnienia, wykaz modernizacji szpitala, poradni specjalistycznych oraz planowanych remontów
Szpitala Powiatowego w Zgorzelcu.
Wypowiedzi dotyczy³y zapytañ
zg³aszanych przez radnych w imieniu mieszkañców Zawidowa dotycz¹cych organizacji pracy w naszej
przechodni oraz planowanych remontów. Pani Dyrektor zapewni³a,
¿e Przychodnia Rejonowa w Zawidowie bêdzie remontowana i zostanie zabezpieczona opieka lekarska,
pomimo wielu trudnoœciz pozyskaniem do pracy w terenie wykwalifikowanych internistów.
Na sesji odczytano protokó³ ze
spotkania radnych w Przychodni Rejonowej w Zawidowie.
,,25 stycznia br. Komisji Oœwiaty,
Kultury, Zdrowia i Sportu udzieli³a
obszernej informacji p. Ludmi³a Antoniak - kierownik Przychodni Rejonowej w Zawidowie.
Obecnie w przychodni sprawuj¹
opiekê lekarsk¹ specjaliœci:
- Stomatolog - p. Bernaszuk
- Pediatra p. Antoniak (ca³y etat)
- Felczer - p. Ho³ubiczko (2,5 godziny dziennie)
- Ginekolog - p. Maciejewski (3 godziny w tygodniu)
-Internista - p. Górecki (ca³y etat do
koñca marca na urlopie)

- Chirurg - p. Gupta od 15.00 do
18.00 dwa razy w tygodniu)
- Po³o¿na na ca³y etat
Na ca³y etat zatrudnionych jest 5
piêlegniarek

-Pielêgniarka szkolna na ca³y etat.
Godziny pracy lekarzy: od 8.00 do
14.00, od 14.00 do 15.35 - wizyty
domowe.
Felczer od 9.00 do 11.00
Chirurg w poniedzia³ek i pi¹tek od
15.00 do 18.00.
Lekarze zabezpieczaj¹cy spoza terenu przyjmuj¹ w godzinach:
- 8.00 do 12.00 p. Koty³o na ca³y
etat w okresie 3 miesiêcy
- 15.00 do 18.00 p. Koty³o przez
okres 3 miesiêcy.
Pielêgniarki pracuj¹ od 7.30 do
15.05 i od 10.30 do 18.05.
Pobieranie materia³ów do badañ odbywa siê codziennie od 8.00 do 9.00 od
7.30 do 8.00 - pobieranie u pacjentów
ob³o¿nie chorych w domu. Wyniki badañ s¹ do odbioru w ten sam dzieñ w
Zgorzelcu, a do Zawidowa s¹ przywo¿one na dzieñ nastêpny do godz. 12.00.

£¹cznie w 2005r. objêtych by³o
opiek¹ lekarsk¹ 6.169 osób.
Przyjêtych w Poradni Ogólnej
19.950, wizyt domowych 205.
W Poradni Dzieciêcej - 7.351, wizyt domowych 34.
W Poradni "K" przyjêto 918 osób.

Komisja skierowa³awniosek:

- Pozasiêgniêciuopinii mieszkañców miasta Zawidowa i
zbadaniu sprawy na miejscu
w celu zapewnieniaci¹g³oœci
leczenia wnioskuje o zatrudnieniena sta³e2 lekarzyogólnych.
Ponadto Komisja zwróci³a siê z
proœb¹ o wykonanie remontu budynku Przychodni z uwzglêdnieniem wymiany dachu i stolarki
okiennej na piêtrze ze wzglêdu na
z³y stan techniczny obiektu.
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10.12.-nietrzeŸwykieruj¹cy samochodem
(powy¿ej 1,5 promila alkoholu),
11.12 - zg³oszono kradzie¿ w gara¿u w
Firmie "Jurex"- zginê³y ko³a samochodowe,
23.12 - nietrzeŸwy kieruj¹cy (2,5 pro-

9.12.2005r.- nietrzeŸwy kieruj¹cy na ul.
Szerokiej (2 promile alkoholu) i kierowanie pojazdem wbrew zakazowi S¹du

mila),
31.12/1.01 - na terenie przystanku PKS
dosz³o do pobicia dwóch mê¿czyzn
(sprawa w toku),
7.01.06r. - nietrzeŸwy kieruj¹cy pojaz-

Grodzkiego,

dem (1,5 promila),

"

ijJJnalazkispó³dzielcze

Po³owa mieszkañcówZawidowa zwi¹zanajest ze Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹. Do
nich kierujê moje uwagi zwi¹zane z ~sokoœci¹ rachunków jakie reguluj¹ w
spó³dzielni. Najwiêkszy w nich udzia³
maj¹ rachunki za ciep³o i g³ównie o tym
chcêpisaæ- zreszt¹ nie po raz pierwszy.
Najpierw dwa zastrze¿enia.Cenap³acona kot³owni mieœcisiê w granicach œredniej krajowej oraz (ilekroæbêdê u¿ywa³
s³ów" Zarz¹d Spó³dzielni" mam na myœli~³¹cznie Pani¹ prezes Zarz¹du, bo
wiem kto w spó³dzielni rz¹dzi, a mówi¹c
œciœlej,
siê samorz¹dzi, rozstawiaj¹c po
k¹tach cz³onków Rady Nadzorczej.
Jestfaktem, ¿eg³ówki niektórych lokatorów intensywniepracuj¹ nad ~nalazkami celem zmniejszenia swoich op³at za
ciep³o. Nie da siê tego zrobiækosztemani
kot³owni ani Zarz¹du Spó³dzielni. Pozostajejedyna mo¿liwoœæ
- oszwabiæloka-

ten no~ jest zrycza³towana i ~nosi ok.
l 00 z³ rocznie.No~ grzejnik otwarty" na
ca³y gaz" sam potrafi ogrzaæ niedu¿e
mieszkanie. Na czysto przynosi zysk co
najmniej 500 z³ rocznie. Jeœlipo³owa lokatorów zafunduje sobie nowe grzejniki
³azienkowe, to po³owa bêdzie p³aciæpo
1300z³, a druga po 2300z³ rocznie za

17.01 - zg³oszono, ¿e w okresie drugiej
po³owy grudnia dosz³o do w³amania do
magazynu zbo¿owego, skradziono silniki.
Podjête w sprawie czynnoœci dzielnicowego tego rejonu doprowadzi³y do
zatrzymania sprawców tego¿ w³amania i nastêpnie w toku podjêtych czynnoœci uda³o siê równie¿ »ykryæ kilka
w³amañ, które odby³y siê we wczeœniejszym terminie.

Parê miesiêcy temu Pani Prezes na wywieszonej kartce chwali³a siê efektami
uprawianego bezprawia. By³ to piêcioletni wykaz nadp³at za ogrzewanie dla tego¿ wêz³a:
Sezon200011- 5349z³
200112-16500
200213- 8456
200314 - 20831

200415-19970
ogrzewanie.
Szybkiewyliczeniepozwala stwierdziæ,¿e
».}Inalazekdrugi. Toprawdziwe "perpetum mobile ". Ok. trzy lata temu po raz Pani Prezes po¿ycza bezprawnie od lokatorówok. 100 tys. z³ rocznie, oddaj¹c
pierwszy zastosowanodo w budynkuprZ)'
ul. Sk³odowskiej 3A. Parê miesiêcy temu im póŸniej w postaci nadp³at.
Uwa¿am,¿e ka¿depo¿yczaniepieniêdzy
w budynku, w którym mieszkam. Wg~od lokatora bez pisemnego pozwolenia
nalazców ~starczy raz ~daæ 300 z³ na
noweprzeliczniki elektroniczne,a póŸniej jest przestêpstwem.
ij}Inalazek czwarty. Twórca-tak¿eZarz¹d
ju¿ co roku bêdzie siê mieærachunki za
Spó³dzielni
Mieszkaniowej Powsta³ chyciep³o mniejsze o tê sumê. Takie rozumoba
wy³¹cznie
pod adresem mojej skromwanie nie ma nic wspólnego z rzeczywiniej
osoby.
Dotychczas
by³o tak, ¿ezgodstoœci¹.Licznik z³otówek dla ca³ego bunie z zasadami logiki, w rocznych rozlidynkujest w piwnicy i nie ma nic wspólczeniach kosztów ogrzewania by³y stosonego z "zabawk¹" przymocowan¹ do
wane takie samejednostki jakie stosowakaloryfera. W ramach budynku mo¿nazyno przy zaliczkach. Teraz to zmieniono.
skaætylko, gdy okradnie siê s¹siada. O
Cena l GJ w rozliczeniach 54,9 z³. W zatym, ¿ejest to postêpowanie co najmniej
liczkach 60.98 z³. Op³ata sta³a - 0,94 z³l
niemoralne z pewnoœci¹Pani Prezes, bo
m2lm-c w zaliczkach 0,86z1Im2Im-c.¯eby
nie spieszysiê z zastosowaniem tego ~nalazku w budynku, w którym mieszka. by³o ciekawiej rok rozliczeniowy wyd³utorów-s¹siadów.
¿ono do 13 miesiêcy. Nie by³oby to senZ³odziejskie ~nalazki dotar³y w tym se- Jestemjedynym lokatorem budynku, któzonie grzewczym do budynku, w którym ry zdecydowa³ siê korzystaæze starego sacj¹, gdyby nie fakt zwrócenia lokatomieszkam.Ilekroæwchodzêdo swojej ³a- przelicznika. I teraz otrzymuje systema- rom w postaci nadp³aty, wp³aconych na
ten 13 miesi¹c zaliczek. Takjakby on znikzienki, mam tego oczywisty dowód. Wpo- tycznie od Zarz¹du Spó³dzielni pisma
szanta¿uj¹ce mnie, ¿e moja roczna op³a- . -n¹³ z czasu rzeczywistego.Na pewno poprzednich sezonachgrzewczych biegn¹ceprzez ³azienkêprzewodypo~¿ej mego ta za ogrzewanie bêdzie ~nosiæ 2895z³, prawi³ humor lokatorom. Za rok trzeba
bêdzie to nadp³aciæ.Za 12 miesiêcy trzegrzejnika by³y zimne. Od kilku miesiêcy zamiast dotychczasowego1863z³.
ba
bêdzie daæ13 zaliczek.
».}Inalazek
trzeci.
W³aœciciel
~nalazku,
s¹ tak gor¹ce, ¿e nie mo¿na ich rêk¹ dotkn¹æ. Oprócz znanych metod jak zdej- osobiœciepani Prezes, w grudniu 20041: Na koniec mam wiadomoœædobr¹. W
czerwcu ub. roku wybrano now¹ Radê
mowanie przelicznika, zdejmowanie ka- Pani Prezes osobiœciekaza³a dla mnie
nadzorcz¹ i nowego Przewodnicz¹cego
loryfera z przelicznikiem i zak³adanie in- zwiêkszyæzaliczkê za ciep³o ogrzewania
Rady. Mam nadziejê, ¿e uwolni mnie ona
o 30 z³. Powiedzia³em,¿e nic z tego i p³anego, chcê zwróciæuwagê na nowe ~od ci¹g³ego patrzenia na r¹czki Zarz¹du
ci³em stawkê poprzedni¹. Natomiast
nalazki w tym zakresie.
oraz sprawdzi czy moja ocena, ¿ew spó³ijJJnalazekpierwszy. Jego istot¹ jest za- zwróci³em siê do rady nadzorczej z zapydzielni jedni lokatorzy okradaj¹ innych
miana w porozumieniu z Zarz¹dem Spó³- taniem czy Pani Prezes nie pope³ni³a
dzielni grzejnika ¿eberkowegona grzej- przestêpstwa~liczaj¹c zaliczki niezgod- na sum~ co najmniej 150 tys. Z³ rocznie,
nik rurko~, na którym podobno nie da
sie orzvmocowaæoodzielnika. Oo³ata za

nie z regulaminem. Do dziœnie otrzyma³em odvowiedzi.

jest prawdziwaczyb³êdna."

Franciszek Kotala

~
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W Krainie
wró¿ek,
anio³ków,miko³ajków,
œnie¿ynek
i choinek

