Sesją Rady Powiatu Zgorzeleckiego oraz uroczystą galą połączoną z koncertem
Zgorzeleckiej Orkiestry Mandolinistów uczczono 20-lecie Powiatu Zgorzeleckiego.
Obchody 20-lecia powołania powiatów jako jednostek zasadniczego podziału terytorialnego
były przede wszystkim okazją do przeanalizowania zmian, jakie dokonały się na terenie
powiatu zgorzeleckiego przez ostatnie dwie dekady.
Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński w chronologicznej kolejności przedstawił najważniejsze
zrealizowane inwestycje i podjęte działania. Należały do nich m.in. przeniesienie
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z ul. Wolności do wyremontowanego
budynku przy ul. Armii Krajowej w Zgorzelcu, modernizacja domów pomocy społecznej
„Jutrzenka”, „Ostoja” i „Jędrek”, a także budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół
Zawodowych i Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu oraz Liceum
Ogólnokształcącym w Bogatyni. W 2014 roku przebudowano ponadto nową siedzibę
Powiatowego Urzędu Pracy i pomieszczenia internatu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii.
Minione 20 lat to także ważne inwestycje drogowe w postaci m.in. remontu dróg
powiatowych na odcinkach: Zgorzelec – Sulików, Zielonka – Węgliniec, Studniska Dolne –
Studniska Górne, czy ul. Reymonta w Zgorzelcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Łużycką,
do skrzyżowania z ul. Kulczyńskiego.
Największą przemianę 20-lecia przeszedł Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny
Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, w którym otwarto nowe skrzydło
szpitalne, rozbudowano SOR, utworzono nowe oddziały, a istna metamorfoza dotknęła
większość specjalistycznego sprzętu.
– Jest wiele niedoskonałości w podziale kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy organami
samorządowymi różnego szczebla. Powiaty osiągnęły jednak swój sukces pomimo tego, że
dysponują znaczonymi pieniędzmi w postaci dotacji, subwencji i redystrybucji podatków –
przyznawał Stanisław Żuk, wieloletni przewodniczący Rady Powiatu Zgorzeleckiego. –
Podejmowaliśmy trudne decyzje wynikające m.in. z niżu demograficznego w sprawie
likwidacji szkół, co wymagało pewnej odwagi. Prawda jest jednak taka, że lokalnie lepiej
wiemy, gdzie pieniądze wydawać i jakie priorytety stosować. Obecnie nasze szkoły
ponadpodstawowe wraz ze szpitalem w Zgorzelcu są obiektami, którymi możemy się
chwalić.

Ważnym elementem 20 lat istnienia powiatu zgorzeleckiego jest także współpraca
transgraniczna. W 2002 roku podpisano porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy
Powiatem Zgorzelecki, Powiatem Görlitz, włoskim miastem Gorizia i słoweńskim Nova
Gorica, a w 2010 roku Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński i Starosta Powiatu Görlitz Bernd
Lange zawarli nowe porozumienie partnerskie, będące deklaracją dalszej współpracy. W jej
ramach zrealizowano liczne projekty w postaci Międzynarodowego Triathlonu Łużyckiego,
polsko-niemieckich warsztatów rzeźby i rękodzieła, Biesiady Górnołżucykiej, regionalnych
zawodów w skokach przez przeszkody, czy wspólnej drogi na rzecz przedsiębiorczości w
szkołach, czyli tzw. Firemek.

Uroczysta sesja była okazją do podziękowania i wyróżnienia wieloletnich samorządowców.
Za całokształt działań na rzecz rozwoju Powiatu Zgorzeleckiego odznaką honorową
„Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego” nagrodzeni zostali:
Mirosław Fiedorowicz

Jan Hasiuk

Bernd Lange

Robert Łężny

Szymon Pacyniak

Robert Starzyński

Jerzy Strojny

Andrzej Tyc

– 20 lat temu czterdziestu radnych podjęło uchwałę stosunkiem głosów 23:17 o wyborze
mnie na pierwszego przewodniczącego Rady Powiatu Zgorzeleckiego. Od tego czasu dzięki
zaufaniu mieszkańców, wspólnie ze Stanisławem Żukiem, stworzyliśmy w powiecie
zgorzeleckim idee porozumienia ponad podziałami, która mam nadzieję, będzie nadal
powszechnie stosowana. Dziś czujemy się usatysfakcjonowani, spełnieni i szczęśliwi, że
wspólnie mogliśmy oddać to, co najpiękniejsze w naszym życiu na rzecz tego powiatu –
mówił Andrzej Tyc.
Starosta Zgorzelecki podkreślił również wkład w rozwój samorządności osób najdłużej
sprawujących mandat radnego, do których należą: Andrzej Tyc (5 kadencji), Stanisław Żuk
(4 kadencje), Alicja Sośniak (4 kadencje), Krzysztof Mazurek (4 kadencje), Kazimierz
Szczech (4 kadencje), Stanisław Mikołajczyk (4 kadencje), Eleonora Kozieł (3 kadencje),
Kazimierz Słabicki (3 kadencje), Halina Sadulska (3 kadencje), Emilia Kurzątkowska (3
kadencje) i Szymon Karolak (3 kadencje)
– To była tytaniczna praca radnych, którzy obradowali podczas sesji zwoływanych niekiedy
trzykrotnie w ciągu jednego tygodnia, tworząc wszystkie akty prawa miejscowego od
podstaw. Pomimo sporów, nikt nie był w stanie nas podzielić. Tworzyliśmy jeden zespół –
wspominał Szymon Pacyniak, Starosta Zgorzelecki w latach 1998-2002.
– Gdy przyjdzie nam świętować kolejne rocznice samorządności, to jestem pewny, że my i
nasi następcy pozostawimy po sobie trwały, pozytywny ślad. Myślę, że determinacją w
działaniu i ciężką pracą, cierpliwie, konsekwentnie i wytrwale zbudowaliśmy wizerunek
samorządów stabilnych, przewidywalnych i bliskich mieszkańcom. Wspólnie z powiatem
wielu naszym samorządom udało się zrobić bardzo dużo w gminach – dodawał Robert
Starzyński, Wójt Gminy Sulików.
Z okazji 20-lecia Powiatu Zgorzeleckiego nagrodzono również wieloletnich pracowników
Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, a uroczyste obchody zwieńczył koncert Zgorzeleckiej
Orkiestry Mandolinistów.
Galeria zdjęć dostępna jest tutaj [klik-klik]
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