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Urzędu Miejskiego w Szprotawie

,
S zanowni P anstwo!
Z okazji Świąt Wielkanocnych niosących odrodzenie życia
życzymy Państwu, aby ten czas przyniósł pokój,
miłość oraz wzajemną życzliwość.
Niech radość Zmartwychwstania napełni nasze serca wiarą,
nadzieją i optymizmem dając siłę na cały rok.
Życzymy radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań przy rodzinnym stole,
wielu chwil udanego wypoczynku oraz zdrowia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Skawiński

Burmistrz Szprotawy
Józef Rubacha
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Rozpoczęły się prace budowlano-montażowe w dawnym budynku klasztoru
Magdalenek. Unijna inwestycja realizowana będzie pod specjalnym nadzorem
wojewódzkiego konserwatora zabytków. W nieużytkowanym obecnie budynku powstanie
nowe centrum społeczno-kulturalne.

Na początku kwietnia br. gmina
przekazała plac budowy wykonawcy
inwestycji pn. „Przebudowa z rozbudową
dawnego budynku Klasztoru Magdalenek,
przy ul. Plac Kościelny 2 w Szprotawie na
Centrum Aktywności Społecznej”.
Zakład Instalacji Sanitarnych C.O
i Gazowych Kubik Józef ze
Szprotawy
dokona
przebudowy
i rozbudowy istniejącego budynku po
dawnym klasztorze Magdalenek wraz
z zagospodarowaniem przyległego
terenu oraz zmianą sposobu jego
użytkowania. Roboty budowlanomontażowe będą polegały na
przebudowie
pomieszczeń,
dobudowie budynku parterowego
z windą zewnętrzną w południowowschodniej
części
budynku
oraz
dostosowaniu
budynku

do
obowiązujących
przepisów
techniczno-budowlanych. W ramach
zadania
nastąpi
również
zagospodarowanie terenu poprzez
wykonanie nowego dojścia do
budynku,
chodników,
schodów
terenowych oraz placu utwardzonego
pełniącego funkcję letniego ogródka
i miejsca do odpoczynku. Powstanie
parking dla samochodów osobowych.
Przebudowie
ulegnie
również
oświetlenie zewnętrzne. Zgodnie
z założeniami projektowymi do
31.08.2018 r. wykonawca musi
zrealizować zadanie pod względem
rzeczowo-finansowym.
Prace
prowadzone
będą
pod
specjalnym nadzorem Lubuskiego
Wojewódzkiego
Konserwatora
Zabytków
w
Zielonej
Górze

ponieważ obiekt znajduje się w strefie
ścisłej ochrony konserwatorskiej. Na
budynku
widnieje
już
tablica
informacyjna, która została wykonana
zgodnie z wymogami unijnymi. Gmina
we
własnym
zakresie
będzie
prowadziła nadzór archeologiczny.
Centrum Aktywności Społecznej
będzie miejs cem s pełniającym
jednocześnie kilka funkcji
(tj. społecznych, gospodarczych,
turystycznych, rekreacyjnych,
k u l tur a l n y ch i ed u k ac y j n y ch ).
W wyremontowanym budynku będzie
można poznać historię Szprotawy
i okolic, napić się kawy, a także
uczestniczyć w zajęciach
prowadzonych przez organizacje
pozarządowe.
Projekt współfinansowany jest przez
Unię
Europejską
ze
środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego - Lubuskie
2020, poddziałania 9.2.1 Rozwój
obszarów
zmarginalizowanych
–
projekty realizowane poza formułą
ZIT.
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Co mówi historia!
Zakon pw. św. Marii Magdaleny
został założony w 1200 roku we
Francji. Z inicjatywy księżnej
Machtyldy, żony księcia głogowskiego
Henryka IV Wiernego sprowadzono
go
z
pobliskiego
Bytomia
Odrzańskiego do Szprotawy w 1314
r. Na ówczesne czasy był on
posiadaczem największych dóbr
w mieście. Wielki pożar miasta w
1473 r. rozpoczął się od zaprószenia
ognia w klasztorze. Nieznane są
szkody jakie w nim wyrządził. Pożar
nie oszczędził także kościoła i zamku.

Kolejny pożar Szprotawy w 1672 r.
zniszczył w znacznym stopniu
zabudowę miasta, w tym klasztor,
ratusz, kościół i zamek.
Po
pożarze
klasztor
został
odbudowany w duchu architektury
barokowej (w przyziemiu i na I piętrze
zachowały się wczesnobarokowe
sklepienia kolebkowe z lunetami). W
1810 r. król pruski Fryderyk Wilhelm
III rozwiązał zgromadzenie zakonne
sióstr Magdalenek. Część pozostałych
w mieście sióstr żyła z przyznanej im
renty. W budynku założono wówczas

szkołę rzemieślniczą. W XIX w.
gmach dawnego klasztoru stał pusty
lub służył czasami jako miejsce
odosobnienia skazańców i żebraków.
Potem znajdował się w nim szpital,
a następnie sąd. Po II wojnie
światowej pełnił funkcję Sądu
Powiatowego. W latach 1983-1984
obiekt został zaadoptowany na
szkołę podstawową, która mieściła
się tam do 2010 r. Od tego momentu
obiekt znajdujący się w samym
centrum miasta jest nieużytkowany.

Na terenach objętych
Wałbrzyską Specjalną Strefą
Ekonomiczną „Invest-Park”
ulokuje się niemiecka firma
Nord Systemy Napędowe
Sp. z o. o., która uruchomi
fabrykę silników.
W środę, 29 marca br. Józef Rubacha
Burmistrz Szprotawy oraz Agnieszka
Tront – Stefańczuk Pełnomocnik
firmy Nord Systemy Napędowe
sp. z o.o. podpisali List Intencyjny,
w którym obie strony zobowiązały się
do zwiększenia atrakcyjności terenów
inwestycyjnych oraz rozwoju
gospodarczego gminy Szprotawa.
„Bardzo cieszymy się, że udało nam
się w dniu dzisiejszym sfinalizować
nasze poszukiwania, które trwały od
dłuższego czasu – mówi Pani
Agnieszka Tront – Stefańczuk. –
Dzięki zaangażowaniu gminy
i przygotowaniu odpowiedniej
i n fr a s t r uk t ur y m o żl iw e b y ł o
podpisanie listu, bo nie da się
inwestować na terenach, które nie są
do tego pr z yg otow a ne. (. ..)
Inwestycja, którą planujemy jest

inwestycją w nowoczesny zakład
produkcyjny, w zakresie silników
elektrycznych do naszych
urządzeń. Pierwszy etap inwestycji
to poziom od 25 do 30 mln zł.
Zatrudnienie początkowo znajdzie
ok. 100 osób, docelowo 300-400. Po
zakończeniu działań koncepcyjnych
planujemy rozpoczęcie inwestycji
wiosną przyszłego roku.
„To historyczny dzień, w którym

rozpoczynamy proces rozwoju
gospodarczego naszej gminy,
powołując do życia pierwsze
przedsiębiorstwo w strefie z tak
dużym potencjałem finansowym i
gospodarczym” – podkreśla Józef
Rubacha Burmistrz Szprotawy.Grupa

Podpisanie listu intencyjnego

NORD jest jednym z wiodących na
świecie producentów technologii
napędowej dla rozwiązań
mechanicznych i elektronicznych, w
Polsce obecna już od 1991 roku.
Kluczowymi miejscami na mapie
Polski są: Wieliczka, gdzie znajduje
się główna siedziba polskiego
oddziału firmy NORD oraz Nowa
Sól, lokalizacja Zakładów
Produkcyjnych NORD najnowocześniejszej w Polsce
fabryki napędów.
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Na przełomie marca i kwietnia ruszyła modernizacja dróg w dzielnicy Sowiny.
Nowych nawierzchni doczekają się ulice: 1-go Maja, Asnyka
i Kilińskiego. Prace budowlane będą polegały na odwodnieniu ulic oraz
położeniu kostki betonowej.
W ramach budżetu obywatelskiego wybudowane zostaną parkingi przy
Zespole Szkół w Wiechlicach oraz przy ulicy Brzozowej
w Wiechlicach. W ramach tych zadań zostanie wykonane odwodnienie
i nawierzchnia tłuczniowa parkingów.
Nawierzchnie wybranych dróg w Dziećmiarowicach
i Siecieborzycach również zostaną zmodernizowane. Rady Sołeckie tych
miejscowości podjęły decyzję o przeznaczeniu części funduszu sołeckiego
na poprawę stanu ich nawierzchni.

W marcu rusza modernizacja kładki
przy ulicy Parkowej. Roboty będą
polegały na wzmocnieniu metalowej
konstrukcji
kładki
poprzez
wymianę elementów skorodowanych
i wspawanie nowych. Wymienione
zostaną elementy drewniane podestu
oraz zabezpieczone zostaną betonowe
przyczółki.
Przed
malowaniem
usunięta zostanie stara powłoka
malarska
poprzez
piaskowanie.

Z
początkiem
kwietnia
br.
rozpoczną się prace związane
z realizacją kolejnego etapu
modernizacji oświetlenia ulicznego
na terenie gminy Szprotawa.

Po obu stronach kładki zainstalowane
zostanie
oświetlenie
w
celu
poprawienia bezpieczeństwa osób
poruszających się po zmroku.
W trakcie prowadzenia robót
budowlanych
kładka
będzie
wyłączona z ruchu.
Inwestycja o wartości 100 tys. zł
zrealizowana zostanie w ramach
budżetu obywatelskiego.

Prace polegające na wymianie 278
sztuk istniejących opraw na oprawy
energooszczędne LED prowadzone
będą na ulicach: Kożuchowskiej,
Ceglanej, Kościuszki, Głogowskiej,
Bronka
Kozaka,
Basztowej,
Mickiewicza,
Niepodległości,
Sobieskiego, Kolejowej, Kopernika,
Słowackiego,
Koszarowej,
Odrodzonego Wojska Polskiego.
Na istniejącej sieci na terenie całej
gminy dowieszonych zostanie 60
sztuk opraw wraz z budową 800 m

linii oświetleniowej napowietrznej.
Ponadto, postawionych zostanie 226
sztuk nowych punktów świetlnych
wraz z montażem 211 nowych
słupów oświetleniowych oraz 12 km
kablowej linii oświetleniowej.
Szacuje
się,
że
po
przeprowadzonej
modernizacji
oszczędności w zużyciu energii w
stosunku do stanu bieżącego,
wyniosą ok. 34%.
Planowany termin zakończenia
inwestycji to grudzień 2017 r.
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Od lutego br. funkcjonariusze Straży
Miejskiej prowadzą w Szprotawie kontrole
mające na celu sprawdzenie wypełnienia
obowiązku podłączenia się do nowo
wybudowanej kanalizacji.

O konieczności przyłączenia się do
kanalizacji
każdy
z
właścicieli
nieruchomości został poinformowany
pisemnie. Obowiązek ten wynika z

Po sezonie zimowym pogorszeniu
uległ stan ulic os. Piastowskiego
i Małego Puszczykowa. Ulice mają
wiele
ubytków,
nierówności
i wymagają naprawy. Nawierzchnie
ulic
zostały
wykonane
jako
odtworzenie
po
prowadzonych
robotach kanalizacyjnych. Na jakość

przepisów prawnych, tj. art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w
gminach oraz Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie
Gminy Szprotawa. Niestety, jeszcze
nie wszyscy mieszkańcy Szprotawy
podłączyli się do kanalizacji. Tym,
którzy uchylają się od tego
obowiązku, grozi kara grzywny. Do
chwili obecnej Straż Miejska ukarała
mandatem karnym 12 właścicieli
nieruchomości, natomiast do sądu
skierowano 7 spraw o ukaranie.
Mieszkańcy otrzymali już z Sądu
Rejonowego 4 wyroki nakazowe.

Obowiązek
przyłączenia
do
kanalizacji nie dotyczy tylko
nieruchomości
wyposażonych
w sprawnie działające przydomowe
oczyszczalnie ścieków.

Pamiętajmy, że podłączając
się do kanalizacji
zmniejszamy
zanieczyszczenie wód
gruntowych. Nieszczelne
szamba są zagrożeniem dla
zdrowia ludzkiego, bowiem
przenikanie ścieków do gleby
powoduje skażenie
i degradację środowiska.

tych
nawierzchni
wykonawca
kanalizacji
udzielił
gwarancji.
Po interwencji spółki Szprotawskie
Wodociągi i Kanalizacja, która była
inwestorem ww. robót, wykonawca
usunie na ulicach wszelkie usterki.

Podatek od nieruchomości - nowe numery kont bankowych
W celu usprawnienia obsługi księgowej, od bieżącego roku zostały wprowadzone indywidualne numery
rachunków bankowych dla podatników. UWAGA: Konta widoczne na decyzjach w sprawie podatku od
nieruchomości służą wyłącznie do wpłat wynikających z tej decyzji.
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PSZOK to miejsce, w którym
mieszkańcy pozostawiać mogą
odpady komunalne zebrane
w sposób selektywny.
Na terenie gminy Szprotawa
funkcjonują dwa punkty
selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, prowadzone przez
firmę Zakłady Usługowe Zachód Sp.
z o.o. Punkty zlokalizowane są przy
ulicy Kochanowskiego 2
w Szprotawie oraz przy ulicy
Przemysłowej w
Wiechlicach.
Punkty czynne są w poniedziałki,
wtorki, czwartki, piątki od 7:00 –
15:00, w środy od 7:00 – 17:00.
W PSZOK można bezpłatnie
zostawić selektywnie zebrane odpady
komunalne pochodzące
z gospodarstw domowych,
w szczególności:




papier i tektura,
metal,

Ustawa dekomunizacyjna określa,
że w przestrzeni publicznej nie
mogą funkcjonować nazwy dróg,
ulic,
mostów
i
placów
upamiętniające osoby, organizacje,
wydarzenia lub daty symbolizujące
komunizm
lub
inny
ustrój
totalitarny, ani w inny sposób
takiego ustroju propagować.
Oznacza to, że do końca sierpnia tego
roku
nowe
nazwy
otrzymają
szprotawskie ulice: Mariana Buczka,
Róży
Luksemburg,
Wincentego
Pstrowskiego, Hanki Sawickiej, Gen.
Świerczewskiego, Pl. Walki Młodych,
Ludwika Waryńskiego, Pl. Komuny





tworzywa sztuczne,
szkło,
opakowania wielomateriałowe
(np. kartony po mleku i sokach),
 odpady komunalne ulegające
biodegradacji, w tym odpady zielone
(gałęzie, liście, trawa po koszeniu
trawników, obierki),

Paryskiej,
9
Maja
Marszałka Żymierskiego.

oraz

Zachęcamy mieszkańców
Szprotawy do przesyłania
propozycji nazw ulic
do końca maja na adres
e.jersz@szprotawa-um.pl
lub ratusz@szprotawa.pl
Pamiętajmy, że nowe nazwy powinny
wpisywać się w charakter już
istniejącego nazewnictwa w okolicy,
albo nawiązywać do historycznych
nazw w tych miejscach.
Ustawa
dekomunizacyjna
nie
wymaga od mieszkańców wymiany
dokumentów osobistych, nawet jeśli



zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny (AGD, RTV),
 zużyte baterie i akumulatory,
 odpady wielkogabarytowe
(meble),
 pojedyncze zużyte opony,
przeterminowane chemikalia
(chemia gospodarcza).

nazwy ulic ulegną
zmianie.
Zgodnie z prawem, dokumentów
będzie można używać tak długo, aż
stracą ważność. Pamiętać należy
jednak o tym, że zmianę swojego
adresu
należy
zgłosić
we
właściwych
instytucjach,
z usług których się korzysta. Pisma
oraz
postępowania
sądowe
i administracyjne w sprawach
dotyczących ujawnienia w księgach
wieczystych oraz uwzględnienia
w
rejestrach,
ewidencjach
i dokumentach urzędowych zmiany
nazwy dokonanej na podstawie
ustawy wolne są od opłat.

Do chwili obecnej zaproponowane zostały następujące nazwy dla niektórych ulic:
Gen. Świerczewskiego → Jana Karskiego, Muzealna, Wileńska, Ojca Jana Góry, św. Maksymiliana Marii Kolbe,
przedłużenie ul. Katedralnej,
Hanki Sawickiej → Ks. Dominika Milewskiego, Zbigniewa Religi, Łokietka, Stanisławowska, Grodzieńska, Łucka,
Tarnopolska, Powstania Warszawskiego, Obywatelska, przedłużenie ul. Chopina, Leonardy Walkowiak,
Róży Luksemburg → Lwowska, Janusza Korczaka, Przyszłości, przedłużenie ul. Szpitalnej.
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Budowa ścieżek i tras rowerowych
przestała już być w naszym kraju
traktowana jak fanaberia nawiedzonych
cyklistów, ale staje się coraz bardziej
pożądanym elementem rozwiązań
komunikacyjnych i rekreacyjnych.
Warto przyjrzeć się temu problemowi,
przed którym staje również nasza
gmina, w szerszym kontekście
rozbudowy infrastruktury rowerowej
w Polsce. Wg danych ministerstwa
infrastruktury z 2015 roku Polacy
kupują około 1 mln nowych rowerów
rocznie, a 63,6 proc. polskich
gospodarstw domowych posiada
przynajmniej jeden rower. Stały
wzrost udziału jednośladów w ruchu
drogowym
wymusza
tworzenie
warunków
bezpiecznego
i
komfortowego
poruszania
się
rowerzystów. Szacuje się, że z
pieniędzy unijnych na lata 2014-2020
ok. 375 mln euro zostanie w Polsce
przeznaczonych na zadania związane
z transportem rowerowym. Stąd
prawdziwy boom na tego typu
inwestycje, widoczne zwłaszcza w
dużych miastach. Liderami w tej
dziedzinie są Wrocław i Gdańsk
dysponujące już ponad 600 km
ścieżek rowerowych (to więcej niż w
Warszawie). Samorządy coraz chętniej
inwestują
w
ułatwienia
dla
rowerzystów, gdyż to oni są jednym z
lekarstw na zakorkowane drogi i coraz
uciążliwszy smog; zwłaszcza w
dużych miastach. Wrocław, czy
Gdańsk to nie jest skala, z którą
możemy się mierzyć, jednak problem
ruchu rowerowego dotyczy również
nas, więc warto się przyjrzeć, jak
funkcjonują rowerzyści w naszej
gminie. Na początek warto dostrzec,
czym już dysponujemy. Oczywiście

największe wrażenie robi nowa droga
rowerowa łącząca Szprotawę z
Małomicami.
Inwestycja
została
sfinansowana przez trzy podmioty:
Gminy Małomice i Szprotawa oraz
Starostwo Powiatowe. Droga liczy 2,1
km
długości,
jest
oświetlona,
a dodatkowym jej elementem jest
miejsce do odpoczynku - mniej więcej
w
połowie
drogi.
Drugi
„profesjonalny”
odcinek
drogi
rowerowej ciągnie się wzdłuż ulic
Nowej i Jesionowej. Liczy on 2,6 km
i łączy Szprotawę z osiedlem
Wiechlice. Gorzej jest niestety w
samym mieście. Dwa lata temu
wytyczono i oznakowano ścieżkę od
Mostu 1000-lecia do ul. Warszawskiej.
Rozwiązanie to miało kilka wad
(między innymi brak pierwszeństwa
rowerzysty przy bocznych ulicach),
jednak pozwalało cyklistom w miarę
bezpiecznie
przemieszczać
się
głównym ciągiem komunikacyjnym
Szprotawy. Po przeprowadzeniu
kanalizacji,
oznakowanie
na
powierzchni chodnika zostało w wielu
miejscach zatarte i obecnie wymaga
odnowienia.
Biorąc pod uwagę ten nader skromny
stan infrastruktury rowerowej w naszej
gminie, Rada Miejska powołała Komisję
Doraźną celem opracowania planu ścieżek
rowerowych na terenie Gminy Szprotawa.
Efektem pracy komisji jest plan
ścieżek na terenie miasta i gminy.
Radni starają się obecnie o włączenie
tego planu do „Programu Gospodarki

Niskoemisyjnej
dla
Gminy
Szprotawa”.
Takie
rozwiązanie
ułatwi w przyszłości pozyskać
dofinansowanie na ścieżki, znajdujące
się w Programie. Do pracy w Komisji
Doraźnej radni zaprosili także samych
rowerzystów, korzystając z ich
wskazówek i opinii. Szprotawscy
miłośnicy
jednośladów zwracali
uwagę na częsty mankament, którym
jest wysokość progów i uskoków,
znacznie przekraczająca dopuszczalny
przepisami 1 cm. Tym samym cyklista
jest
narażony
na
wywrotkę,
uszkodzenie opony czy scentrowanie
koła. Innym problemem jest brak lub
zbyt rzadkie malowanie kształtu
rowerów na trasie ścieżki rowerowej,
przez co piesi nawet nie zdają sobie
sprawy, że przemieszczają się
niewłaściwą stroną. Kolejny problem
to utrzymanie stanu ścieżek zimą.
Zazwyczaj odśnieżana jest część
używana przez pieszych, a pomijana
ta dla cyklistów, tak jakby jazda
rowerem zdarzała się tylko latem.
Jak więc widać użytkownicy
dróg dla rowerów, potocznie
zwanych ścieżkami rowerowymi,
zlokalizowanych na terenie Gminy
Szprotawa, nie są rozpieszczani ani
ich ilością, ani jakością. Dlatego każda
okazja poprawy tego stanu rzeczy
powinna być traktowana bardzo
poważnie.
Więcej
ścieżek
rowerowych, to mniejszy ruch
samochodowy, mniej wypadków
i czystsze powietrze.
Andrzej Skawiński
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Podczas sesji marcowej Burmistrz
Szprotawy Józef Rubacha przedłożył
Radzie Miejskiej sprawozdanie
z realizacji w 2016 roku Programu
współpracy Gminy Szprotawa
z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami. Program ten w
naszej gminie jest uchwalany

corocznie od 2004 r. Określa się w
nim m.in. zasady i formy współpracy
samorządu z organizacjami oraz
wykaz zadań priorytetowych na dany
rok budżetowy, pozostających we
w ł a ś c i w oś c i s a m or z ąd u , l e c z
realizowanych przez organizacje, po
uzyskaniu publicznego wsparcia

Nazwa zadania

finansowego. W ramach
uchwalonego Programu, w roku 2016
ogłoszone zostały otwarte konkursy
ofert dla organizacji pozarządowych
oraz innych podmiotów ubiegających
się o dotacje z budżetu Gminy
Szprotawa, na realizację
następujących zadań publicznych:

Łączna kwota dotacji

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych.
Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin
dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, narkomanią
oraz przemocą w rodzinie.
Prowadzenie i utrzymanie świetlic środowiskowych dla dzieci i
młodzieży z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem
alkoholowym, narkomanią oraz przemocą w rodzinie

Wykorzystanie
dotacji

200 000 zł

200 000 zł

119 100 zł

118 799 zł

119 100 zł

119 066 zł
54 720 zł

Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w
formie żłobka.

65 280 zł

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

10 000 zł

10 000 zł

483 303 zł

364 884 zł

Zabezpieczanie dożywiania dla dzieci uczęszczających do szkół w
Gminie Szprotawa, w okresie od 11.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
Organizacje w 2016 roku
pozyskały również środki gminne na
realizację zadań w tzw. trybie
pozakonkursowym. Łącznie w ten
sposób gmina przekazała trzeciemu
sektorowi dotacje w wysokości
10.000 zł. Podejmowane w 2016 r.
przez szprotawski samorząd działania
na rzecz i we współpracy

z
organizacjami
pozarządowymi,
w dużej mierze miały charakter
pozafinansowy.
Współpracowano
z
Radą
Działalności
Pożytku
Publicznego; prowadzono bezpłatne
szkolenia dla organizacji i otwarte
spotkania informacyjne; konsultowano
projekty uchwał gminnych, czy

włączano się w inicjatywy lokalne,
prowadzone przez organizacje.

Więcej
informacji o realizacji
Programu; o organizacjach, które
pozyskały dotacje, i o wysokości tych
dotacji znajdziecie Państwo na stronie
www.szprotawa.pl,
w zakładce
NGO.



II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Szprotawa.
Działki położone w Wiechlicach przy ul. Brzozowej – nr 360/30 i 360/31, każda o pow. 0,0018 ha, cena wywoławcza
– 1.500,00 zł. Przetarg odbędzie się 9 maja 2017 r. o godzinie 1030 i 1100 (wtorek) w Sali Rycerskiej Urzędu
Miejskiego w Szprotawie, ul. Rynek 45.



IV przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącą własność gminy Szprotawa. Działka położona
w Szprotawie - obręb 3 nr 1175/8, o pow. 0,0249 ha, cena wywoławcza – 8.290,00 zł. Przetarg odbędzie się 9 maja
2017 r. o godzinie 1000 (wtorek) w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Szprotawie, ul. Rynek 45.
Szczegółowe informacje nt. przetargów można znaleźć na stronie: www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugszprotawa
w zakładce Przetargi/ Majątek Gminy.
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W
celu
poprawy
jakości
gromadzonych danych Starostwo
Powiatowe w Żaganiu dokonało
okresowej modernizacji operatu
ewidencji gruntów oraz założenia
ewidencji budynków i lokali na
terenie
miasta
Szprotawa.
W wyniku przeprowadzonych
prac
zmianie
ulec
mogła
klasyfikacja gruntów będących
prywatną własnością podatników.
Zmiana
klasyfikacji
gruntów
wpływa na wysokość podatku

W 2017 roku upływa ważność
dowodów osobistych ponad
2,5 tysiącom mieszkańcom
Gminy Szprotawa. Wniosek o
nowy dokument tożsamości
można składać online.
Każdy pełnoletni polski obywatel, który
mieszka w Polsce, musi posiadać ważny
dowód
osobisty.
Potwierdza
on
tożsamość, polskie obywatelstwo, a także
pozwala wyjechać za granicę do krajów
Unii Europejskiej bez paszportu.
Od tego roku nie trzeba już iść
z wnioskiem o wydanie dowodu
osobistego do urzędu. Można to zrobić
online, o dogodnej porze i bez
konieczności wychodzenia z domu.
Ministerstwo
Cyfryzacji
wspólnie
z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych
i Administracji udostępniły wniosek
elektroniczny
o
wydanie/wymianę
dowodu osobistego na elektronicznej
platformie ePUAP.
Zachęcamy
do
wcześniejszego
składania wniosków o wydanie
dowodu osobistego, nie czekając na
ostatnią chwilę, by uniknąć długiego
oczekiwania na nowy dowód osobisty.
Wyrobienie dowodu osobistego jest
bezpłatne.

od nieruchomości płaconego gminie.
W wielu przypadkach może okazać
się, że należny podatek będzie wyższy
niż w latach poprzednich. Burmistrz
Szprotawy apeluje do mieszkańców
miasta o zasięgnięcie informacji
dotyczącej aktualnej klasyfikacji
posiadanych gruntów ( Urząd Miejski
w Szprotawie, biuro nr 12, I piętro).
Zgodnie z prawem, podatnicy mają 14
dni od daty zaistnienia zmiany, do
zgłoszenia w organie podatkowym
stosownej
informacji
dotyczącej

przedmiotu opodatkowania.
W przypadku niezgłoszenia zmian
organ podatkowy zmuszony będzie
do
wszczynania
postępowań
podatkowych, co może wiązać się
z
dodatkowymi
obciążeniami
finansowymi
dla
podatników
(naliczone odsetki za zwłokę,
kumulacja zobowiązań podatkowych,
koszty egzekucyjne, itp.).
Szczegółowe informacje można
uzyskać pod nr tel. 68 376 07 87
lub 68 376 07 90.

Jak wyrobić dowód osobisty
przez Internet


Wejdź na stronę
obywatel.gov.pl.



Wybierz kafelkę
„Dokumenty i dane
osobowe”, następnie
wybierz polecenie
„Uzyskaj
dowód
osobisty”, dalej „Przez
Internet”.



Zaloguj się na swoje konto na
platformie ePUAP (tzw.
Elektroniczna Platforma Usług
Administracji Publicznej).



Wybierz dowolny urząd gminy, w
którym złożysz wniosek i później
odbierzesz gotowy dowód.



Wypełnij
zdjęcie.



Podpisz pismo i wyślij formularz.

formularz

i

dołącz

Gdy urząd rozpocznie realizację wniosku,
dostaniesz na konto ePUAP stosowne
potwierdzenie. Dzięki niemu możesz
sprawdzić przez Internet, czy Twój nowy
dowód osobisty jest już gotowy do odbioru w
urzędzie.


Odbierz dowód w wybranym
przez siebie urzędzie.

Pamiętaj: jeśli chcesz złożyć wniosek
przez Internet, musisz mieć profil
zaufany na platformie ePUAP lub
bezpieczny podpis elektroniczny.
Profil Zaufany to darmowe narzędzie,
które umożliwia m.in. logowanie
i składanie podpisu elektronicznego,
dzięki któremu można załatwiać,
określone sprawy urzędowe online, bez
wychodzenia z domu. Aby potwierdzić
Profil Zaufany wypełnij prosty formularz.
Następnie w ciągu 14 dni udaj się do
dowolnego Punktu Potwierdzającego
z dowodem osobistym lub paszportem.
Używaj Profilu Zaufanego do logowania
się do systemów administracji publicznej
i skutecznego korzystania
z elektronicznych usług publicznych.

Wydawca: Szprotawski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 1, 67-300 Szprotawa. Skład i opracowanie graficzne: Wydział Rozwoju Gminy Urzędu
Miejskiego w Szprotawie, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa. Redaktor naczelny: Paweł Chylak – zastępca Burmistrza Szprotawy. Nakład: 2000 egz.
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Gmina Szprotawa nagrodzona została za
zaangażowanie w ramach polskoniemieckich projektów transgranicznych
z programu Europejskiej Wspólnoty
Terytorialnej.
13 marca we Frankfurcie nad Odrą
odbyło się wydarzenie roczne w ramach
Programu Współpracy INTERREG
VA Brandenburgia- Polska 2014-2020.
Podczas uroczystości wręczono, po raz
pierwszy w historii, „Nagrody
INTERREG dla Programu Współpracy
INTERREG VA Brandenburgia –
Polska 2014-2020.
Gminę Szprotawa reprezentowali
Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha,
z-ca Skarbnika Katarzyna Dziedzic oraz
koordynator projektu CKiW Jakub
Boryna.
Spośród
100 polskoniemieckich projektów
transgranicznych realizowanych
w ramach Europejskiej Wspólnoty
Terytorialnej w okresie wsparcia 20072013 kapituła konkursowa za najlepsze
uznała 3 projekty, w tym projekt
realizowany przez Gminę Szprotawa
pn. „Transgraniczne Niemiecko-Polskie
Centra Kształcenia i Wymiany
w Sprembergu i w Szprotawie”.
Projekt ten Gmina Szprotawa realizuje
w partnerstwie z organizacją pożytku
publicznego Albert -Sc hweitzer Familienwerk z miasta partnerskiego
Spremberg (Brandenburgia) (ASF
Spremberg).
W ramach projektu wyremontowany
został w Szprotawie budynek przy ulicy
Krasińskiego 23 (wcześniejsza siedziba
PZU). W centrum organizowane są
prakty ki studenckie, s potkania
międzynarodowe, nauka języków
obcych oraz prowadzone są szkolenia z
zakresu polsko-niemieckiej pedagogiki
socjalnej. Obok budynku powstała
przystań kajakowa, dzięki której
zarówno młodzież jak i dorośli, mogą
rozwijać dobre szprotawskie tradycje
wodniackie i propagować turystykę
wodną w naszym regionie. Po stronie
niemieckiej powstało bliźniacze
centrum, w którym realizowane są
podobne zakresy zadań. W Szprotawie

i Sprembergu organizowane są warsztaty
językowe oraz szkolenia dotyczące pracy
socjalnej. Odbywają się polsko niemieckie wymiany młodzieżowe,
spływy kajakowe i wiele innych
ciekawych imprez międzynarodowych.
Niemieccy studenci uczą się

w szprotawskich rodzinach włączają się
w organizację imprez kulturalnych na
terenie gminy oraz uczą szprotawską
młodzież i dzieci języka niemieckiego
Podczas trwania projektu w powyższych
placówkach zostało zrealizowanych
wiele działań, których dokładniejszy

w Szprotawie planować, przeprowadzać
i rozliczać tego typu imprezy.
Polsko-Niemieckie Centrum
Kształcenia i Wymiany w Szprotawie
nawiązało we wszystkich szprotawskich
szkołach i przedszkolach partnerskie
kontakty z ich niemieckimi
odpowiednikami. Każdego roku
organizowane są w tych placówkach
polsko-niemieckie wymiany młodzieży,
podczas których szprotawscy uczniowie
i przedszkolaki mają możliwość
praktycznego zastosowania języka
niemieckiego.
Centrum organizuje także regularnie
polsko-niemieckie projekty w innych
szprotawskich placówkach takich jak:
Dom Dziecka, Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy, Klub
Abstynenta, Klub Piłkarski Sprotavia,
Klub Seniora, Szprotawski Dom
Kultury, OHP. W placówkach tych
organizowane są sześciomiesięczne
praktyki dla niemieckich studentek
i studentów, którzy mieszkając

opis znajduje się na stronie internetowej
Polsko-Niemieckiego Centrum
Kształcenia i Wymiany w Szprotawie
www.ckiwszprotawa.eu.
Oprócz działalności kulturalnooświatowej, wynikającej z umowy
proje ktowej, Polsko -Ni emieckie
Centrum w Szprotawie współpracuje
z instytucjami kontrolującymi trwałość
projektu (LUW, MRR).
W centrum sporządzane są tłumaczenia
urz ę d o w yc h d o kum en tó w o ra z
prowadzone są prace nad uzyskaniem
dofinansowania z polsko-niemieckich
fun duszy na p roje kt zwi ązany
z remontem i adaptacją szprotawskiej
wieży ciśnień na muzeum i europejskie
centrum kulturalne.
W planie jest także pozyskanie 85%
dofinansowania na projekt związany
z transgraniczną integracją osób
niepełnosprawnych ze Szprotawskiego
Zakładu Aktywności Zawodowej.
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Od 1 grudnia 2016 r. w Szprotawie
działa, pierwszy w województwie
lubuskim,
Zakład
Aktywności
Zawodowej. Przypomnijmy, zakłady
aktywności zawodowej nie są

typowymi
zakładami
pracy
nastawionymi na zysk, ponieważ ich
nadrzędnym celem i najważniejszym
zadaniem jest rehabilitacja zawodowa
i społeczna zatrudnionych tam osób
niepełnosprawnych. Po latach starań
udało się uruchomić taki zakład
w Szprotawie.

Usługi gastronomiczne
i cateringowe
Dziś ZAZ działa już pełną parą.
Zatrudnionych jest 29 pracowników,
w tym 21 osób niepełnosprawnych
oraz 8 osób personelu. Pracownicy

gotują
pyszne
domowe,
dwudaniowe obiady, które kupić
może każdy chętny. Obiady są nie
tylko smaczne, ale przede wszystkim
zdrowe, do ich produkcji używane
są produkty najwyższej jakości.
Dwudaniowy obiad kosztuje 10 zł,
a przy wykupieniu abonamentu
przynajmniej na 5 kolejnych dni
– 8 zł. Na zamówienie pracownicy

Usługi pralni i magla
Pracownicy Szprotawskiego ZAZ
nie tylko gotują, ale również piorą.
Zakład wyposażony jest w pralnię

wodną, magiel oraz robota do
prasowania koszul. Dla osób
indywidualnych
oraz
firm
świadczone są usługi prania,
krochmalenia i maglowania pościeli,
ręczników, obrusów, ścierek oraz
prasowania koszul.
ZAZ pieką także domowe ciasta. W
ofercie zakładu jest również
organizacja cateringu na różnego
rodzaju imprezy firmowe czy też
domowe
(urodziny,
imieniny,
chrzciny, komunie, itp.) zgodnie
z zapotrzebowaniem klienta.

Pracownicy Szprotawskiego
Zakładu Aktywności Zawodowej
wykonują jeszcze inne drobne prace
zlecone, np. nabijają nity do ramek,
wykonują kartki świąteczne.
Ceny usług wykonywanych przez
ZAZ są konkurencyjne na rynku,
dlatego zachęcamy Państwa do
korzystania z przedstawionej oferty.
Zlecając prace zawarte w ofercie
możecie Państwo zaoszczędzić swój
cenny czas i pieniądze, będąc
jednocześnie dumnym, że wspierana
jest praca osób niepełnosprawnych.
W celu ustalenia szczegółów
i otrzymania oferty dostosowanej
do Państwa potrzeb prosimy
o kontakt:
Szprotawski Zakład
Aktywności Zawodowej
ul. Niepodległości 10
67-300 Szprotawa
tel. 68 415 20 70
e-mail: zaz@szprotawa.pl
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Podjęciem w dniu 31 marca
uchwały Rady Miejskiej zakończyła się
w Gminie Szprotawa procedura
dostosowania
sieci
szkół
podstawowych i gimnazjalnych
do nowego ustroju szkolnego.

Podstawowa Nr 1 im. Janusza
Korczaka w Szprotawie z siedzibą
przy ul. Kopernika 22 oraz Szkoła
Podstawowa Nr 2 im. Wojska
Polskiego z siedzibą przy ul
Sobieskiego 58.

Procedura dostosowawcza przebiegała
w dwóch etapach. 7 lutego 2017 r.
Rada Miejska jednomyślnie podjęła
uchwałę
w
sprawie
projektu
dostosowania
sieci
szkół
podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego. Niniejsza
uchwała zgodnie z prawem została
skierowana do lubuskiego kuratora,
który wydał opinię pozytywną.
W sprawie zaproponowanej sieci
szkół również swoją opinię mogły
wydać
organizacje
związkowe
zrzeszające nauczycieli i pracowników
oświaty.
Przeprowadzenie
tej
procedury kończyło etap pierwszy.

Na obszarze wiejskim obecny zespół
szkół przekształci się w Szkołę
Podstawową
im.
Kornela
Makuszyńskiego
w
Wiechlicach.
Jednostce tej, tak jak to ma miejsce
obecnie, podporządkowane będą
organizacyjnie szkoły filialne w
Lesznie Górnym, Siecieborzycach i
Długiem. Szkoły filialne będą
prowadziły zajęcia dydaktyczne
w obecnej strukturze, tj. w zakresie
klas I-VI.

Ostatecznie 31 marca Rada Miejska
podjęła uchwałę, będącą aktem prawa
miejscowego określając sieć szkół w
Gminie Szprotawa.
Kształt nowej sieci szkół przedstawia
się następująco:
Na terenie miasta Szprotawa w
miejsce obecnych zespołów szkół od
1 września funkcjonować będą dwie
szkoły podstawowe, tj. Szkoła

Zarówno w Szkole Podstawowej w
Wiechlicach, jak i szkołach filialnych
nadal funkcjonować będą oddziały
przedszkolne. Tym samym gmina
spełni również ustawowy obowiązek
zapewnienia miejsca w przedszkolach
dla dzieci 3-6 letnich.
Od 1 września przestają, jako
samodzielne jednostki, funkcjonować
szkoły gimnazjalne.
Do czasu wygaszenia gimnazjów, czyli
przez następne dwa lata szkolne w
strukturach szkół podstawowych będą
funkcjonować
jedynie
klasy
gimnazjalne.

Reasumując;












Jednostki
oświatowe
po
dokonaniu zmian zachowują tą
samą lokalizację, jak to ma
miejsce obecnie.
Uczniowie uczą się w tych
samych budynkach szkolnych.
Nie zmieniają się obwody
szkół.
Kadra kierownicza pozostaje
również bez zmian i zachowuje
swoje stanowiska do czasu
wygaśnięcia kadencji, na które
została powołana.
Z tytułu przekształceń nie
przewiduje
się
również
zwolnień
nauczycieli,
ani
pracowników
administracji
i obsługi.
Nauczyciele będący zatrudnieni
w zespołach szkół, od 1
września
stają
się
pracownikami
szkół
podstawowych.
Nie zmienia się również sieć
dowozów szkolnych, które
muszą mieć miejsce ze względu
na
rozległość
obszaru
wiejskiego.

Informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Szprotawie działa okresowy punkt obsługi podatników,
w którym pracownik Urzędu Skarbowego w Żaganiu przyjmuje zeznania podatkowe i udziela informacji
o sposobie wypełniania formularzy podatkowych (PIT) za 2016 r. W punkcie można również pobrać druki
zeznań rocznych wraz z załącznikami i objaśnieniami.

Punkt obsługi czynny będzie jeszcze 24 kwietnia, od godz. 9.00 do 14.00, w Sali Rycerskiej Urzędu
(parter budynku ratusza), wejście od strony Biura Obsługi Klienta.
Jednocześnie zachęca się wszystkich podatników do elektronicznego rozliczenia się z Urzędem
Skarbowym. Szczegóły na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl
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WAR RACE
to survivalowy bieg
z przeszkodami, skierowany
zarówno dla amatorów jak
i sportowych weteranów.
Już 2 września br., na
byłym Lotnisku Wojskowym
Szprotawa-Wiechlice (woj.
lubuskie) odbędzie się pierwszy
bieg z przeszkodami z cyklu WAR
RACE. Na zawodników czekają
specjalnie zaprojektowane trasy,
dostosowane do aktualnej formy,
bogata strefa finiszera oraz liczne
stoiska z regionalnymi
produktami. WAR RACE to nie
tylko sportowa rywalizacja, ale
także rodzinny festiwal
upamiętniający wydarzenia
z czasów II Wojny Światowej.

Każdy z zawodników ma do wyboru
dwa dystanse: 5 km i 10 km. Krótszy
dystans jest skierowany do amatorów
i osób, które dopiero zaczynają swoją
przygodę ze sportem. Uczestnicy
będą mieć do pokonania ponad 15
przeszkód samodzielnie lub z pomocą
innych biegaczy. Dłuższy dystans
przewidziany jest przede wszystkim
dla osób aktywnych sportowo, na
których będzie czekać ponad 30
przeszkód.

Inicjatywa zyskała aprobatę władz
samorządowych, a Burmistrz Gminy
Szprotawa – Józefa Rubacha objął
imprezę patronatem honorowym.
Należy dodać, iż WAR RACE jest
pierwszym tego typu wydarzeniem
w regionie. Organizatorzy zadbają
o militar ny char akter biegu.
Najświeższe informacje o imprezie
można znaleźć na Facebook’u:
www.facebook.com/warracepl.
Rejestracja na bieg odbywa się
poprzez formularz dostępny na
stronie www.warrace.pl

Od maja 2017 roku podczas składania
wniosku CEIDG-1 możesz zgłosić się
do ubezpieczeń w ZUS
Zakładasz firmę?
A może już ją prowadzisz?
Skorzystaj z nowego sposobu
przekazywania do ZUS
dokumentów ubezpieczeniowych.
Od 19 maja 2017 r. wraz z wnioskiem
CEIDG-1 możesz złożyć w urzędzie
miejskim dokumenty:

ZUS ZUA - zgłoszenie do
ubezp ie cz eń/ z głos ze nie
zmiany danych osoby
ubezpieczonej,

ZUS ZZA - zgłoszenie do
ubezpieczenia zdrowotnego/
zgłoszenie zmiany danych,

ZUS ZCNA - zgłoszenie
danych o członkach rodziny dla
celów ubezpieczenia
zdrowotnego,





ZUS ZIUA zgłoszenie zmiany danych
identyfikacyjnych osoby
ubezpieczonej,
ZUS ZWUA - wyrejestrowanie
z ubezpieczeń.

Dane z tych dokumentów zostaną
przekazane do ZUS.
Ważnie!
Jeśli chcesz zgłosić do ubezpieczeń
pracownika, zleceniobiorcę lub osobę,
która z Tobą współpracuje, zrób to
bezpośrednio w ZUS.
Informacje o zasadach obejmowania
ubezpieczeniami s połecznymi,
ustalania kwoty, od której wylicza się
składki (podstawy wymiaru składek),

rozliczania i opłacania składek oraz
wypełniania i korygowania
dokumentów znajdziesz w
poradnikach i ulotkach dostępnych w
każdej placówce ZUS oraz na stronie
internetowej www.zus.pl.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
01-748 Warszawa ul. Szamocka 3,5
Platforma Usług Elektronicznych
www.zus.pl
Centrum Obsługi Elektronicznej:
22 560 16 00
Skype: zus_centrum_obsługi_tel
e-mail: cot@zus.pl
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Biuletyn Urzędu Miejskiego w Szprotawie
ciałka krwi, utrudniając transport
tlenu. Oddziałuje także na centralny
układ nerwowy. Pył odkładając się
w glebie powoduje szkodliwe dla
zdrowia człowieka zanieczyszczenie
roślin metalami ciężkimi. Przyspiesza
powstawanie trójtlenku siarki (SO3),
który w powietrzu atmosferycznym
tworzy z parą wodną aerozol kwasu
siarkowego. Pamiętajmy również,
że spalanie śmieci w domowych
warunkach
powoduje
uszkodzenia instalacji
i przewodów kominowych.
WPŁYW NA NASZE
ZDROWIE:

Zanieczyszczenia w powietrzu
wpływają na nasz cały organizm
i chociaż skutki ich oddziaływania
nie są widoczne natychmiast, to
gromadzące się toksyny mają
znaczący wpływ na nasze zdrowie.
Często dolegliwości zaczynają się
od kaszlu i uczucia duszności.
Szczególnie dzieci są narażone na
choroby związane z układem
oddechowym i obniżoną
odpornością, która objawia się
w formie alergii.
Zanieczyszczenie dwutlenkiem
siar ki p owi etrz a p o woduje
trudności w oddychaniu, tlenki
azotu podrażniają płuca, tlenek
węgla powoduje zatrucia i ma
negatywny wpływ na centralny

układ nerwowy. Niekontrolowany
proces spalania śmieci prowadzi do
przedostania się do atmosfery
związków nazywanych dioksynami
i furanami związanych
z chorobami nowotworowymi.
Należą one do grupy związków
rakotwórczych, a powstają jako
produkty uboczne spalania różnych

odpadów. Dioksyny to
najbardziej szkodliwe
substancje w środowisku .
Dioksyny są 10 tysięcy razy
bardziej trujące od cyjanku
potasu!
Szczególnie niebezpieczne dla
zdrowia jest spalanie odpadów
z tworzyw sztucznych np. butelek
typu PET, worków foliowych,
a także opakowań po sokach,
mleku, odpadów z gumy,
lakierowanego drewna, mebli.
W t r ak c i e s p al a n ia ś m i ec i
w domowych piecach, w niskiej
temperaturze (200-500˚C) do
atmosfery trafiają między innymi:

 Dwutlenek siarki (SO2)
powoduje: u ludzi trudności w
oddychaniu, a u roślin zanik
chlorofilu (obumieranie liści). Jest
przyczyną powstawania siarczanów
i kwasu siarkowego, co prowadzi do
suchych i mokrych opadów
kwaśnych deszczy. Odkładając się
w glebie powoduje jej zakwaszenie
i zasolenie.
 Tlenki azotu (NOx) mogą być
przyczyną zapalenia płuc
i bronchitu. U roślin powodują
uszkodzenia liści. W powietrzu
tworzą kwas azotowy, który
odkładając się w glebie podwyższa
ich zawartość w produktach
roślinnych.
Tlenek węgla (CO) jest trujący dla
ludzi i zwierząt. Wiąże czerwone

KONTROLE STRAŻY
MIEJSKIEJ
I KONSEKWENCJE PRAWNE
Od lutego 2017 r. funkcjonariusze
Straży Miejskiej w Szprotawie
w całej gminie kontrolują posesje
i sprawdzają czy do naszych pieców
nie trafiają śmieci. Palący odpadami
są karani zgodnie z ustawą
o odpadach, która uznaje termiczne
przekształcanie odpadów poza
miejscami do tego przeznaczonymi
za wykroczenie.
Osobie przyłapanej na paleniu
śmieci grozi mandat do 500 zł,
natomiast jeśli sprawa trafi do
sądu – ten może orzec grzywnę
do 5 tysięcy złotych.
Kara za zatruwanie powietrza jest
droższa niż opał na całą zimę!!!
Strażnicy Miejscy dodatkowo
sprawdzają również czy
nieruchomość wyposażona jest
w pojemniki i czy są w nich odpady.
Funkcjonariusze posiadają imienne
uprawnienia do przeprowadzania
tego typu kontroli, a utrudnianie
tych czynności – zgodnie z art. 225
par. 1 Kodeksu karnego – zagrożone
jest karą więzienia do lat trzech.
Unikajmy domowych sposobów
pozbywania się śmieci, które bez
odpowiedniej technologii są dla nas
po prostu zagrożeniem.
Spalanie
śmieci
w
naszych
domowych
piecach
nie
jest
oszczędne, tylko kosztowne - bo
nieekologiczne i trujemy się sami.
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Aby drogę mierzyć przyszłą,
trzeba pomnieć, skąd się przyszło…”
C.K. Norwid
W bieżącym roku szkolnym Szkoła
Podstawowa nr 2 im. Wojska
Polskiego w Szprotawie obchodzi
jubileusz 70-lecia swego istnienia.
Placówka
w
tym
okresie
wykształciła wielu absolwentów,
którzy przynieśli zaszczyt i chlubę
szkole.
Z tej okazji Dyrekcja Szkoły, Grono
Pedagogiczne i Rada Rodziców
organizują
uroczyste
spotkanie
wychowanków
i
sympatyków
„Dwójki”. Główna uroczystość
jubileuszu odbędzie się 26 maja
2017 roku na terenie szkoły. Tego
samego dnia, o godz. 19.00 odbędzie
się również Bal Absolwentów szkoły
w restauracji „Dworek”.

Komitet Organizacyjny obchodów
70-lecia szkoły prosi o udostępnienie
posiadanych pamiątek związanych
z historią szkoły. Podpisane materiały
należy dostarczyć do sekretariatu
szkoły lub przekazać przez uczniów.
Udostępnione
pamiątki
zostaną
zwrócone po skończonej uroczystości.
Dyrekcja Szkoły już dziś serdecznie
dziękuje Wszystkim zaangażowanym
w powstanie wystawy związanej
z historią szkoły.
Więcej informacji o obchodach
jubileuszu znajdziecie Państwo na
stronie internetowej sp2szprotawa.pl
oraz w sekretariacie szkoły
tel. 68 376 59 07.

Składniki











250 g masła
5 dużych jajek
1 szklanka cukru pudru
1 łyżeczka esencji pomarańczowej
2 łyżeczki otartej skórki z pomarańczy
1/3 szklanki soku z pomarańczy
1 szklanka mąki tortowej
1/2 szklanki mąki ziemniaczanej
2 łyżeczki proszku do pieczenia
tłuszcz i bułka tarta do formy
lukier:
 2/3 szklanki cukru pudru
 łyżka soku z pomarańczy,
- opcjonalnie łyżka wódki
pomarańczowej

Przygotowanie
W malakserze ucieramy jajka z cukrem pudrem na gładko. Dodajemy olejek,
skórkę i sok z pomarańczy. Wsypujemy przesiane obie mąki z proszkiem do
pieczenia. Mieszamy. W rondlu roztapiamy masło i jeszcze wrzące wlewamy do
ciasta. Odstawiamy na minutę, po czym dokładnie, ale delikatnie mieszamy
łyżką. Formę smarujemy tłuszczem i wysypujemy bułką tartą. Wlewamy ciasto.
Wstawiamy do nagrzanego do 160 stopni piekarnika na 40-45 minut.
Po przestudzeniu i wyjęciu z foremki polewamy babkę lukrem. Smacznego :)

17 wystawców, w tym 10 pracodawców oferujących pracę
i staże zaprezentowało się podczas imprezy pn.
"Festiwal szprotawskich zawodów i szkół", która odbyła
się w piątek, 24 marca br., w Hali Sportowej Zespołu
Szkół nr 1 w Szprotawie przy ul. Kopernika 22.
w Szprotawie. Targi poprowadziła
Teresa Zima Dyrektor
Szprotawskiego Domu Kultury .

Festiwal zorganizowany z inicjatywy
Burmistrza Szprotawy oraz Rady
Gospodarczej Gminy Szprotawa
skierowany były do uczniów
ostatnich klas gimnazjów, osób
poszukujących pracy oraz wszystkich
przedsiębiorców, zwłaszcza tych,
którzy już od dłuższego czasu

Przedsięwzięcie adresowane było do
wszystkich osób poszukujących
zatrudnienia, a także do młodzieży
stojącej przed wyborem dalszej drogi
edukacyjnej i zawodowej. Celem była
promocja zatrudnienia na lokalnym
rynku pracy oraz kształcenia

w szprotawskich szkołach
ponadgimnazjalnych. Uczestnictwo w
Festiwalu umożliwiło poznanie
wzajemnych oczekiwań w relacji
pracownik – pracodawca, a także dało
okazję do budowania i wzmacniania
wizerunku firmy jako dobrego
partnera na rynku pracy.

zmagają się z problemem pozyskania
wykwalifikowanych pracowników.
W hali sportowej zaprezentowało się
10 szprotawskich firm, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Bolesława
Chrobrego w Szprotawie, Zespół
Szkół Zawodowych im. Stanisława
Staszica w Szprotawie, Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
w Henrykowie, Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP Wiechlice,
Miejska Biblioteka Publiczna
w Szprotawie, Powiatowy Urząd
Pracy w Żaganiu oraz Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna

Główną grupę odwiedzających targi
stanowiła młodzież. Dla nich
przygotowano oferty dalszej ścieżki
edukacyjnej oraz stoisko, na którym
można było skorzystać z porad
doradców zawodowych.

Niestety, na festiwalu pojawiło się
bardzo mało osób bezrobotnych
poszukujących pracy. A była to
doskonała okazja do bezpośredniego
spotkania z pracodawcami lokalnego
rynku. Specjalnie dla tej grupy
przygotowany został punkt

konsultacyjny z ekspertami z PUP
oraz oferty zatrudnienia dla
fachowców z branży bankowej,
stolarskiej oraz spawaczy, operatorów
maszyn, wózków widłowych, itp.
Dziękujemy wszystkim
wystawcom za przygotowanie
ciekawych stoisk oraz pokazów.

