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„Ziemia i Pieśń” 2017

Jubileusz 25-lecia
Szanowni Państwo,
Każdy Jubileusz jest niezwykłym wydarzeniem, skłaniającym do
refleksji, wspomnień oraz podsumowań. Mija 25 lat, od kiedy grupa
pełnych zapału ludzi zorganizowała kameralne spotkania biesiadne, które
z roku na rok, rozrastając się i wzbogacając program, doprowadziły do
powstania Ogólnopolskiego Festiwalu. Wysoki poziom artystyczny oraz
niezwykła atmosfera zdobyły uznanie nie tylko w Polsce, ale również poza
jej granicami.
Składam wyrazy najwyższego uznania byłym Dyrektorom
i obecnej Dyrektor Szprotawskiego Domu Kultury, instytucjom
i wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie tego wyjątkowego
Festiwalu za rozbudzanie zamiłowania do śpiewu ludowego.
Cieszy mnie, że „Ziemia i Pieśń” przyciąga nie tylko osoby
dorosłe, ale również młodzież i dzieci. Wspólne, rodzinne wykonywanie
tradycyjnych pieśni stanowi inwestycję w przyszłość - pozwala
pielęgnować to, co zostało wypracowane przez poprzednie pokolenia,
a jednocześnie daje szanse stałego uaktualniania tych treści i ich rozwoju.
Życzę wszystkim uczestnikom i gościom, ażeby ten szprotawski
Festiwal pozostał miejscem pełnym muzyki, miejscem przyjaznym,
inspirującym, dającym możliwość pogłębionego spotkania z pieśnią
ludową.
Józef Rubacha
Burmistrz Szprotawy
Moi Drodzy,
To już ćwierć wieku wspólnego śpiewu, spotkań pozascenicznych,
biesiad (czasami do samego rana), spotkań ze „starymi” przyjaciółmi,
z publicznością, a także poznawania nowych smaków regionów.
Cieszę się ogromnie, że Festiwal ma się dobrze, że się rozwija i że
wciąż są z nami zespoły i osoby, które chcą być u nas i dzielić się swoimi
pasjami, a tradycja wspólnego śpiewu, sięgania do korzeni i opisywania
zastanej rzeczywistości jest kultywowana. Mam nadzieję, że tak będzie
zawsze, że będziemy szanować wielopokoleniową tradycję.
Dziękuję Wam za te 25 lat. Życzę aby ten jubileuszowy Festiwal
sprawił Wam radość, spełnił oczekiwania i zapadł w Wasze serca.

Teresa Zima
Dyrektor Festiwalu, SzDK

Od 25 lat celem Festiwalu jest:






kultywowanie tradycji wspólnego śpiewu i opisywania rzeczywistości piosenką,
ocalenie od zapomnienia pieśni i piosenek ludowych, patriotycznych, popularnych i religijnych, które przez
dziesięciolecia towarzyszyły pokoleniom Polaków,
zaprezentowanie bogatej kultury mniejszości narodowych żyjących z nami na ziemiach całej Polski,
zaprezentowanie współczesnej twórczości zespołów ludowych i śpiewaczych,
przybliżenie tradycji ludowych, w tym instrumentów muzycznych, rękodzieła, tradycji kulinarnych
z różnych obszarów Polski.
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Historia Festiwalu to też historia ludzi i miejsc
Historia Festiwalu rozpoczęła się w 1993 r., w Gościeszowicach, gdzie podczas Biesiady Śpiewaków wystąpiło 8 zespołów.
Gdy tego samego roku w Szprotawie zorganizowane zostały Spotkania Grup Śpiewaczych liczba zespołów zwiększyła się
do piętnastu. Spotkania te przetrwały do roku 1996. Rok później przekształciły się w Międzywojewódzkie Spotkania Grup
Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń”. Zwiększająca się z roku na rok liczba występujących w spotkaniach zespołów niejako
samoistnie przekształciła je w Ogólnopolskie Spotkania Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń”. W 2005 r. uznano, że ze
względu na zasięg imprezy oraz towarzyszące jej poza główną sceną wydarzenia, właściwym będzie zmiana nazwy na
Ogólnopolski Festiwal Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń”. Jednak zmieniająca się kilkakrotnie nazwa imprezy, nie utraciła
jej idei, która od samego początku jest taka sama „pieśń od korzeni”.

Najczęściej przy festiwalu pracowali (w kolejności
alfabetycznej):

Andrzej Czeczko, Mariusz Czeczko, Anna Dalecka,
Elżbieta Dziadus, Mirosława Jarchow, Małgorzata
Kirdzik, Zuzanna Kleczko, Irena Kwiatek-Szulc,
Bogusław Lisiecki, Maria Łukowska, Andrzej
Malanowski, Teresa Marek, Franciszek Misiopecki,
Alicja Milcz, Gerard Nowak, Małgorzata Padjasek,
Przemek Pochanke, Lubomir Rotko, Katarzyna
Starzyk, Wiktor Sędziński, Stanisław Sielicki, Andrzej
Stolarski, Arkadiusz Syska, Marta Szymczak, Weronika
Wolańska, Czesława Zazula, Teresa Zima, Irena Zubal.
Dziękujemy!

„Ziemia i Pieśń” 2017

Jubileusz 25-lecia

Po trudach prezentacji przeglądowych czas na Galę...

1993 - 2004
sala widowiskowa SzDK

2005 - 2009
hala sportowa
przy ZS nr 1 w Szprotawie

2010 - 2016
park przy SzDK

Biesiady śpiewacze to miejsce gdzie zespoły integrują się śpiewając,
tańcząc, tworząc nowe konfiguracje, jedząc i pijąc.
Pierwsze biesiady były biesiadami pożegnalnymi
dla zespołów, organizatorów oraz zaproszonych
gości. Odbywały się kolejno w Gminnym Ośrodku
Kultury w Gościeszowicach, w Szkole
Podstawowej nr 2 w Szprotawie, w Ośrodku
Szkolenia i Wychowania OHP w Wiechlicach. Od
roku 2010 biesiady odbywają się w parku
Szprotawskiego Domu Kultury. Początkowo na
biesiadach występowały lokalne zespoły. W latach
kolejnych, w roli gwiazd wieczoru, zaczęli pojawiać
się artyści większego formatu: Lemon, Maciej
Fortuna z zespołem, Coctails Boys, Nadija,
śpiewacy operowi: Krzysztof Marciniak, Ida
Tamara Zagórska wraz z Orkiestrą Wojskową
z Żagania.

Ogólnopolski Festiwal Grup Śpiewaczych

Msze św.
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w intencji zespołów

Rozwijamy się...
Rok 2010




Po raz pierwszy zespoły przeszły ulicami
Szprotawy, aby pożegnać się z mieszkańcami
i zaprosić na ostatni - Finałowy Koncert.
Festiwalowi towarzyszą m.in.:

spotkania integracyjne „Poznajmy się”zabawy zespołów z widownią,

warsztaty plastyczne,

warsztaty rękodzieła i ginących zawodów,

konkurs fotograficzny „Uchwyć piękno
kultury ludowej”.

Rok 2011
Wprowadzona została statuetka
„Bukowy liść”. Zespoły otrzymują ją
za najwartościowsze elementy
prezentacji. Każdorazowo Rada
Artystyczna uzasadnia przyznanie tego
prestiżowego wyróżnienia. Dotychczas
statuetki przyznane zostały zespołom:












Radojewiczanie z Radojewic, woj. kujawsko-pomorskie,
Kapela Rycha z Nowogardu, woj. zachodniopomorskie,
Wichowianki z Wichowa, woj. lubuskie,
Pryma z Ruszowa, woj. dolnośląskie,
Gubińskie Łużyczanki z Gubina, woj. lubuskie,
Tęcza z Nowej Woli, woj. mazowieckie,
Dąbrowszczanka z Dąbrówki Wlkp., woj.lubuskie,
Włodzimierz Czernisz ze Szprotawy,
Wyszywanka ze Szprotawy,
Perły Sumsiodki z Siedlec, woj. wielkopolskie,
Łastiwoczka z Przemkowa, woj. dolnośląskie.

Festiwal zwykle kończył się w niedzielę.
W 2000 r. organizatorzy zwrócili się do
proboszcza Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP
w Szprotawie o odprawienie uroczystej mszy
św., w intencji uczestników Festiwalu. We
mszy
uczestniczyły
również
zespoły,
wzbogacając liturgię o śpiewy. W kolejnym
roku
mieszkańcy z innych miejscowości
gminnych zaprosili zespoły do swoich świątyń.
I tak, od piętnastu już lat zespoły uczestniczą
w niedzielnych liturgiach na tarenie całego
Dekanatu.
Po mszach mieszkańcy zwykle zapraszają
członków zespołów na spotkania, które często
kończą się mini koncertem i nawiązaniem
bliższych relacji.

„Ziemia i Pieśń” 2017

Jubileusz 25-lecia

Rok 2012
Festiwal wzbogacony został o konkurs na jadło regionalne, który z roku na rok
cieszy się coraz wiekszym powodzeniem. Pierwszy konkurs wygrały zespoły:
Sobinianie (I miejsce), Pomorzanki (II miejsce), Podolanki (III miejsce).

Rok 2016
Wprowadzona została nagroda Grand Prix wraz z nagrodą pieniężną.
Dokonany został podział na 2 kategorie wykonawcze: pieśni
i piosenki tradycyjne oraz pieśni i piosenki współczesne.
Nagrodę otrzymał zespół " Łastiwoczka " z Przemkowa, woj. dolnośląskie.
W kategorii pieśni i piosenki współczesne nagrody nie przyznano.

Ciekawostki festiwalowe
naj...









Najmłodszy uczestnik festiwalu - Michalina l.4,
z zespołu Wrzosy z Siecieborzyc, woj. lubuskie.
Najstarszy uczestnik festiwalu - Pan Ignacy
z Wichowa.
Najliczniejszy zespół - „Ale Babki” ze Świdnicy 34 osoby.
Najczęściej przyjeżdżający - Kresowianka
z Letnina (zachodniopomorskie).
Zespół z największą liczbą kobiet - „Ale Babki”
ze Świdnicy - 34 kobiety.
Zespół z największą liczbą mężczyzn - CORD
z Piławy Dolnej – 17 mężczyzn.
Najwięcej zespołów przyjechało w roku 2015
- 48.
Najmniej zespołów przyjechało w roku 1993
- 15.

niespodzianki
Podczas XXIV edycji Festiwalu zespół "Górzanie"
z Piławy Górnej (woj. dolnośląskie) świętował 40 lecie
swojej działalności, a zespoły "Radojewiczanie"
z Radojewic, woj. kujawsko-pomorskie i "Sobinianie"
z Sobina, woj. dolnośląskie - 30 lecia.

Dyrektor SzDK Teresa Zima
wręcza „Radojewiczanom”
statuetkę.
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O nas ...cytaty z listów i e-maili

Pozdrawiamy Was
i zapewniamy, że nigdy nigdzie tak
wspaniale się nie bawiliśmy
jak razem z Wami w Szprotawie.
Mamy też cichą nadzieję,
że może ktoś przypomni i zaśpiewa
naszą piosenką, którą przywieźliśmy
na X edycję „Ziemia i Pieśń”
„Wójtowianie”

Szprotawski Dom Kultury

„Zespoły bardzo miło wspominają wszystkie Festiwale w Szprotawie.
Organizatorzy robią wszystko, aby atmosfera na Festiwalach była iście
rodzinna, a Zespoły biorące udział w Festiwalach są przyjazne i życzliwe.
Nigdzie nie ma takiej wspaniałej atmosfery, jak w Szprotawie. Nasze
Zespoły z przyjemnością jadą spotkać się z organizatorami i innymi
Zespołami”.
Zespoły folklorystyczne Białej i Naramic

I i XXIV Festiwal w pigułce

Witajcie Kochani
Znów się spotykamy
Na te dobre chwile
Cały rok czekamy
zespół„Tęcza”
z Lesznowoli

I Spotkania Grup Śpiewaczych
„Ziemia i Pieśń”

Organizatorzy: Urząd Miasta i Gminy
w Szprotawie przy wsp. Wydziału
Kultury i Sportu w Zielonej Górze,
Ośrodek Folkloru w Zielonej Górze,
Zielonogórski Zarząd Koła Ukraińców
w Polsce, Wojewódzki Związek Kółek
Rolniczych w Zielonej Górze

Przyjechało 15 zespołów (221 osób).
XXIV Ogólnopolskii Festiwal
Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń”

Organizatorzy: Szprotawski Dom
Kultury, Urząd Miejski w Szprotawie.
Partner - Regionalne Centrum Animacji
Kultury w Zielonej Górze.

Przyjechały 43 zespoły (ok.700 osób).

SPONSORZY
Przez ćwierćwiecze blisko 160 osób prywatnych, instytucji, firm i różnych organizacji fundowało nagrody lub wspierało finansowo
Festiwal. Byli wśród nich: senatorowie, posłowie, europosłowie, Zarządy: Województwa Lubuskiego i Powiatu Żagańskiego,
burmistrzowie Szprotawy, przewodniczący Rady Miejskiej w Szprotawie, samorządowcy woj. lubuskiego,
Lubuska Izba Rolnicza, 11 Batalion Dowodzenia w Żaganiu, firmy m.in. Hoszman Schody i Drzwi, Pałac Wiechlice,
Bank Spółdzielczy w Żaganiu, Zakłady Usługowe „Zachód” sp. z o.o., PSS „Społem" w Szprotawie, stowarzyszenia i różne organizacje
m.in. Zjednoczenie Łemków oraz Związek Ukraińców Koło w Szprotawie, Klub Radnych Józefa Rubachy i PSL,
„Szansa dla Szprotawy”, Regionalne Centrum Animacji Kultury.
Wszystkim serdecznie dziękujemy. Bez Waszego wsparcia Festiwal o takim rozmachu nie byłby możliwy.
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Reforma oświaty stała się faktem. Po kilkunastu latach
funkcjonowania gimnazjów wracamy do poprzedniego
modelu realizacji procesu dydaktycznego. W Gminie
Szprotawa zakończyła się procedura dostosowania
sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

Nie było to jednak łatwe zadanie. Ustawodawca tworząc
nowy model funkcjonowania szkół od 1 września 2017 r.
nie analizował sytuacji w każdym samorządzie z osobna.
Nie zostały wzięte pod uwagę dotychczas zastosowane
rozwiązania, możliwości finansowe, demografia, rozległości
gminy itd. Rozwiązania w tym zakresie pozostawił organowi
prowadzącemu szkoły.
NOWA SIEĆ SZKÓŁ OD 1 WRZEŚNIA
Na terenie Szprotawy w miejsce obecnych zespołów szkół
funkcjonować będą dwie szkoły podstawowe, tj. Szkoła
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.
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 sześcioklasowe szkoły filialne w
Lesznie Górnym, Siecieborzycach i Długiem. 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 funkcjonować szkoły gimnazjalne
jako samodzielne jednostki. Przez następne dwa lata szkolne
klasy gimnazjalne będą działać w strukturach szkół
podstawowych.
BEZ ZMIAN POZOSTAJE


jednostki oświatowe zachowują tą samą lokalizację,
jak to ma miejsce obecnie,



uczniowie uczą się w tych samych budynkach
szkolnych,



nie zmieniają się obwody szkół,



kadra kierownicza zachowuje swoje stanowiska do
czasu wygaśnięcia kadencji, na które została
powołana,



nie przewiduje się zwolnień nauczycieli,
pracowników administracji i obsługi,



nie zmienia się sieć dowozów szkolnych, które muszą
mieć miejsce ze względu na rozległość obszaru
wiejskiego,

ani



nauczyciele zatrudnieni w zespołach szkół,
od 1 września stają się pracownikami szkół
podstawowych.

CZY MOŻNA BYŁO STWORZYĆ INNY MODEL
SIECI SZKÓŁ?
Przede wszystkim chodzi o model powołania na terenach
wiejskich
ośmioklasowych
szkół
podstawowych.
Odpowiadając na to pytanie konieczna jest analiza sytuacji
demograficznej i finansowej gminy, ponieważ te dwie
wielkości są ze sobą ściśle powiązane. Od ilości bowiem
uczniów zależy wielkość dochodów, jakie otrzymuje gmina
w ramach subwencji oświatowej.
W obecnie funkcjonujących budynkach i lokalizacjach w
roku szkolnym 2003/2004 uczyło się 2758 uczniów.
Jednak od tego czasu ilość ta systematycznie spada.
Ze względu na malejącą liczbę uczniów, a co za tym idzie
brakiem możliwości finansowania, w roku 2011 gmina
zmuszona była do przeprowadzenia zmiany w sieci szkół:


szkoły z terenu wiejskiego przekształcono w filie
funkcjonujące w Długiem, Siecieborzycach
i
Lesznie
Górnym,
organizacyjnie
podporządkowane
Szkole
Podstawowej
w
Wiechlicach. Należy zwrócić uwagę, że filie
powstały jako alternatywa do szkół, które miały być
prowadzone przez stowarzyszenia,



w obszarze miasta powołano Zespół Szkół Nr 1,
a w kolejnych latach Zespół Szkół w Wiechlicach,



zmieniono obwody szkół,



przeorganizowano stołówki szkolne,



zmienił się
szkolnych,



zoptymalizowano obsługę finansową szkół.

sposób

finansowania

dowozów

Kiedy podejmowano te decyzje liczba uczniów wynosiła
już zaledwie 1921!!!
Jest rok 2017 – rok reformy. Do szkół uczęszcza 1733
uczniów. Czyli od roku 2011 nastąpił spadek o kolejnych
188 uczniów. Co zatem od tego czasu się zmieniło? Jakie
są przesłanki do tego, aby podejmować decyzje o
rozbudowie sieci szkół? Otóż nie ma żadnych
racjonalnych przesłanek, które wskazywałyby, aby taki
kierunek obrać. Analizując dane demograficzne –
urodzenia, które miały miejsce w latach 2010-2016 –
w kolejnych dojdziemy do poziomu niespełna 1200
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uczniów. Oznacza to, że liczba uczniów objętych subwencją
zmniejszy się w stosunku do roku 2004 o 57%.
Wniosek nasuwa się sam. Ilość, lokalizacja jednostek
oświatowych pozostaje bez zmian. Spada liczba uczniów,
czyli zmniejszają się dochody z subwencji, natomiast koszty
nie tylko nie pozostają na obecnym poziomie, ale każdego
roku rosną. Szacuje się, biorąc pod uwagę obecny algorytm
wyliczenia subwencji oświatowej, że w ciągu następnych 6 lat
gmina utraci kolejne dochody na poziomie ponad 3 mln zł.
Te środki będzie trzeba zabezpieczyć w ramach wkładu
własnego.

W 2016 roku aby utrzymać obecną sieć szkół trzeba było
dołożyć ponad 10 mln zł ze środków gminnych. Łącznie z
dotacjami wydatki na zadania oświatowe przekroczyły
poziom 24 mln zł. Zatem na samą oświatę Gmina
Szprotawa przekazuje 31% środków przeznaczonych na
realizację wszystkich zadań bieżących. Pieniądze w co

najmniej takiej wysokości muszą być każdego roku
zabezpieczone w budżecie. W przeciwnym razie nie będzie
można uregulować zobowiązań, tj. wypłat dla nauczycieli,
pracowników administracji i obsługi, kosztów utrzymania
budynków, itp.
Decyzja utrzymania sieci szkół w obecnym kształcie, w
tym szkół filialnych działających w strukturze klas I-VI
jest decyzją opartą na faktach i analizach wynikających z
twardych danych. Należy podkreślić, że taką strukturę
utrzymania szkół filialnych dają jedynie przepisy
przejściowe, z których gmina skorzystała.

Każda zmiana już na bazie nowego prawa oświatowego
powoduje zmniejszenie ilości klas filialnych do poziomu IIII lub I-IV. Rada Miejska w Szprotawie podejmując
uchwałę o sieci szkół utrzymała obecny stan ilości
jednostek oświatowych.

Systematycznie, od 2013 roku
składowisko staje się coraz bardziej
uciążliwe dla coraz liczniejszej grupy
mieszkańców Szprotawy i okolic.
Wcześniej
odór
typowy
dla
rozkładających
się
odpadów
odczuwalny
był
w
okolicach
bezpośrednio
sąsiadujących
z
wysypiskiem. Obecnie fetor oraz
wcześniej niewyczuwalne chemiczne
zapachy obejmują całą Szprotawę
oraz przyległe miejscowości.
Grupa SUEZ
Grupa SUEZ prowadząca działalność
w 70 krajach, do marca 2015 roku
operowała blisko 40 różnymi
markami
(SITA,
Degrémont,
Lyonnaise des Eaux, AGBAR,
Aqualogy, United Water, Ondeo
Industrial Solutions, SAFEGE, itd.),
które zrodziły się w trakcie
międzynarodowego
rozwoju
działalności firmy. W marcu 2015 r.
zarząd Grupy podjął decyzję o
połączeniu wszystkich marek w jedną,
wspólną markę SUEZ w celu
optymalnego zarządzania firmą.

Historia
składowiska
Kartowicach

w

Zakład SUEZ ZACHÓD Sp. z o.o. –
pierwotnie SITA – Regionalna
Instalacja Przetwarzania Odpadów
Komunalnych,
Składowisko
Odpadów
zlokalizowany
w
Kartowicach funkcjonuje od 2003
roku na podstawie Pozwolenia
Zintegrowanego wydanego przez
Marszałka Województwa Lubuskiego.
Pierwsze pozwolenie wydane zostało
na okres do 30.06.2014 r. Drugie
Pozwolenie Zintegrowane wydane
zostało 13.06.2014 r. – tym razem
bezterminowo.

Już we wrześniu 2012 roku firma
wystąpiła do Burmistrza Szprotawy
Józefa Rubachy z wnioskiem o
wyrażenie zgody na rozbudowę
składowiska odpadów w Kartowicach.
Wniosek
burmistrz
stanowczo
odrzucił z obawy przed napływem
strumieni odpadów z terenu innych
gmin lub nawet województw.
Interwencje Burmistrza Szprotawy
Burmistrz Szprotawy monitoruje
działalność wysypiska, dostrzega
wszelkie problemy środowiskowe i
ostro na nie reaguje.

(ciąg dalszy na stronie 10)
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(ciąg dalszy ze strony 9)

W lipcu 2013 roku burmistrz Józef
Rubacha wystosował pismo do
dyrekcji zakładu o złożenie wyjaśnień
dotyczących pożaru na składowisku.
W
odpowiedzi
dyrekcja
poinformowała, że
samozapłon
gazów na tego typu instalacjach, jest
zjawiskiem powszechnym, ze względu
na wytwarzany metan.

oraz
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego. Obecny
na spotkaniu wiceprezes składowiska
zapewniał, że fetor odczuwalny jest w
związku realizacją dużego kontraktu
na
kompostowanie
osadów
ściekowych, który miał zakończyć się
we wrześniu 2015 r. Niestety
uciążliwości zapachowe nie ustąpiły.

W 2015 roku Burmistrz Szprotawy
wystąpił
do
Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w
Zielonej Górze o przeprowadzenie
kontroli składowiska, ze względu na
uciążliwy zapach wydobywający się z
terenu zakładu i obawy mieszkańców
dotyczące przyjmowania odpadów
niebezpiecznych.

W sierpniu 2016 r. dyrekcja firmy
poinformowała
Burmistrza
Szprotawy, iż na terenie składowiska
podjęto
działania
ograniczające
oddziaływanie
składowiska
na
środowisko. W celu ograniczenia
przykrego zapachu wydobywającego
się z terenu składowiska firma
rozpoczęła
obsypywanie
skarp
składowiska ziemią. Takie działanie
miało
na
celu
również
wyeliminowanie rozwiewania worków
foliowych i innych materiałów poza
teren
składowiska.
Składowisko
prowadziło także badania mające na
celu
wyeliminowanie
przykrych
zapachów
z
odcieków
składowiskowych.
Dodatkowo
poinformowano, że po obfitych
opadach deszczów odcieki po części
przepompowywane
są
na
składowisko, w celu zapobiegnięcia
wylania się ich poza teren zakładu
oraz w celu uniknięcia powstawania
samozapłonów.

Kontrola WIOŚ trwała od 25 maja do
30 czerwca 2015 r. Wnioski
pokontrolne wskazywały, że procesy
odzysku i unieszkodliwiania odpadów
są działaniami mogącymi generować
uciążliwości odorowe. Na terenie
zakładu i w jego pobliżu stwierdzono
wyczuwalny charakterystyczny dla
tego typu instalacji zapach. Jednakże
zaznaczono, że w obowiązujących
przepisach prawnych brak jest
regulacji
dotyczących
kwestii
uciążliwości zapachowych z tego typu
obiektów.
W trakcie kontroli w obiekcie trwały
prace polegające na realizacji
nowoczesnej instalacji, w której
odpady miały być przetwarzane w
sposób hermetyczny, a powietrze
procesowe przed emisją do atmosfery
zostaje oczyszczone.
WIOŚ stwierdził, że składowisko
spełnia wymogi wynikające z
obowiązujących przepisów, a w
trakcie wizji na obiektach i
urządzeniach
do
przetwarzania
odpadów nie stwierdzono obecności
środków i substancji świadczących o
niedozwolonych praktykach utylizacji
odpadów niebezpiecznych.
W październiku 2015 r. Burmistrz
Szprotawy zorganizował spotkanie
mieszkańców z
przedstawicielami
zarządu
składowiska
odpadów,
przedstawicielami
Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska

Pomimo podjętych działań nadal
wyczuwalny jest uciążliwy zapach
wydobywający się z terenu zakładu.
W związku z powyższym burmistrz
Józef Rubacha w maju 2017 r.
wystąpił
ponownie
do
Wojewódzkiego
Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Zielonej
Górze o przeprowadzenie kontroli.
9 czerwca br. Burmistrz Szprotawy
zorganizował
spotkanie
z
mieszkańcami
Szprotawy,
Wiceprezesem SUEZ ZACHÓD Sp.
z o.o., Wojewódzkim Inspektorem
Ochrony Środowiska w Zielonej
Górze oraz radnymi w sprawie
wysypiska śmieci. W trakcie spotkania
omawiana była obecna sytuacja

składowiska odpadów w Kartowicach
oraz
przyczyny
powstawania
nieprzyjemnego zapachu.
Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska przedstawił wstępne
wyniki
pokontrolne,
gdzie
stwierdzono, że odór powstaje
poprzez ponowne nawilżanie korony
wysypiska odciekami, które są
magazynowane w zbiornikach oraz
podczas kształtowania skarp, gdzie
zrywana jest ubita warstwa śmieci.
Wyniki badań wód podziemnych oraz
gleby zostaną szerzej omówione
podczas czerwcowej Sesji Rady
Miejskiej w Szprotawie.
Wiceprezes
SUEZ
zapewnił
zebranych, że do końca sierpnia br.
uciążliwy
zapach
zostanie
zniwelowany
poprzez
budowę
systemu drenażowego oraz zakrycie
części składowiska geomembraną
przysypaną ziemią. Obecnie trwa
wstępna rekultywacja, przewidywany
czas zamknięcia składowiska to około
2 lata.

Wobec braku skutecznych działań
zmierzających do właściwej
eksploatacji składowiska,
burmistrz Józef Rubacha wystąpił
z wnioskiem
do Marszałka Województwa
Lubuskiego o cofnięcie
Pozwolenia Zintegrowanego
na eksploatację instalacji do
składowania odpadów wraz z jej
rekultywacją i zabezpieczeniem
przed wyciekami. Ponadto
burmistrz zwrócił się z prośbą
o nadanie wnioskowanej decyzji
rygoru natychmiastowej
wykonalności na podstawie art. 108
kpa (t.j. Dz. U. z 2016r. poz., 23 z
póżn. zm.) ze względu na ochronę
zdrowia lub życia ludzkiego.
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Budowa zasilania energetycznego placu imprez plenerowych w Szprotawce
Rozpoczęto realizację zadania, w ramach którego wybudowana zostanie linia kablowa zasilająca, wewnętrzna instalacja
gniazd wtykowych i oświetlenia oraz oświetlenie zewnętrzne. Wartość prac 25 tys. zł. Termin realizacji inwestycji
uzależniony jest od wykonania przyłącza przez ENEA Operator Sp. z o.o.
Modernizacja kładki przy ul. Parkowej
Trwają prace przy modernizacji kładki przy ulicy Parkowej. W ramach zadania
zostanie wzmocniona metalowa konstrukcja kładki poprzez wymianę elementów
skorodowanych, wymienione zostaną elementy drewniane podestu oraz
zabezpieczone betonowe przyczółki. Przed malowaniem, poprzez piaskowanie,
usunięta zostanie stara powłoka malarska. W celu poprawienia bezpieczeństwa
osób poruszających się po zmroku, po obu stronach kładki zainstalowane
zostanie oświetlenie. Całość inwestycji wyniesie 100 tys. zł. i sfinansowane
zostanie w ramach budżetu obywatelskiego.
Modernizacja ulic
Trwa kompleksowa modernizacja nawierzchni ulic 1-go Maja, Asnyka
i Kilińskiego, w dzielnicy „Sowiny”. Po zrealizowaniu zadania ulice te uzyskają
nawierzchnię z kostki betonowej, a tam gdzie zajdzie konieczność również
odwodnienie. W trakcie prac na ulicach mogą wystąpić okresowe trudności
w poruszaniu się.

Modernizacja oświetlenia na terenie gminy
W roku bieżącym planowany jest kolejny etap modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szprotawa. Zakres
prac obejmie m.in.:


wymianę 278 szt. istniejących opraw na oprawy energooszczędne LED ulic: Kożuchowskiej, Ceglanej, Kościuszki,
Głogowskiej, Bronka Kozaka, Basztowej, Mickiewicza, Niepodległości, Sobieskiego, Kolejowej, Kopernika,
Słowackiego, Koszarowej, Odrodzonego Wojska Polskiego,




dowieszenie na istniejącej sieci 60 szt. wraz z budową 800 metrów linii oświetleniowej napowietrznej,
dobudowę 226 szt. nowych punktów świetlnych wraz z montażem, 211 nowych słupów oświetleniowych oraz 12 km
kablowej linii oświetleniowej.
Po przeprowadzonej modernizacji, oszczędności w zużyciu energii w stosunku do stanu bieżącego oraz uwzględniając
dodatkowe punkty oświetleniowe wyniosą ok. 34%. Planowany termin realizacji zadania: sierpień – grudzień 2017r.

Inwestycje drogowe
W ramach budżetu obywatelskiego, zrealizowana zostanie budowa 2 parkingów: przy Zespole Szkół w Wiechlicach
oraz przy ul. Brzozowej w Wiechlicach. W ramach zadań wykonane zostanie odwodnienie i nawierzchnia tłuczniowa
parkingów.
Poprawa nawierzchni dróg przeprowadzona zostanie w Dziećmiarowicach i Siecieborzycach, dzięki Radom Sołeckim
tych miejscowości, które zdecydowały się przeznaczyć na to zadanie część własnego funduszu sołeckiego.
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Kierunki działań na rzecz rozwoju
współpracy gospodarczej były
głównym
tematem
spotkania
burmistrzów
Szprotawy
i
Sprembergu, które odbyło się
25 maja br., w Szprotawie.
Na zaproszenie burmistrza Józefa
Rubachy w Szprotawie gościła

delegacja przedstawicieli Sprembergu
w skład, której weszli: Christine
Herntier Burmistrz Sprembergu,
Adam Aleksander szef gabinetu
Burmistrz
Sprembergu,
Petra
Lehmann prezes ASG Spremberg
GMBH oraz Holger Fahrland
przedstawiciel parku przemysłowego
Schwarze Pumpe. Stronę polską
reprezentowali:
Józef
Rubacha
Burmistrz Szprotawy, przedstawiciele
Rady
Gospodarczej
Gminy
Szprotawa: Piotr Białkowski, Andrzej
Hoszman oraz Wojciech Kossowski, a
także Małgorzata Serafin z Wydziału
Rozwoju Gminy urzędu oraz Jakub
Boryna.
Spotkanie było okazją do rozmów o
najważniejszych wyzwaniach oraz
planach rozwojowych obu miast, jak
również o kierunkach wzajemnej
współpracy w kolejnych latach.
Dyskusja dotyczyła wielu aspektów
bieżącej działalności, której główne
obszary
stanowią
gospodarka,
edukacja, pomoc społeczna, turystyka
oraz kultura.
Szczególną

uwagę

poświęcono

sprawom najistotniejszym dla obu
miast czyli rozwojowi gospodarczemu.
U naszych zachodnich sąsiadów
prowadzona polityka klimatycznoenergetyczna wskazuje na konieczność
zintensyfikowania
inwestycji
w
odnawialne źródła energii. Rząd
niemiecki przyjął już harmonogram
działań zgodnie, z którym do roku
2035 powinny zostać wygaszone
obecnie funkcjonujące kopalnie węgla
brunatnego. Tym samym władze stoją
przed problemem restrukturyzacji
branż na rynku pracy.
Burmistrz
Rubacha
przedstawił
aktualną
sytuację
gospodarczą
Szprotawy.
Po
zrealizowaniu
inwestycji
wodno-ściekowej
Szprotawa stała się równorzędnym
partnerem w procesie pozyskiwania
inwestorów chcących ulokować środki
finansowe w obszarze specjalnych
stref ekonomicznych. Już wkrótce
powstaną nowe zakłady produkcyjne,
do pracy poszukiwani będą specjaliści.
Burmistrz podkreślił ogromną rolę
szkół zawodowych w procesie
kształcenia wykwalifikowanej kadry
fachowców spełniających oczekiwania
obecnego rynku pracy i przyszłych
inwestorów.
Szkoły
zawodowe

zlokalizowane w gminie Szprotawa
otwarte są na każdą formę
współpracy,
która
przyniesie
wymierne korzyści w postaci nabytych
praktycznych
umiejętności
oraz
dostępu do nowoczesnych technologii
przez uczniów.
Rozmowy
dotyczyły
również
możliwości intensywnej współpracy
przedsiębiorców z obu miast w
zakresie
pozyskiwania
nowych
partnerów biznesowych, bowiem
współpraca międzynarodowa stwarza
doskonałe warunki do ekspansji oraz
rozwoju lokalnych firm. Na przełomie
sierpnia i września br. szprotawscy
przedsiębiorcy, którzy pragną rozwijać
działalność i pozyskiwać partnerów
biznesowych po drugiej stronie
granicy, zostaną zaproszeni do parku
przemysłowego Schwarze Pumpe.
Efektem przeprowadzonych rozmów
będzie podpisanie oficjalnej umowy o
współpracy gospodarczej podczas
konferencji
Jahresempfang
w
Sprembergu, które odbędzie się 11
sierpnia br.
Na zakończenie pobytu w Szprotawie
delegacja niemiecka odwiedziła zakład
Bewa.
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Trwa czwarta edycja Budżetu
Obywatelskiego. Do końca lipca
mieszkańcy mają czas na
składanie propozycji zadań
do realizacji.
We wrześniu odbędzie się głosowanie.
Bieżący stan realizacji można
monitorować w zakładce "DLA
MIESZKAŃCÓW".
Budżet obywatelski, zwany
również partycypacyjnym, jest

demokratycznym procesem, w
ramach którego mieszkańcy
współdecydują o wydatkach
publicznych w perspektywie
kolejnego roku budżetowego.

organizacje pozarządowe i podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie działające na terenie
gminy Szprotawa.

W 2018 roku, w ramach Budżetu
Obywatelskiego do rozdysponowania
jest 300 tys. zł na zadania publiczne,
które mogą dotyczyć:

Zgłoszenia należy dokonać wyłącznie
na ogłoszonych wzorach kart.
Wypełniony i podpisany formularz
należy złożyć w Biurze Obsługi
Klienta Urzędu Miejskiego w
Szprotawie lub przesłać zeskanowany
oryginał dokumentu pocztą
elektroniczna na adres e-mail.





działań służących poprawie
warunków życia i
funkcjonowania mieszkańców,
wzbogacenia w gminie
infrastruktury poprzez
budowę, rozbudowę lub
modernizację jej elementów.

Zgłoszenia maksymalnie pięciu zadań
do budżetu obywatelskiego może
dokonać każdy mieszkaniec gminy
Szprotawa, który w roku 2017 kończy
16 lat, a także instytucje publiczne,

Możliwość udziału w projekcie jest
wspaniałą okazją, aby działać na rzecz
gminy i proponować zadania, które
warto i trzeba realizować. Czekamy na
ciekawe propozycje. Ostatecznie
każdy z nas będzie mógł poprzeć
tylko jedną z nich we wrześniowym
głosowaniu.

22 czerwca br., w Sali
Posiedzeń szprotawskiego
ratusza odbyła się
jubileuszowa uroczystość
50-lecia pożycia małżeńskiego.
Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha
w imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy
udekorował
dostojnych
Jubilatów
medalami „Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie”. Burmistrz złożył także
życzenia kolejnych wspólnie przeżytych
rocznic w zdrowiu, szczęściu rodzinnym,
życzliwości ze strony najbliższych
i tradycyjnych stu lat życia. Do życzeń
dołączył się Władysław Sobczak
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w
Szprotawie oraz Zastępca burmistrza
Paweł Chylak. Jubilatom zostały również
wręczone dyplomy gratulacyjne i kwiaty.

Po części oficjalnej Jubilatów zaproszono na słodki poczęstunek oraz koncert
piosenek w wykonaniu zespołu De Włoders pod kierunkiem Włodzimierza
Czernisza. Miła i serdeczna uroczystość zakończyła się wykonaniem
wspólnego pamiątkowego zdjęcia.
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Przebudowa z rozbudową dawnego
budynku klasztoru Magdalenek i
Przedszkola „Pod Dębami” to główne
priorytety, jakie stawia sobie gmina
do zrealizowania przez najbliższy rok.
Ponad 7,5 mln unijnej dotacji pozwoli
na wykonanie tych dwóch istotnych
dla społeczności lokalnej inwestycji.

Inwestycję
pn.
„Przebudowa
z
rozbudową dawnego budynku Klasztoru
Magdalenek, przy ul. Plac Kościelny 2 w
Szprotawie na Centrum Aktywności
Społecznej” gmina rozpoczęła na
początku kwietnia br. Wykonawca
wykonał pierwsze roboty rozbiórkowe
oraz
badania
konserwatorskie
i
archeologiczne. Po otrzymaniu zgody
archeologów na prowadzenie prac
rozpocznie wykonywanie wewnętrznych
instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz
gazowych. Wartość robót budowlanomontażowych wynosi 4.839.036,39 zł
brutto. Prace nadzorowane są przez
inspektora nadzoru inwestorskiego
P.U.B i H „USBUD” Jan Raszczuk z
Kożuchowa za kwotę 57.000,00 zł
brutto. Projekt obejmuje również
dokumentację techniczną i promocję.
Całkowita jego wartość oszacowana
została na kwotę 5.143.795,74 zł brutto,
w tym dofinansowanie 3.501.530,54 zł.
Planowany
termin
zakończenia
rzeczowego inwestycji to 31.07.2018 r.
Zadanie to jest jednym z podstawowych
przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w
gminnym
programie
rewitalizacji.
Wynika ono z potrzeb społecznych
zdiagnozowanych na etapie tworzenia
programu. Ma na celu nadać
nieużytkowanemu,
zabytkowemu
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obiektowi nowe funkcje: społeczne,
gospodarcze, kulturalne, edukacyjne,
turystyczne i rekreacyjne. Centrum
Aktywności Społecznej ma być miejscem
aktywizacji
międzypokoleniowej,
przyczyniającym się do poprawy jakości
życia mieszkańców i zapobiegającym
ryzyku
wykluczenia
społecznego.
Budynek stanowić będzie również
atrakcję turystyczną o charakterze
historyczno-kulturowym,
a
zagospodarowanie przestrzeni wokół
niego pozwoli na rozwój relacji
międzyludzkich. Na parterze będzie
znajdowała się kawiarnia prowadzona
przez spółdzielnię socjalną oraz punkt
informacji turystycznej i promocji
lokalnej przedsiębiorczości. Kolejne
piętra przeznaczone będą dla organizacji
pozarządowych i Izby Historii. Realizacja
projektu wpłynie na:

przywrócenie dawnej świetności
zabytkowego obiektu,

poprawę estetyki obszaru i jakości
życia mieszkańców,

poprawę
infrastruktury
technicznej,

wzrost wizerunku śródmieścia
i atrakcyjności turystycznej miasta,

aktywizację
społeczną
i
gospodarczą
obszaru
rewitalizacji,

stworzenie dogodnych warunków
lokalowych
do
integracji
i
aktywizacji
społecznej
mieszkańców,

zwiększenie
zainteresowania
mieszkańców
uczestniczeniem
w wydarzeniach kulturalnych
i społecznych, itp.
Kolejną inwestycją, którą zamierza
rozpocząć w lipcu br. szprotawski
samorząd jest „Przebudowa Przedszkola
Komunalnego
Nr
3,
przy
ul.
Waszyngtona
5
w
Szprotawie”.
Wybudowany w 1987 r. budynek
przedszkola jest w złym stanie
technicznym.
Zgodnie
z
decyzją
Państwowego Inspektora Sanitarnego, w
sierpniu tego roku grozi mu zamknięcie z
powodu rażącego naruszenia przepisów
w zakresie bezpieczeństwa i higieny.

Skutkiem
będzie
zmniejszenie
dostępności do edukacji przedszkolnej
dla 125 dzieci. Ponadto w gminie brak
jest
placówki
przedszkolnej
dostosowanej do edukacji dzieci z
niepełnosprawnościami.
Przedsięwzięcie będzie polegało na
przebudowie z rozbudową istniejącego
budynku wraz z jego doposażeniem w
sprzęt
dydaktyczny
i
zagospodarowaniem terenu. Powstanie
wolnostojący,
dwukondygnacyjny
budynek w części administracyjnej
piętrowy, w pozostałych częściach
parterowy z wykorzystaniem istniejącej
piwnicy, wyjazdu, parkingu i placu
zabaw. Wykonany on zostanie w
technologii mieszanej – część centralna
piętrowa i istniejąca piwnica o

konstrukcji
głównej
żelbetowej,
pozostałe skrzydła w technologii
szkieletu
drewnianego
prefabrykowanego, montowanego na
placu budowy. Dach będzie posiadał
konstrukcję
drewnianą,
pokrytą
blachodachówką.
Obiekt
będzie
stanowił jedną zwartą bryłę na parterze
z 6-cioma salami zabaw dla dzieci wraz z
węzłami sanitarnymi dostosowanymi dla
osób
niepełnosprawnych
i
pomieszczeniami porządkowymi, salą
wielofunkcyjną, jadalnią z zapleczem
socjalno-gospodarczym i szatnią. Na
piętrze znajdą się pomieszczenia
administracyjno-biurowe, tj. gabinet
dyrektora z sekretariatem, biura dla
nauczycieli,
gabinet
metodyczny,
archiwum, WC oraz pomieszczenia
socjalne dla nauczycieli. Planowany
termin
zakończenia
rzeczowego
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realizacji projektu oszacowany został na
31.03.2018r.
Realizacja przedsięwzięcia zapewni
dostęp do wysokiej jakości edukacji dla
obecnie uczęszczających dzieci i nowo
utworzonego 15 osobowego oddziału
dzieci z niepełnosprawnościami. Nastąpi
znaczna poprawa warunków lokalowych,
niezbędna dla rozwoju i jakości
prowadzonych
zajęć
edukacji
przedszkolnej. Zwiększy się dostępność
do nowoczesnej infrastruktury. Poprawi
się estetyka obiektu, która wzmocni

pozytywny wizerunek placówki i
miasta. Nowe wyposażenie wpłynie zaś
na rozwój intelektualny dzieci, poprawę
spostrzegawczości
i
logicznego
myślenia kształtującego wyobraźnię,
poprawę rozwoju percepcji wzrokowosłuchowych.
Całkowita
wartość
projektu oszacowana została na kwotę
5.429.445,26 zł brutto, z czego
planowana wysokość dofinansowania
wynosi 4.067.520,76 zł.
Obie inwestycje współfinansowane są
przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego - Lubuskie
2020.
Więcej informacji na temat przebiegu
realizowanych
inwestycji
można
uzyskać na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego
w
Szprotawie
www.szprotawa.pl,
w
zakładkach
„Magdalenki” i „Przedszkole pod
Dębami”.

Wszystkie informacje na temat biegu można znaleźć na stronie www.warrace.pl
Zapisy: https://plus-timing.pl/zgloszenia/war_race-2017/
Najświeższe newsy dostępne na Facebook’u: https://www.facebook.com/warracepl/
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