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Urzędu Miejskiego w Szprotawie

Boże Narodzenie to czas szczególny, przynoszący wiele radości.
To czas pięknych gestów, życzliwości i rodzinnych spotkań.
W tych wyjątkowych dniach mamy przyjemność złożyć Państwu
najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń,
wielu radosnych przeżyć oraz wewnętrznego spokoju.

Niech przy świątecznym stole nie zabraknie światła i ciepła rodzinnej atmosfery,
a Nowy Rok 2018 niech niesie ze sobą szczęście i pomyślność.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Skawiński

Burmistrz Szprotawy
Józef Rubacha
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Szanowni Państwo,

dziś z całą odpowiedzialnością oraz satysfakcją mogę
stwierdzić, że systematycznie podejmowane działania
przynoszą coraz bardziej widoczne i wymierne efekty.
Dzięki wysiłkom moim, pracowników urzędu i jednostek
podległych, radnych, jak i Mieszkańców, w tym zwłaszcza
naszych rodzimych przedsiębiorców, Szprotawa coraz
dynamiczniej rozwija się na różnych płaszczyznach
gospodarki. Choć Szprotawa jest stosunkowo niewielką
gminą, to jednak jest na tyle silna, aby konkurować
z największymi.
To właśnie nam zaufały spółki Nord i Wiązar
System – firmy o ugruntowanej pozycji na rynku. Jestem
przekonany, że kolejni inwestorzy idąc za przykładem
obu spółek, dostrzegą walory i atrakcyjność inwestycyjną
Szprotawy i wkrótce zagospodarujemy pozostałe tereny
inwestycyjne.
Początki były jednak trudne. Po objęciu przeze
mnie stanowiska Burmistrza Szprotawy gmina
dysponowała obszarem zaledwie 2,5 ha, funkcjonującym
w ramach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Podjąłem wówczas szereg działań, w wyniku których
Podstrefę Szprotawa rozszerzono do 32,5 ha. Dopiero
taki areał stał się atrakcyjny dla potencjalnych
inwestorów. Kolejną barierą było to, że szprotawskie
tereny nie były uzbrojone. Dlatego pod koniec 2011
roku, złożyłem do Ministerstwa Gospodarki wniosek
o dofinansowanie w wysokości ponad 557 tys. zł na
opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej, na
podstawie której obecnie uzbrajane są tereny
inwestycyjne. We wrześniu tego roku oddałem do użytku
nową drogę dojazdową do terenów inwestycyjnych. Nie
bez znaczenia jest także fakt zakończenia strategicznej dla
gminy inwestycji wodno-ściekowej. To właśnie dzięki tym
działaniom Szprotawa stała się w regionie równorzędnym
partnerem. Dla Was drodzy Mieszkańcy najistotniejszą
jest jednak informacja, że w nowo wybudowanych
zakładach zatrudnienie początkowo znajdzie ok. 135,
a docelowo aż 300 osób.

Biuletyn Urzędu Miejskiego w Szprotawie
Mówiąc o rozwoju nie możemy zapominać
o inwestycjach realizowanych na terenie gminy, które
w równym stopniu wpływają na pobudzanie aktywności
gospodarczej i społecznej. Efektywnie pozyskujemy
fundusze zewnętrzne na inwestycje. W ramach rewitalizacji
przystąpiliśmy do remontu dawnego klasztoru Magdalenek,
budujemy nowoczesne przedszkole na ulicy Waszyngtona.
Za swój osobisty sukces uważam uruchomienie pierwszego
w województwie Zakładu Aktywności Zawodowej, który
daje szansę pracy i usamodzielnienia się osobom
niepełnosprawnym.
Wielu mieszkańców gminy, tak miasta jak i wsi,
deklaruje, że nie wyobraża sobie życia w innym miejscu, niż
właśnie w Szprotawie, co znajduje potwierdzenie w ilości
zakupywanych działek i budowanych domów. Dlatego
w przedmiocie rozwoju moje zadanie jest proste, ale
nierzadko jakże trudne w realizacji. Proste – bo mam jasno
wyznaczony cel – sprawić, aby codzienne życie w gminie
stało na coraz wyższym poziomie i przynosiło satysfakcję.
Trudne, bo różne uwarunkowania społeczne i gospodarcze
często stwarzają przeszkody utrudniające podążanie
wyznaczoną drogą.
Jesteśmy w trakcie batalii o zaniechanie
funkcjonowania składowiska w Kartowicach. W czerwcu
tego roku wystąpiłem z wnioskiem do Marszałka
Województwa Lubuskiego o cofnięcie Pozwolenia
Zintegrowanego na eksploatację instalacji do składowania
odpadów wraz z jego rekultywacją i zabezpieczeniem przed
wyciekami. Zwróciłem się także do radnych z prośbą
o wystosowanie apelu w tym samym temacie. O naszą
bezpieczną przyszłość walczą różne grupy społeczne.
To ważne, kiedy my Mieszkańcy mówimy jednym głosem
w istotnej dla nas sprawie.
Kolejnym
wyzwaniem
jest
dostosowanie
szprotawskiej oświaty w kontekście zmian demograficznych.
Opracowałem już optymalny model funkcjonowania
jednostek oświatowych działających na terenie naszej gminy.
Polega on na włączeniu, a w konsekwencji prowadzeniu
przez gminę Szprotawa szkół ponadpodstawowych, dla
których obecnie organem prowadzącym jest Powiat
Żagański. Zaoszczędzone w ten sposób miliony złotych
można byłoby przeznaczyć na realizację innych, istotnych
z punktu widzenia mieszkańców zadań, w tym na remonty
dróg, budowę ścieżek rowerowych. Mam nadzieję, że rady
gminy i powiatu wyrażą wolę wdrożenia tego rozwiązania.
Dlatego zdając sobie sprawę, że tak ciężkich tematów
nie da się uniknąć, liczę na współpracę i dialog ze
wszystkimi, którym dobro gminy bezinteresownie i szczerze
leży na sercu. Drodzy Mieszkańcy, dziękuję Wam za
mijający 2017 rok.
Józef Rubacha
Burmistrz Szprotawy
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W październiku br., w Urzędzie Miejskim
w Szprotawie, podczas konferencji prasowej
z udziałem władz miejskich, przedstawicieli spółki
Nord, Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
oraz lokalnych mediów, podpisana została umowa
sprzedaży nieruchomości pomiędzy Gminą Szprotawa,
a Nord Systemy Napędowe Sp. z o.o. Gminę
reprezentował burmistrz Józef Rubacha, a spółkę Nord
Agnieszka Tront-Stefańczuk, pełnomocnik firmy.

Spółka Nord nabyła 6 hektarową nieruchomość gminną
położoną na terenie Podstrefy Szprotawa w Wiechlicach.
Wkrótce spółka uruchomi tam zakład produkujący m.in.
silniki elektryczne oraz elementy napędowe. Nord
posiada już zakład produkcyjny w Nowej Soli, w którym
od 11 lat produkowane są koła zębate i przekładnie oraz
montowane i serwisowane napędy. Kolejnym etapem
rozwoju Grupy NORD jest budowa fabryki silników
w Wiechlicach. Koszty inwestycji to 6 mln Euro, choć
zdaniem
pełnomocnika
firmy,
zważywszy
na
dotychczasowe kosztorysy, inwestycja będzie nawet
kilkakrotnie większa. Zgodnie z założeniami zakład
będzie produkował około 1000 szt. silników dziennie.
Uruchomienie zakładu planowane jest na wiosnę
2019 r. Zatrudnienie w nim, już w I etapie znajdzie 100
osób, głównie kobiet, z racji wymaganej precyzji prac
manualnych. Pełnomocnik spółki Agnieszka TrontStefańczuk poinformowała, że po ukazaniu się
pierwszych informacji o planowanym uruchomieniu
zakładu w Szprotawie, do zakładu nowosolskiego zaczęły
wpływać zgłoszenia od osób zainteresowanych
podjęciem pracy w Szprotawie. Także na stronie FB firmy
pojawiło się sporo zapytań na ten temat. Wszystkie osoby
zainteresowane pracą będą musiały poczekać do drugiej
połowy przyszłego roku. Wówczas uruchomiony zostanie
proces rekrutacyjny. Najmilej widziane będą osoby
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z wykształceniem technicznym, w tym mechanicy-elektrycy.
Jednakże ze względu na specyfikę pracy i brak w okolicy
zakładów dysponujących taką technologią, spółka liczy się
z brakiem odpowiednio wykwalifikowanej kadry pracowniczej.
Nowo zatrudnieni pracownicy będą musieli zaznajomić się
z zastosowaną technologią i wdrożyć do standardów pracy w
zakładzie. Część załogi odbędzie szkolenie w zakładach
produkcyjnych Grupy Nord, które prężnie działają we
Włoszech oraz w Chinach.
„Bardzo zależy nam, aby stworzyć dobre warunki
pracy”- mówi Agnieszka Tront-Stefańczuk. Firma zwraca
uwagę na bezpieczeństwo pracy oraz na czystość miejsca
pracy. Za takie podejście otrzymała Laur Bezpiecznego
Pracodawcy przyznawanego przez Państwową Inspekcję
Pracy. Pracownicy, poza podstawowymi świadczeniami
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą liczyć
na dodatkowe bonusy w postaci świadczeń z tytułu świąt,
a także możliwość korzystania z masaży rehabilitacyjnych.
Organizowane są imprezy integracyjne oraz pikniki rodzinne,
podczas których rodziny pracowników mogą poznać zakład,
w którym małżonek czy rodzic pracuje. Firma wychodzi z
założenia, że czas, jaki pracownik spędza w pracy jest tak
długi, że wymaga stworzenia i zapewnienia mu właściwej
atmosfery. Tomasz Łyszyński, przedstawiciel spółki Nord
zaznacza, że firma docenia u pracowników chęć kształcenia
się i ciągłego podwyższania swoich kompetencji. Taka
postawa promowana jest odpowiednią gratyfikacją.
Na pytanie o pensje w przyszłym zakładzie Agnieszka
Tront – Stefańczuk odpowiada, że płaca dostosowana będzie
do potrzeb rynku pracy, który zmienia się dynamicznie.
Zapewnia jednak, że w NORD nie ma płacy minimalnej.
Najniższe wynagrodzenie, przeznaczone dla rozpoczynających
dopiero pracę pracowników przewyższa o 30-40% płacę
minimalną. Biorąc jednak pod uwagę intensywność i dynamikę
panującą od pewnego czasu na rynku pracy, należy
przewidywać, że płace będą systematycznie wzrastać.
Warte podkreślenia jest, że zakład produkcyjny to nie tylko
miejsca pracy. To również szeroko zakrojona współpraca ze
szkolnictwem – począwszy od zawodowego, poprzez średnie,
na wyższym skończywszy. Zakład wyposażony w tak
nowoczesną technologię produkcji to szansa dla uczniów
i studentów kształcących się w odpowiednich kierunkach.
Praktyka, czy staż w takim zakładzie to bezcenne
doświadczenie zawodowe zdobyte już na starcie.
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W związku z narastającymi uciążliwościami
wynikającymi z eksploatacji składowiska odpadów
w Kartowicach, w maju br. burmistrz Józef Rubacha wystąpił
do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
w Zielonej Górze o przeprowadzenie kontroli instalacji
zarządzanej przez firmę SUEZ ZACHÓD Sp. z o.o., pod
względem przestrzegania przepisów dotyczących
gospodarowania odpadami oraz innych przepisów
obowiązujących w tego typu instalacjach. Trzeba zaznaczyć,
że pisma do WIOŚ w Zielonej Górze wnioskujące
o przeprowadzenie kontroli były wysyłane systematycznie już
od kilku lat. Jednakże dotychczasowe kontrole wykazywały,
że składowisko spełnia wymogi prawne. Niestety w kwestii
nieprzyjemnego zapachu, nie ma regulacji, które określałyby
normy uciążliwości odorowych dla tego typu obiektów.
Burmistrz Szprotawy wystosował również szereg pism do
właściciela wysypiska o zminimalizowanie uciążliwego
zapachu. Pomimo zapewnień zarządu spółki SUEZ, że
uciążliwości zostaną ograniczone, do dnia dzisiejszego nic się
nie zmieniło, a narastający odór jest odczuwalny na coraz
większym obszarze.
W czerwcu br., podczas zorganizowanego w ratuszu
spotkania z mieszkańcami, Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska przedstawił wstępne wyniki pokontrolne i wyraził
zaniepokojenie możliwością skażenia gleby oraz wód
podziemnych wokół składowiska odciekami z nieszczelnych
wałów. Nie miał również pewności co do szczelności dna
składowiska. Podjęto zatem decyzję o wykonaniu
szczegółowych badań oceniających skażenie środowiska
wodno- glebowego. Wyniki będą znane w najbliższym czasie.
Podczas tego spotkania burmistrz Józef Rubacha stwierdził,
że jeśli na składowisku nie zostaną przeprowadzone prace
zabezpieczające, będzie wnioskował do właściwych instytucji
o zaniechanie składowania odpadów oraz
likwidację
składowiska. Natomiast wiceprezes firmy SUEZ zapewnił
zebranych, że do końca sierpnia br. uciążliwy zapach zostanie
zminimalizowany poprzez budowę systemu drenażowego
oraz zakrycie części składowiska geomembraną przysypaną
ziemią.
Biorąc pod uwagę dobro mieszkańców oraz niewywiązanie się
właściciela ze złożonych deklaracji, w czerwcu br. burmistrz
J. Rubacha wystąpił do Marszałka Województwa Lubuskiego
z wnioskiem o zamknięcie składowiska i zobowiązanie spółki
SUEZ do jego rekultywacji i zabezpieczenia przed wyciekami.
Żądanie tak radykalnego działania burmistrz uzasadnił
ogromnymi uciążliwościami ze strony eksploatowanego
składowiska, w tym związanymi z chemicznym odorem
odczuwalnym z odległości nawet 10 km, złym
samopoczuciem mieszkańców (ból głowy, uczulenia oraz
nasilające się kłopoty z oddychaniem).

We wrześniu br., Burmistrz Szprotawy otrzymał od
WIOŚ w Zielonej Górze zarządzenie pokontrolne,
w którym nałożono na właściciela składowiska szereg
zadań do realizacji w trybie natychmiastowym:



uzupełnienia brakującego pasa zieleni izolacyjnej
celem ograniczenia emisji odorów i pyłów, roznoszenia
odpadów przez wiatr, tworzenia się aerozoli oraz
powstawania pożarów,



zapewnienia spalania biogazu składowiskowego
w zamontowanych pochodniach,



zapewnienia właściwych warunków składowania
ścieków przemysłowych,



eksploatacji składowiska w sposób zapewniający
właściwe funkcjonowanie urządzeń technicznych
stanowiących wyposażenie składowiska oraz zachowanie
wymagań sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy,
przeciwpożarowych, a także wymagań ochrony
środowiska zgodnie z instrukcją prowadzenia
składowiska opadów i posiadaną decyzją.
Ponadto na spółkę SUEZ nałożony został obowiązek
poinformowania w terminie do 30 września br. WIOŚ
w Zielonej Górze o zakresie podjętych i zrealizowanych
działań służących wyeliminowaniu wskazanych
naruszeń. Do dnia dzisiejszego, pomimo przesyłanych
ponagleń, burmistrz nie otrzymał informacji w tej
kwestii ani od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska w Zielonej Górze ani Marszałka
Województwa Lubuskiego.
W związku z ciągłym brakiem informacji zwrotnej w tak
ważnej dla gminy sprawie, 16 października burmistrz
J. Rubacha wystosował pismo do Marszałka
Województwa, Wojewody Lubuskiego oraz WIOŚ
z prośbą o bezwzględne przesyłanie do wiadomości
wszystkich dokumentów w prowadzonej sprawie.
W październiku br. Marszałek Województwa
Lubuskiego wydał decyzję, w której zobowiązał
właściciela instalacji do wykonania i przedłożenia
Marszałkowi przeglądu ekologicznego w terminie do
końca grudnia 2017 r. Wykonanie przeglądu
ekologicznego umożliwi jednoznaczne stwierdzenie
negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko
oraz pozwoli na podjęcie dalszych decyzji i kroków.
Zgodnie z ustaleniami ze spotkania przedstawicieli
wszystkich stron zaangażowanych w sprawę składowiska
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w Kartowicach, które odbyło się 1 grudnia w Zielonej Górze,
kluczowa będzie opinia ekspercka wykonana przez
naukowców z Uniwersytetu Zielonogórskiego określająca
oddziaływanie na środowisko oraz uwzględniająca aspekty
budowlane. Eksperci mają sprawdzić, jak obecny stan
składowiska ma się do zapisów pozwolenia na budowę. Całe
składowisko zostanie przeskanowane pod kątem obecności
odpadów niebezpiecznych. Tylko takie badanie geofizyczne
może rozwiać wszelkie wątpliwości. Marszałek poprosiła
obecnego na spotkaniu Senatora RP Waldemara Sługockiego,
aby na mocy swoich uprawnień złożył wniosek do

Już za parę miesięcy, przy ul. Waszyngtona w
Szprotawie powstanie nowoczesny publiczny obiekt
przedszkolny, który pomieści 140 przedszkolaków.
Sprzyjająca pogoda i szybkie tempo prac wskazują,
że inwestycja zakończy się w terminie. Jeszcze niedawno
w miejscu obecnej budowy stał postawiony 30 lat temu
obiekt przedszkolny, pokryty papą bitumiczną,
z nieszczelną stolarką okienną i drzwiową oraz starymi
żeliwnymi grzejnikami. Był on niezdatny do dalszego
użytkowania.
Pomimo
trudności
związanych
z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych, już
dzisiaj można zobaczyć zarys nowo powstającego
budynku. Obiekt budowany jest od sierpnia br.
w technologii mieszanej: część centralna z piwnicą
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Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie
postępowania kontrolnego w tym zakresie. Natomiast
UMWL zwróci się także do zarządzającego składowiskiem
– firmy SUEZ o przedstawienie informacji na temat
ubezpieczenia gwarancyjnego firmy, która po zamknięciu
składowiska przez kolejne 30 lat zobowiązana jest do
prowadzenia działań monitorujących. O podejmowanych
działaniach będziemy Państwa na bieżąco informować
na stronie UM i Fb.

o konstrukcji murowanej żelbetowej, pozostałe skrzydła
w technologii szkieletu drewnianego prefabrykowanego.
Dotychczas wykonawca w ramach robót budowlanomontażowych wykonał roboty fundamentowe. Wylał
strop monolityczny żelbetowy nad parterem. Wykonał
schody łączące parter z piętrem. Postawił mur wokół
klatki schodowej oraz ściany działowe i osłonowe na
piętrze. Obecnie na parterze muruje ścianki działowe.
Zamontował elementy prefabrykowane w postaci
wiązarów drewnianych w części gospodarczej budynku.
Jednocześnie wykonuje zewnętrzne instalacje elektryczne
i kanalizacyjne. Sprzyjające warunki pogodowe
prawdopodobnie pozwolą wykonawcy do końca roku
postawić wszystkie ściany działowe oraz wykonać
konstrukcję dachu w pozostałych częściach budynku
wraz ze schodami wejściowymi.
Inwestycja jest współfinansowana ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO-Lubuskie 2020, poddziałania 9.3.1
„Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty
realizowane poza formułą ZIT”. Poprawa stanu
infrastruktury oświatowej w gminie umożliwiającej
rozwój dzieci w wieku przedszkolnym to cel jaki chce
osiągnąć szprotawski samorząd w wyniku realizacji tejże
inwestycji. Więcej informacji na temat postępów realizacji
projektu można uzyskać na urzędowej stronie
internetowej www.szprotawa.pl w zakładce „Przedszkole
pod Dębami”.
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Rok 2017 okazał się dla Szprotawy wyjątkowo
atrakcyjny pod względem inwestycyjnym. Podejmowane
przez Burmistrza Szprotawy Józefa Rubachę działania
infrastrukturalne w połączeniu z wieloletnim wysiłkiem
w zakresie promocji gminy zakończyły się sukcesem –
Szprotawa pozyskała dwóch atrakcyjnych inwestorów:
spółkę Nord z zagranicznym kapitałem oraz polską spółkę
Wiązar System.
Wiązar System Sp. J. Rozwadowski & Kołodziej to znana
w województwie opolskim firma, od 9 lat specjalizująca się
w produkcji wiązarów oraz innych konstrukcji dachowych.
Od października br., na gminnych terenach inwestycyjnych
w Wiechlicach trwa budowa hali produkcyjnej z linią do
prefabrykacji budynków drewnianych szkieletowych.

zajmujące się montażem domów prefabrykowanych
(modułowych) w Niemczech, właściciele spółki
zdecydowali się na ulokowanie drugiego zakładu w
zachodniej Polsce. „Wytypowaliśmy kilka możliwych
lokalizacji. Jednak najatrakcyjniejszą ofertę otrzymaliśmy od
Szprotawy. Zalety lokalizacji to bliskość autostrad A4 i A18,
dobry dojazd, rozsądna cena gruntu. Nie ukrywam, że spore
znaczenie miało również zaangażowanie ze strony lokalnej
administracji i bardzo dobry kontakt z burmistrzem J. Rubachą”
– mówi Andrzej Rozwadowski, współwłaściciel.
Zakład produkcyjny w Wiechlicach
Do czerwca przyszłego roku w Wiechlicach powstanie
hala produkcyjna o powierzchni 3.259 m², składająca się
z części produkcyjnej i magazynowej - połączona
z biurowcem, w którym znajdować się będą
pomieszczenia socjalne. Koszt inwestycji to przeszło 6
mln zł. Nowy zakład wyposażony zostanie w linię
produkcyjną szwedzkiej firmy RANDEK umożliwiającej
wyprodukowanie 300 kompletnych, prefabrykowanych
budynków rocznie. Rozpoczęcie produkcji planowane
jest w IV kwartale 2018 r.
Praca - kiedy i dla kogo?

Budowa hali produkcyjnej w Wiechlicach

Przypomnijmy, że 10 lipca br., w drodze przetargu
nieograniczonego spółka Wiązar System nabyła
nieruchomość gminną o pow. 1,5 ha, położoną
w Wiechlicach. Akt notarialny, przenoszący prawo
własności z gminy na Spółkę podpisany został 19 lipca.
Strony reprezentowane były przez Burmistrza Szprotawy
Józefa Rubachę oraz Andrzeja Rozwadowskiego,
współwłaściciela spółki.

W nowym zakładzie zatrudnienie znajdzie 35 osób,
w tym pięciu konstruktorów czuwających nad
przygotowywaniem poszczególnych elementów struktury
i złożeniem jej w całość. Nabór pracowników
rozpocznie się w lipcu przyszłego roku. Właściciele
spółki zapewniają, że nowo zatrudnieni pracownicy
mogą liczyć na bardzo dobre warunki pracy oraz
atrakcyjne wynagrodzenie.

Wiązar w Opolskiem i Lubuskiem
Spółka posiada zakład prefabrykacji w miejscowości
Krzywiczyny (pow. Kluczbork) oraz rozbudowaną sieć biur
handlowych na terenie Dolnego oraz Górnego Śląska
(Wrocław, Legnica, Bytom).
Wysoki poziom technologiczny wyrobów oraz rosnąca
z roku na rok produkcja wymagały rozbudowania zakładu.
Ponieważ największymi odbiorcami produktów są firmy

Przykładowy montaż domu prefabrykowanego (modułowego)
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Od 8 miesięcy trwa przebudowa budynku po
dawnym klasztorze Magdalenek. Połowa prac
budowlanych została już wykonana. Budynek ma
zostać oddany do użytku w lipcu 2018 r.
Wykonawca konsekwentnie dąży do zrealizowania
inwestycji w terminie. Po dokonanych robotach
rozbiórkowych przygotował budynek do prac podczas
zimy. Wzmocnił konstrukcję dachu, wstawił okna
połaciowe i położył nowe pokrycie dachowe. W dalszej
kolejności na parterze wylał posadzkę. Wykonał tynki
renowacyjne. Na I i II kondygnacji budynku zamontował
sufity podwieszane. Na poddaszu postawił ścianki
działowe. Wykonał wewnętrzne instalacje elektryczne,
klimatyzacji i wentylacji oraz centralnego ogrzewania.
Usunął elewację na zewnętrznej stronie budynku.
Zakończył
prace
archeologiczno-konserwatorskie.
Obecnie jest w trakcie wymiany stolarki okiennej. Prace
wykonywane są zgodnie z przyjętym harmonogramem
rzeczowo-finansowym. Jednocześnie podczas robót
budowlano-montażowych przeprowadzono badania
architektoniczne budynku przyziemia i pierwszego piętra,
które zalecił Lubuski Wojewódzki Konserwator
Zabytków. Badania miały na celu rozpoznanie struktury

oraz określenie chronologii dokonanych przekształceń
w obrębie północnego skrzydła dawnego klasztoru, od
początku XIV do początku XX wieku. Więcej informacji
na temat postępu prac budowlanych można uzyskać na
urzędowej stronie internetowej www.szprotawa.pl
zakładka „Magdalenki”. Inwestycja jest realizowana
w ramach programu rewitalizacji, na którą gmina pozyskała
3,5 mln złotych w ramach RPO-Lubuskie 2020,
poddziałania 9.2.1 „Rozwój obszarów marginalizowanych
– projekty realizowane poza formułą ZIT”.

Wkrótce strażacy z Leszna Górnego będą mogli
wyjechać na akcję ratowniczo-gaśniczą nowym,
specjalistycznym samochodem strażackim. Auto
przyjedzie do gminy do końca bieżącego roku.
W listopadzie Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha
podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
umowę o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup
specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Lesznie Górnym”. Dostawcą samochodu

pożarniczego będzie Przedsiębiorstwo UsługowoHandlowe „MOTO-TRUCK” z Kielc. Wartość
samochodu wyniesie 719.550,00 zł brutto, w tym
70.000,00 zł będzie pochodziło ze środków WFOŚiGW,
295.000,00 zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji, 25.000,00 zł ze środków własnych OSP
Leszno Górne, pozostałą kwotę pokryje Gmina
Szprotawa. Nowoczesny pojazd wykorzystywany będzie
do prowadzenia sprawnych i szybkich akcji ratowniczogaśniczych na terenie sołectwa i gminy.
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W związku z funkcjonującym od lipca 2013 r.
nowym
systemem
gospodarowania
odpadami
komunalnymi, przypominamy że do złożenia deklaracji
oraz uiszczania opłaty obowiązani są wszyscy właściciele
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (na
których prowadzona jest działalność gospodarcza).
Nową deklarację należy złożyć przy każdym zaistnieniu
zdarzenia mającego wpływ na wysokość zadeklarowanej
opłaty, czyli np. narodziny dziecka, śmierć, zmiana
miejsca zamieszkania, oddanie do użytku nowo
wybudowanego domu czy też rozpoczęcia działalności
gospodarczej.
W przypadku zmiany danych, będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości
zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła

zmiana. Każdy właściciel nieruchomości poprzez
deklarację informuje o ilości osób zamieszkujących daną
nieruchomość, a także o sposobie zbierania odpadów,
tj. gromadzenie odpadów z segregacją na poszczególne
rodzaje lub gromadzenie bez segregacji. Opłata naliczana
jest na podstawie liczby osób zamieszkujących
nieruchomość, a nie osób w niej zameldowanych.
Niezłożenie deklaracji nie skutkuje uniknięciem opłaty
śmieciowej. Spowoduje natomiast dodatkowe koszty
związane z koniecznością wydania decyzji administracyjnej,
a w konsekwencji wzrost kosztów utrzymania systemu
gospodarowania odpadami na terenie gminy.
W razie niezłożenia deklaracji lub uzasadnionych
wątpliwości co do danych w niej zawartych, wysokość
opłaty określana jest w drodze decyzji. W razie pytań
prosimy o kontakt w Urzędzie Miejskim w Szprotawie I piętro, pokój numer 5 lub pod numerem telefonu 68 376
07 85.

W listopadzie urząd wydał ulotkę informacyjną dotyczącą zasad segregacji
odpadów. Przypomnienie mieszkańcom zasad segregowania odpadów było
konieczne z uwagi na zastrzeżenia pracowników firmy monitorującej
prawidłowość wykonanej segregacji wobec złożonych deklaracji.
Od nowego roku, właścicielom posesji, na których zostanie stwierdzone
segregowanie odpadów niezgodne ze złożoną deklaracją, naliczana
będzie wyższa opłata, tak jak za odbiór odpadów zmieszanych.

W październiku br. podpisana została umowa
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na refundację 100%
kosztów realizacji zadania polegającego na usuwaniu azbestu
oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Szprotawa.
Prace wykonywane były w lipcu przez firmę RENOVO
z Łodzi. Z posesji mieszkańców usunięto łącznie
i wywieziono do utylizacji ponad 75 ton azbestu.
Koszt zadania to 35.828,94 zł.

Grudzień 2017
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1 grudnia minał rok, od kiedy zaczął
działać Szprotawski Zakład Aktywności
Zawodowej. Zakład został utworzony,
aby dać szansę niepełnosprawnym
mieszkańcom naszych okolic na pracę
i możliwość usamodzielnienia się.
Głównym celem zakładu nie jest
wypracowanie zysku lecz aktywizacja
zawodowa osób niepełnosprawnych,
którym ciężko jest się odnaleźć na
otwartym rynku pracy. Obecnie

w zakładzie zatrudnionych jest 21
osób niepełnosprawnych (ponad
70% ogółu pracowników). Osoby
te mają zapewnioną doraźną i
specjalistyczną opiekę medyczną
oraz
codzienną
rehabilitację
prowadzoną przez fizjoterapeutę.
Z wypracowanych środków zakład
finansuje pracownikom udział
w życiu społeczno-kulturalnym.
Wszystko po to, aby w jak
największym stopniu przygotować
ich do podjęcia pracy na otwartym
rynku oraz usamodzielnienia się
w codziennym życiu.
Przez ten rok wspólnie
przygotowywaliśmy
posiłki,
piekliśmy pyszne ciasta, praliśmy i
maglowaliśmy oraz składaliśmy
pudełka
i
robiliśmy
kartki
świąteczne. Jeszcze w grudniu 2016

roku mogli Państwo sprawdzić nasze
zdolności kulinarne podczas Gminnej
Wigilii,
gdzie
przygotowywaliśmy
i wydawaliśmy tradycyjne potrawy
wigilijne. W czerwcu można nas było
spotkać w Drzonkowie, na Lubuskim
Pikniku Zdrowia, gdzie mieliśmy swoje
stoisko. Natomiast w
sierpniu na
gminnych dożynkach nasi mieszkańcy
mogli
spróbować
specjałów
przygotowanych przez pracowników
Szprotawskiego ZAZ.
Ostatnio, braliśmy również udział
w
gminno-parafialnym
Jarmarku
Bożonarodzeniowym.
Z myślą o jutrze rozpoczęliśmy
proces certyfikacji znakiem „Zakup
prospołeczny”. Podejmowane przez
nas starania mają na celu budowanie
pozytywnego wizerunku ZAZ oraz
pozyskanie nowych klientów. Dziś
cieszymy się, że jesteśmy z Państwem
już rok i jesteśmy przekonani, że
kolejne lata przyniosą dalszy rozwój
zakładu.
Małgorzata Szymczak
Kierownik ZAZ

Gmina Szprotawa realizuje
rządowy program rozwijania szkolnej
infrastruktury
oraz
kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii
informacyjno
–
komunikacyjnej – „Aktywna tablica”.
Całkowity koszt zadania szacowany jest
na kwotę 130 tys. zł, przy czym gmina
otrzymała od Wojewody Lubuskiego
dotację celową w wysokości 42 tys. zł.
W ramach programu publiczne
szkoły
podstawowe
wyposażone
zostaną
w
nowoczesny
sprzęt
multimedialny w postaci tablic
i monitorów interaktywnych. Zestawy
multimedialne trafią również do

publicznych przedszkoli.
W celu zwiększenia efektywności
procesu
informatyzacji
oraz
przygotowania
profesjonalnych
stanowisk do pracy z dziećmi
z
rodzin
dysfunkcyjnych,
z problemami uzależnień, szkoły
i przedszkola doposażone zostaną w
laptopy. W tym celu 14 nauczycieli z
podległych jednostek oświatowych
zostało przeszkolonych w zakresie
korzystania z urządzeń wspomagających pracę z dziećmi.

Zakupionych zostanie:
8 zestawów interaktywnych, w skład
których wchodzi tablica interaktywna z
projektorem ultrakrótkoogniskowym,
3 zestawy składające się z monitorów
interaktywnych i komputerów
stacjonarnych oraz 10 laptopów.

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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Ruszył kolejny etap modernizacji oświetlenia na terenie Gminy
Szprotawa. Do tej pory wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych wymieniono
260 opraw na nowe oprawy typu LED. Wykonano też odcinek sieci
w miejscowości Siecieborzyce. W tym roku planowane jest jeszcze wykonanie
oświetlenia ul. Sienkiewicza oraz oświetlenie na terenie osiedla mieszkaniowego
w Siecieborzycach. Wykonawcą zadania jest ENEA Oświetlenie z Poznania.



Wybudowany został 150 metrowy odcinek drogi, która połączyła
ul. Nową z terenami inwestycyjnymi. Zwiększyło to w dużej mierze
atrakcyjność Podstrefy Szprotawa, na obszarze której ulokowało się
w ostatnim czasie dwóch inwestorów. W ramach robót położona została
asfaltowa nawierzchnia drogi wraz z pełną infrastrukturą, tj. chodnikami,
ścieżką rowerową, kanalizacją deszczową oraz oświetleniem drogowym.
Ponadto wykonano 1 kilometrową kanalizację teletechniczną. Wykonawcą
robót była firma ATA-TECHNIK z Budzynia.



Wykonano modernizację nawierzchni trzech ulic w dzielnicy Sowiny:
1 Maja, Asnyka i Kilińskiego. Ulice Asnyka i Kilińskiego po modernizacji
posiadają nawierzchnię z kostki betonowej oraz odwodnienie. Ulica
1 Maja posiada obecnie nawierzchnię asfaltową, a jej pobocze zostało
utwardzone destruktem asfaltowym i utrwalone emulsją asfaltową
z grysem kamiennym. Wykonawcą była firma DUBIEL Władysław
Dubiel ze Szprotawy.



Zmodernizowano nawierzchnię parkingów przy Szkole Podstawowej
i przy ul. Brzozowej w Wiechlicach. Wykonane zostały drogi wewnętrzne
z kostki betonowej i stanowiska postojowe o nawierzchni z kruszywa
łamanego. Wykonawcą zadań realizowanych w ramach budżetu
obywatelskiego była firma DUBIEL Władysław Dubiel ze Szprotawy.

W Szkole Podstawowej nr 2 w Szprotawie oraz w Szkole Podstawowej
w Wiechlicach kompleksowo wymienione zostały stare przewody elektryczne wraz
z tablicą rozdzielczą i oświetleniem. Wykonawcą zadań była firma EL-SUR ze Szprotawy.
Dodatkowo, w szkole w Wiechlicach zaadaptowano pomieszczenie gospodarcze
na łazienkę dla osób niepełnosprawnych. Prace wykonała firma P.W. Hydro - Eco
ze Szprotawy.
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Modernizacja dróg gminnych

ulice Piłsudskiego, Nowa, Legnicka, Powstańców Warszawskich, Wyspiańskiego, Dąbrowskiego, Krótka,
Sikorskiego, Wiechlice Lotnisko-Wiechlice, Brzozowa i Lipowa w Wiechlicach, Henryków- Wiechlice, droga
wewnętrzna w Długiem i w Dzikowicach.


Budowa infrastruktury kajakowej od wsi Cieciszów do Szprotawy
zakres prac obejmuje budowę 7 przystani kajakowych w miejscowościach:
Cieciszów, Wiechlice, Henryków, Szprotawa.



Zagospodarowanie terenów gminnych pomiędzy ulicami Rynek i Poprzeczną
(budowa parkingu oraz nowych nawierzchni dróg i chodników)



Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wiechlice - Cieciszów
(wspólna inwestycja Powiatu Żagańskiego oraz gmin Szprotawa i Niegosławice)



Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego pomiędzy Szprotawą i Pasterzowicami



Inwestycje planowane w ramach budżetu obywatelskiego





modernizacja parkingu przy ul. Lipowej w Wiechlicach,
modernizacja drogi wewnętrznej w Długiem,
przebudowa drogi i parkingu przy cmentarzu w Siecieborzycach,
wykonanie centralnego ogrzewania w remizie OSP w Lesznie Górnym.



Budowa parkingu przy bloku nr 14 na os. Słonecznym w Szprotawie



Termomodernizacja przedszkola przy ul. Rolnej w Szprotawie



Uzbrojenie kolejnego odcinka terenów inwestycyjnych w Wiechlicach



Budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym w obrębie placu Komuny Paryskiej
(z prefabrykatów betonowych wraz ze zmianą organizacji ruchu ).

Urząd Marszałkowski zaprasza firmy z województwa lubuskiego, zainteresowane rozwojem handlu zagranicznego
z Niemcami do udziału w misji gospodarczej do Hanoweru (Niemcy) w dniach 22-28 kwietnia 2018 r. Misji
towarzyszy uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Innowacyjnych Technologii Przemysłowych Hannover
Messe, które zalicza się do najważniejszych wydarzeń branży przemysłowej na świecie. Województwo Lubuskie
prezentować będzie swoją ofertę na stoisku narodowym. Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do
przedsiębiorców z branż: automatyki przemysłowej (robotyka), informatyki (IT), energetyki, technologii
ekologicznych, technologii i usług przemysłowych, badawczo-rozwojowej, z kategorii MŚP oraz „młodych
firm” (start-upów) posiadających siedzibę w Województwie Lubuskim. Firmy zakwalifikowane do udziału w misji
gospodarczej pokrywają 15% kosztów organizacji wyjazdu w przeliczeniu na jednego uczestnika, szacowany koszt to
ok. 1 500 zł. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji zawarte są w REGULAMINIE REKRUTACJI
dostępnym na stronie http://lubuskie.pl/misje-zagraniczne/. O szczegóły można również pytać pod nr tel.
68/ 45 65 487.
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22 września br. weszła w życie uchwała Rady
Miejskiej zmieniająca nazwy ulic w Szprotawie. Publikujemy
ważne informacje dla mieszkańców oraz przedsiębiorców,
którzy objęci zostali tymi zmianami.
Nowe nazwy otrzymały następujące ulice w Szprotawie:









dotychczasowa ulica Mariana Buczka - JASNA;
dotychczasowa ulica Wincentego Pstrowskiego
- SPOKOJNA;
dotychczasowa ulica Hanki Sawickiej
- WŁ. ŁOKIETKA;
dotychczasowa ulica Gen. Świerczewskiego
- MUZEALNA;
dotychczasowa ulica Plac Walki Młodych
- PLAC MŁODYCH;
dotychczasowa ulica 9 Maja - 8 MAJA;
dotychczasowa ulica Marszałka Żymierskiego
- KRÓLOWEJ JADWIGI;
dotychczasowa ulica Jedności Klasy Robotniczej
- JEDNOŚCI.

Przypomnijmy, że konieczność zmiany nazw ulic wynika
z ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego
ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów
użyteczności publicznej.

Informacje ogólne
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
postawie ww. ustawy są wolne od opłat.
Zmiana nazwy dokonana na podstawie ww. ustawy nie ma
wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę
dotychczasową – są one nadal ważne (dowody osobiste
i prawa jazdy zachowują ważność, a ich wymiana nie jest
wymagana przed końcem terminu ważności dokumentu).
Zmiana nazwy ulicy nie będzie powodować problemów
z dostarczaniem korespondencji pod dotychczasowy adres.
Można wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miejskiego w
Szprotawie o wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy

Urząd Skarbowy
Osoby fizyczne powinny wypełnić i złożyć w Urzędzie
Skarbowym formularz ZAP-3.
Druk ZAP-3 można pobrać i złożyć w formie papierowej
w Urzędzie Skarbowym w Żaganiu lub drogą
elektroniczną poprzez wypełnienie i wysłanie formularza
dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa
Finansów http://www.finanse.mf.gov.pl

C entra lna E w i de ncja i I nf or ma c ja
o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
powinny złożyć w Urzędzie Miejskim w Szprotawie
wniosek CEIDG-1 o zmianę wpisu w CEIDG. Wniosek
można złożyć w urzędzie osobiście w wersji papierowej
lub przez Internet przy użyciu podpisu kwalifikowanego
lub zaufanego profilu.
Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać
w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego
w Szprotawie, pok. nr 8 (I piętro) tel. +48 68 376 2763.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
Osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę
danych adresowych poprzez wypełnienie i złożenie
wniosku o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce.
Formularz należy pobrać i złożyć w formie papierowej
w Inspektoracie ZUS w Żarach.

Sprawy meldunkowe
Zmiana adresów w związku ze zmianą nazwy ulicy
dokonywana jest bezpłatnie. Nie ma konieczności
składania wniosku. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.
Nie ma obowiązku wymiany dowodów osobistych.
Osoby, które chcą wymienić dowód osobisty powinny
złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miejskim w
Szprotawie. Wymiana dowodu osobistego jest bezpłatna.
W przypadku, gdy wymagane jest przedłożenie
zaświadczenia o aktualnym adresie zameldowania w
związku ze zmianą nazwy ulicy i zmianą numeracji
porządkowej nieruchomości, należy złożyć w Urzędzie
Miejskim w Szprotawie stosowny wniosek o wydanie
zaświadczenia – do pobrania na stronie
www.szprotawa.pl
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Więcej informacji w tym zakresie uzyskać można w Biurze
Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Szprotawie, tel. +48 68
376 3814.

przypadku braku takiego formularza, poprzez złożenie
oświadczenia w formie pisemnej.

Informacja w sprawie podatku i opłat lokalnych

Za wymianę tablic z nazwami ulic odpowiada Urząd
Miejski w Szprotawie.

Nie ma konieczności składania informacji w sprawie podatku
i innych opłat lokalnych (m.in. zmiany deklaracji za
gospodarowanie odpadami komunalnymi) celem aktualizacji
danych adresowych. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.
Banki, dostawcy energii elektrycznej, dostawcy gazu,
dostawcy usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych
i internetowych, agencje ubezpieczeniowe, fundusze
emerytalne, zakłady pracy, przychodnie lekarskie, szkoły,
przedszkola i inne
Ww. instytucje należy powiadomić o zmianie adresu poprzez
wypełnienie i złożenie stosownego formularza aktualizacji
danych osobowych udostępnianego przez dany podmiot, a w

Wymiana tabliczek z nazwą ulicy

Wymiana tabliczek z numerem porządkowym
nieruchomości
Zgodnie z art. 47b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016r. poz.
1629) właściciele nieruchomości zabudowanych lub
inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów
i budynków, które takimi nieruchomościami władają,
mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na
ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem
porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

Kara za zatruwanie powietrza jest droższa
niż opał na całą zimę!!!
Funkcjonariusze posiadają imienne uprawnienia
do przeprowadzania tego typu kontroli, a utrudnianie
tych czynności – zgodnie z art. 225 par. 1 Kodeksu
karnego – zagrożone jest karą do trzech lat więzienia.
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.
Straż Miejska w Szprotawie przypomina wszystkim
mieszkańcom i właścicielom nieruchomości z terenu Gminy
Szprotawa o bezwzględnym zakazie spalania odpadów na
terenie nieruchomości oraz w instalacjach grzewczych
budynków.
Od września br. funkcjonariusze Straży Miejskiej
w Szprotawie w całej gminie kontrolują posesje i sprawdzają
czy do naszych pieców nie trafiają śmieci. Palący odpady 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.

Jeżeli widzisz, że ktoś pali śmieci
– zadzwoń do Straży Miejskiej w Szprotawie
pod nr tel. 68 376 07 99

Strażnicy dostępni są również
pod telefonami komórkowymi:
510 122 938, 502 131 997,
600 856 159, 600 856 145.
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atut wskazywali panującą przyjazną atmosferę do
inwestowania i zaangażowanie lokalnych władz.
Oprócz podejmowanych przeze mnie działań na rzecz
tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju
i upowszechniania przedsiębiorczości, troszczę się
również o rozwój lokalnej społeczności. To dla Was,
drodzy Mieszkańcy, remontowany jest dawny budynek
klasztoru Magdalenek, w którym powstanie Centrum
Aktywności Społecznej. Będzie to miejsce do aktywnego
spędzania wolnego czasu, integracji i aktywizacji
społecznej. Powstaną nowe miejsca pracy. Obiekt
zostanie
dostosowany
do
potrzeb
osób
niepełnosprawnych.
Poprawi
estetykę
obszaru
i infrastruktury technicznej. To także dla Was
remontowane są świetlice na terenach wiejskich, stawiane
siłownie zewnętrzne oraz organizowane imprezy
kulturalno-rozrywkowe.
Miło nam poinformować Państwa, że Burmistrz
Szprotawy Józef Rubacha głosami Szprotawian został
uhonorowany Laurem Społecznego Zaufania –
certyfikatem nadawanym przez Instytut Badań Marki.
To niezwykle cenne wyróżnienie, bowiem przyznawane jest
wyłącznie na wniosek klientów i konsumentów.
- Pragnę podziękować przede wszystkim tym, którzy we
mnie wierzą i wspierają moje działania. Obejmując funkcję
Burmistrza Szprotawy wiedziałem, że tylko ciężką pracą
Szprotawa
może
osiągnąć
zadawalający
poziom
zrównoważonego
rozwoju.
Dzisiaj
z
pełną
odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że tak się stało.
Doprowadziłem do ulokowania pierwszych inwestorów na
terenach gospodarczych gminy. Prace budowlane ruszyły,
więc Szprotawa już dziś może poszczycić się nowymi
firmami: Nord Systemy Napędowe Sp. z o.o, która
uruchomi fabrykę silników oraz Wiązar System Sp. J.
Rozwadowski & Kołodziej z linią do prefabrykacji
budynków drewnianych szkieletowych. Teraz kolejnym
wyzwaniem jest osiągnięcie efektu domina. Bowiem im
więcej będzie powstawało zakładów w strefie, tym sieć
powiązań z lokalnymi przedsiębiorcami będzie coraz szersza
i efektywniejsza. To z kolei pociągnie za sobą większe
wpływy z podatków, natomiast dla mieszkańców to więcej
konkurencyjnych miejsc pracy, wyższe płace. Szanse mamy
olbrzymie, bowiem inwestorzy wybierając Szprotawę, jako

Jestem jednak świadomy, że niezakończona pozostaje
niezwykle istotna dla nas wszystkich sprawa dalszego
funkcjonowania składowiska w Kartowicach.
Złożyłem wniosek do Marszałka Województwa
Lubuskiego o cofnięcie Pozwolenia Zintegrowanego na
eksploatację instalacji do składowania odpadów wraz z jej
rekultywacją i zabezpieczeniem przed wyciekami. Nie
spocznę dopóki nie zostaną wydane właściwe decyzje
regulujące działanie składowiska w taki sposób, aby
zdrowie i życie mieszkańców Szprotawy i okolic było
niezagrożone.
Szanowni Państwo, nagroda Laur Społecznego
Zaufania została przyznana mnie, ale dedykuję ją tym
wszystkim, którzy wspierali i wspierają moje działania,
a także tym z którymi współpracowałem w całym tym
okresie. Jeszcze raz dziękuję, że obdarzyliście mnie swoim
zaufaniem. Deklaruję Państwu, że nadal będę rzetelnie
pracował na rzecz naszej gminy oraz podejmował każde
działanie, które choć w najmniejszym stopniu przybliży
nas do osiągnięcia stabilnego i efektywnego rozwoju
Szprotawy – podsumowuje burmistrz Józef Rubacha.

Nagroda „Laur Społecznego Zaufania” przyznawana
jest od 2016 roku dla osób i podmiotów o najwyższej
reputacji rynkowej wśród konsumentów i klientów
oraz cieszących się szerokim zaufaniem społecznym.
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Szprotawska książnica zdobyła 218 punktów, tylko
1 punkt mniej od lidera województwa. W rankingu
wzięto pod uwagę kilkanaście wskaźników m. in. ilość
czytelników, powierzchnię biblioteki, stan księgozbioru
czy pozyskiwanie środków zewnętrznych. Od wielu lat
szprotawska książnica znajduje się w ścisłej czołówce
najlepszych bibliotek naszego województwa.
- Bardzo

dziękuję moim pracownikom za
zaangażowanie, kreatywne pomysły i chęć
dokształcania się, bo to w tej pracy jest
najważniejsze - mówi Jolanta Wawrzyniak, dyrektorka

Miejska Biblioteka Publiczna w Szprotawie uzyskała
wysokie, II miejsce w województwie lubuskim
w Rankingu Rzeczpospolitej na najlepszą bibliotekę.

szprotawskiej biblioteki. - Pochwalę się, że już od
stycznia przyszłego roku w naszej bibliotece
wprowadzamy elektroniczne wypożyczanie książek.
W systemie OPAC będzie można odnaleźć
poszukiwane tytuły, zarezerwować je, a następnie
wypożyczyć. Natomiast od tego roku umożliwiamy
czytelnikom dostęp do 20 tysięcy bezpłatnych
e-booków.

Urząd Stanu Cywilnego w Szprotawie prosi o zgłaszanie się par małżeńskich, zameldowanych na
terenie gminy Szprotawa, które w 2018 roku będą obchodziły Jubileusz 50-lecia pożycia
małżeńskiego. Pary, które w 1968 roku zawarły związek małżeński, otrzymają medal za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie. To honorowe odznaczenie nadawane jest przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.
Zgłoszenia należy dokonać osobiście lub za pośrednictwem osób najbliższych
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Szprotawie pok. nr 29 (boczne wejście do ratusza) lub
telefonicznie pod numerem 68 376 07 55 lub 68 376 38 15 w terminie do 31 stycznia 2018r.

W czwartek, 7 grudnia br., w szprotawskim ratuszu odbyło się
spotkanie burmistrza Józefa Rubachy z kierownictwem firmy Marmorin.
Spotkanie dotyczyło uruchomienia przez zakład, już na początku 2018 roku,
częściowej produkcji w naszym mieście.
Przypomnijmy, że firma zakupiła hale produkcyjne i budynki po zakładach
ZEFAM, przy ul. Niepodległości w Szprotawie. Nieruchomości objęte są
Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „Inwest-Park”. Cieszy nas decyzja
Zarządu, który po opracowaniu długofalowej strategii rozwoju firmy
zdecydował powrócić do koncepcji produkcji swoich wyrobów również
w Szprotawie. Wkrótce poinformujemy
mieszkańców o szczegółach
rekrutacji pracowników.

Ciasto:
 5 jajek
 1 szklanka cukru
 2 szklanki mąki pszennej
 1 szklanka mąki ziemniaczanej
 6 łyżek oleju
 3/4 kostki miękkiej margaryny
 3 łyżeczki proszku
 1 łyżka octu

Masa makowa:
 Ubite białka z 3 jajek
 garść rodzynek
 puszka masy makowej
 2 łyżki skórki pomarańczowej
 3 łyżki dżemu

2 całe jajka oraz żółtka z 3 jaj ubić z cukrem. Dodać pozostałe składniki. Wszystko dobrze wymieszać mikserem.
Będzie dość gęste, ale takie właśnie ma być. Masę makową wyjąć z puszki, dodać bakalie i ubite białka z 3 jajek.
Delikatnie wymieszać. Ciasto wylać na dużą blachę. Na wierzch wyłożyć masę makową. Można wymieszać widelcem,
aby powstały wzory. Piec 50-60 min., w temp. 160 st. Po upieczeniu można posypać cukrem pudrem bądź polać
lukrem.

