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Wszystkim Mieszkańcom Ziemi Szprotawskiej
z okazji Świąt Wielkiej Nocy
życzymy zdrowia, spokoju,
radosnych chwil w rodzinnym gronie
oraz pozytywnej energii każdego dnia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz Szprotawy

Andrzej Stambulski
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Biuletyn Urzędu Miejskiego w Szprotawie
I mówię jasno – sytuacja w gminie jest
zła!
Wymusza
przeprowadzenie
radykalnych reform i ostrych cięć
budżetowych,
do
których
już
przystąpiłem i wprowadzam je w życie.

Szanowni Państwo!
Po rocznej przerwie oddaję w
Państwa ręce świąteczne wydanie
Biuletynu
Urzędu
Miejskiego.
Wznawiamy jego publikację, gdyż
jestem zdania, że prawo dostępu do
informacji dotyczących
działań
podejmowanych przez samorząd
należy rzetelnie realizować. Chociaż
spora część społeczeństwa preferuje
internetową wymianę danych, to
pamiętamy o tych, którzy z różnych
względów wybierają formę papierową.
Jest to w dalszym ciągu uniwersalna
metoda komunikacji, przystępna
zarówno dla młodszych jak i starszych
mieszkańców naszej gminy.
Od początku mojej kadencji
przyjąłem zasadę transparentności
pracy. Szprotawianie powinni wiedzieć
jakie działania podejmowane są w
gminie, jakie są plany samorządu na
przyszłość. Dobrze poinformowane
społeczeństwo ma większą możliwość
szybkiego reagowania na ewentualne
negatywne zjawiska czy błędnie
podejmowane decyzje.
Gdyby mój poprzednik rzetelnie
informował
społeczeństwo
o
realizowanych działaniach, może
dzisiaj nie bylibyśmy w sytuacji, z
którą przyszło się nam mierzyć.

Rozpocząłem
od
zmiany
regulaminu organizacyjnego urzędu.
Realizując punkt po punkcie mój
program wyborczy zlikwidowałem
stanowisko zastępcy burmistrza, a
także straż miejską, bowiem koszty
funkcjonowania
tych
stanowisk
znacznie przewyższały uzyskiwane
efekty społeczne i ekonomiczne.
Dodatkowo zoptymalizowałem pracę
poszczególnych
wydziałów
i
pracowników urzędu.
Reorganizacją objęte zostały
również jednostki podległe gminie, w
tym placówki oświaty, na których
funkcjonowanie
w
tegorocznym
budżecie brakuje blisko 4 mln zł.
Pragnę Państwa uspokoić, że zmiany
polegają na usprawnieniu zarządzania
jednostkami, tak aby zredukować
koszty przy jednoczesnym zachowaniu
istniejącej sieci szkół i pozostałych
podmiotów. Głośnym echem odbiła
się sprawa zmiany zasad zatrudniania
kucharek
w
szprotawskich
przedszkolach. Niepotrzebnie padło
wiele gorzkich słów czy oskarżeń,
które niestety nie prowadzą do zgody i
nie budują wzajemnego zaufania.
Spokojna i uczciwa rozmowa w gronie
specjalistów i ludzi dobrej woli
pozwala
na
wypracowanie
kompromisu, który satysfakcjonuje
wszystkie strony. Obecnie kucharki
zakładają spółdzielnię socjalną, a ja
i moi pracownicy udzielamy wsparcia,
począwszy
od
pomocy
w
skompletowaniu
oraz
napisaniu
wniosków, poprzez pośrednictwo w
uzyskaniu dofinansowania z Urzędu
Pracy.
Z jednej strony ograniczam
koszty, z drugiej stawiam na

intensywny rozwój gospodarczy i
społeczny gminy. Pogłębiam działania
na rzecz zagospodarowania terenów
inwestycyjnych.
Nasze
atuty
prezentuję potencjalnym inwestorom.
Pukam
do
drzwi
instytucji
pośredniczących
w kontaktach z inwestorem, aktywnie
promując tam Szprotawę.
Rozwój
wymaga
jednak
ogromnych nakładów finansowych.
Szukam
więc
alternatywnych
sposobów pozyskania pieniędzy na
niezbędne remonty nawierzchni ulic
czy budowę nowych dróg i ścieżek
rowerowych. Dofinansowania wymaga
pilna wymiana nieszczelnego i
niekompletnego pokrycia dachowego
ratusza. Palącym problemem jest
również sytuacja szprotawskiego
szpitala. Wieloletnie zaniedbania oraz
brak inwestycji doprowadziły do
katastrofalnego stanu technicznego
lecznicy. W obecnej sytuacji tylko
zdecydowane działania pozwolą na
utrzymanie szpitala i świadczenie
usług na przyzwoitym poziomie.
Już dzisiaj mogę pochwalić się
otrzymaną dotacją na budowę
drugiego odcinka drogi relacji
Henryków – Wiechlice oraz Borowina
– Witków. Wystąpiliśmy z wnioskami
na dofinansowanie boisk sportowych
przy szkołach podstawowych w
Szprotawie oraz Wiechlicach. Jeszcze
w tym roku wybudujemy boisko
sportowe w Witkowie. Rozpoczęliśmy
realizację
polskoniemieckiego
projektu, w ramach którego ze
środków Unii Europejskiej planowane
są remonty sal lekcyjnych oraz zakup
sprzętu IT dla szkół. Nawiązaliśmy
współpracę z polsko- niemiecką
fundacją ochrony zabytków na rzecz
zabezpieczenia ruin oraz remont wieży
kościoła ewangelickiego w Szprotawie.
Niezmiernie cieszy, że możemy
podejmować takie inicjatywy z

Kwiecień 2019

Nr 1 (63)

naszymi niemieckimi przyjaciółmi, z
którymi w tym roku świętować
będziemy 20-lecie współpracy. Już
dzisiaj wraz z Burmistrz Sprembergu
Christiną
Herntier
zapraszam
wszystkich Szprotawian na wielką
fiestę, która odbędzie się 10 sierpnia
w Sprembergu. Zachęcam do
aktywnego włączenia się w te
obchody, bo ze względu na trudną
sytuację finansową tegoroczne święto
miasta w Szprotawie nie odbędzie się.
Szanowni Państwo, kandydując
na stanowisko Burmistrza Szprotawy,
a potem obejmując ten urząd, miałem
świadomość
trudnej
sytuacji
finansowej gminy, niebotycznych
długów oraz trwających procesów
sądowych. Nie zgadzałem i nie
zgadzam się z obciążeniami, których
ciężar spłaty spoczywa de facto na
nas, mieszkańcach Szprotawy, w

formie wysokich podatków, opłat
lokalnych czy horrendalnie wysokich
cen za wodę i ścieki. Dlatego
podejmuję kroki, aby tę niekorzystną
sytuację odwrócić. Zatrzymałem
zatwierdzone przez poprzedników
kolejne podwyżki cen wody i ścieków,
które miały wejść już od 2 czerwca
bieżącego roku. Co więcej, wystąpiłem
do PGW Wody Polskie z wnioskiem o
zatwierdzenie nowych, obniżonych
stawek. Po ich akceptacji mieszkańcy
Szprotawy będą mniej płacić za wodę i
ścieki.
W
ostatnich
tygodniach
odbyłem mnóstwo spotkań z
przedstawicielami instytucji, które
mogą
udzielić
nam
wsparcia.
Otrzymałem deklarację szerokiej
pomocy w realizacji działań mających
na celu uzdrowienie szprotawskich
finansów oraz niedopuszczenia do

wiele dumy, bo mam zaszczyt
reprezentować naszą piękną gminę.
Jest to jednocześnie ogromna
odpowiedzialność, szczególnie w
obliczu niełatwej sytuacji, w której się
znaleźliśmy.

Drodzy Mieszkańcy
Gminy Szprotawa!
21 listopada 2018 roku
rozpocząłem czwartą kadencję służby
na rzecz Gminy Szprotawa. Oceniając
efekty mojej dotychczasowej pracy
zaufaliście mi Państwo po raz kolejny,
za co serdecznie dziękuję.
Tym razem, decyzją radnych, pełnię
funkcję Przewodniczącego Rady
Miejskiej. Stanowisko to przysparza

Nietrafione decyzje, zaciągnięte
kredyty oraz brak perspektywicznego
myślenia doprowadziły Szprotawę na
skraj
bankructwa.
Ale
o
popełnionych błędach powiedziano
już wiele. Przyszedł więc czas, by
odwrócić złą passę i wyprowadzić
gminę z zakrętu.
Pokładam nadzieję w moich
koleżankach i kolegach, którzy
zasiadają obok mnie w radzie, że
będziemy
mądrze
i
dojrzale
podejmować
decyzje
dotyczące
przyszłości naszej gminy. Radni
reprezentują określone środowiska,
naturalnym więc jest, że problemy

3
bankructwa gminy czy wprowadzenia
zarządu komisarycznego.
Dlatego, Drodzy Państwo,
proszę Was o wsparcie i zrozumienie
moich decyzji. Tylko szybkie i
radykalne działania naprawcze mogą
zahamować
niekorzystny
trend
ciągłego zadłużania gminy i pozwolić
na dalszy jej rozwój.

... A tymczasem zawitała do nas
wiosna, wkrótce świętować będziemy
Wielkanoc. Życzę więc Państwu
ciepłej
i
radosnej
atmosfery,
serdecznych spotkań z najbliższymi, a
pozytywne myśli niech towarzyszą
Państwu każdego dnia.

Mirosław Gąsik
Burmistrz Szprotawy

mieszkańców tych terenów będą dla
nich priorytetowe. Wierzę jednak, że
wspólnie walczyć będziemy o lepszą
przyszłość dla całej gminy.
Ogromnie cieszy mnie postawa
Burmistrza Szprotawy Mirosława
Gąsika, który jest otwarty na dialog i
współpracę z radnymi. Już dzisiaj
zbieramy pierwsze owoce zgodnego
łączenia sił z zarządem powiatu,
województwa i innych instytucji
wspomagających pracę samorządu.
Szanowni Państwo, wierzę, że
za pięć lat, wraz z moimi koleżankami
i kolegami radnymi, będę mógł śmiało
spojrzeć Państwu w oczy i powiedzieć
„daliśmy radę, Szprotawa wyszła na
prostą”. Tego sobie i Państwu życzę.

Andrzej Stambuski
Przewodniczący Rady Miejskiej
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W połowie stycznia br. Burmistrz
Szprotawy
Mirosław
Gąsik
wprowadził
nowy
Regulamin
Organizacyjny Urzędu Miejskiego,
a wraz z nim duże usprawnienia
w jego funkcjonowaniu.
Bez zastępcy burmistrza
Decydując się na zmianę struktury
organizacyjnej
urzędu
burmistrz
kierował się przede wszystkim chęcią
dostosowania pracy poszczególnych
komórek organizacyjnych do potrzeb
mieszkańców i interesantów magistratu.
W miejsce pięciu dotychczas
funkcjonujących wydziałów, stworzone
zostały dwa,
realizujące zakresy
wzajemnie ze sobą powiązanych zadań.
Układ taki pozwala na lepszą
komunikację pomiędzy pracownikami
i skuteczniejszy przepływ informacji.
Samodzielnymi pozostały komórki
bezpośrednio podległe Sekretarzowi
i Skarbnikowi Gminy oraz Urząd Stanu
Cywilnego.
Zlikwidowano stanowisko zastępcy
burmistrza, które podczas analizy
ocenione zostało jako nieefektywne, a
generujące ogromne koszty utrzymania.
Zakres
obowiązków
dotychczas
realizowany
przez
zastępcę
z
powodzeniem
wykonuje
obecnie
sekretarz gminy.
Straż Miejska rozwiązana
31 marca br. przestała funkcjonować
Straż Miejska w Szprotawie. Jej zadania
w dopuszczalnej prawnie części
przejęły inne komórki organizacyjne
magistratu. Pozostałe zadania z zakresu

ochrony porządku publicznego, które
zgodnie z prawem nie mogą być
wykonywane przez pracowników JST,
wykonuje Komisariat Policji w
Szprotawie.
Dla zachowania bezpieczeństwa
obywateli i porządku publicznego
burmistrz
poczynił
starania
zwiększające zakres współpracy z
policją. Część oszczędności po
zlikwidowanej straży przeznaczona
zostanie na współfinansowanie razem z
sąsiednimi gminami zakupu nowego
radiowozu,
który
pozwoli
funkcjonariuszom
jeszcze
lepiej
wykonywać
zadania
na
rzecz
utrzymania bezpieczeństwa w gminie.
Gmina pokryje również koszty
dodatkowych patroli policyjnych w
okresie
wakacyjnym
oraz
przy
wydarzeniach podwyższonego ryzyka.
Likwidacja straży wraz z likwidacją
stanowiska zastępcy burmistrza były
jednymi
z
punktów
programu
wyborczego burmistrza Gąsika.
Biuro Pozyskiwania Środków

Zlikwidowane zostały 2 samodzielne
stanowiska ds. pozyskiwania środków i
rewitalizacji, ich miejsce zajęło
Biuro
Pozyskiwania
Środków
Pozabudżetowych, ukierunkowane na
potrzeby zarówno związane z realizacją
zadań przez komórki urzędu, jak też
potrzeby organizacji działających na
terenie gminy.
Z doświadczenia osób tam pracujących
skorzystały już m. in. Spółdzielnia
Mieszkaniowa
Lokatorsko
-

Własnościowa w Szprotawie czy
Parafia
Polskokatolicka
pw.
Zbawiciela Świata w Szprotawie.
Rzecznik przedsiębiorcy

Ze względu na potrzebę rozwinięcia
szczególnej opieki nad otoczeniem
biznesowym w zakres zadań urzędu
wpisano m.in. dedykowaną funkcję
„rzecznika
przedsiębiorcy”.
Do
stanowiska przypisanych zostało
szereg zadań mających na celu
pożądaną aktywizację gospodarczą
gminy.
Urząd dla Szprotawian

Wypracowane propozycje zmian
podparte zostały szczegółową analizą
zapisów
w
dotychczasowym
regulaminie organizacyjnym, analizą
zakresów czynności pracowników
urzędu, konsultacjami z jego kadrą
kierowniczą oraz pracownikami. Pod
uwagę wzięto również prognozowane
kierunki aktywności i rozwoju gminy.
W obszarze zadań komórek istotne
były wnioski i oczekiwania ze strony
społeczności lokalnej.
Wprowadzane zmiany kadrowe mają
przynieść gminie w kolejnych latach
szacunkowe
oszczędności
na
poziomie ok. 700 tys. zł rocznie.
Burmistrz Szprotawy Mirosław
Gąsik
zachęca
do
stałego
kontaktu z pracownikami Urzędu
Miejskiego w Szprotawie.
Ratusz jest otwarty dla Państwa!
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Rozpoczęta w połowie lutego
br., budowa chodnika w Henrykowie
dobiegła końca. Sprzyjająca pogoda i
szybkie tempo prac pozwoliły na
odebranie robót miesiąc przed
zaplanowanym terminem.
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kostką betonową. W drugiej części, do
bloków mieszkalnych, położono 630
m.b. nowego chodnika również z kostki
brukowej. Dodatkowo osadzono

W ramach zadania stare i popękane
płyty chodnikowe na odcinku 350
m.b., od granicy Szprotawy do
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego, zastąpione zostały nową

2 km utwardzonej drogi
usprawniającej dojazd do pól
uprawnych zyskali mieszkańcy wsi
Długie dzięki współpracy z Borowem
Wielkim oraz Nowym Miasteczkiem.
Samorządowcy Szprotawy oraz
Nowego Miasteczka, a także
mieszkańcy wsi Długie i Borowa
Wielkiego podjęli wspólną inicjatywę
utwardzenia 3 km drogi relacji Długie
– Borów Wielki. Zakres wykonanych
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krawężniki oraz wybudowano zatokę
autobusową.
Aktualnie analizujemy możliwości oraz
zewnętrzne źródła finansowania II etapu
zadania czyli budowy chodnika oraz
wymiany asfaltu w pozostałej części
Henrykowa – mówi burmistrz
Mirosław Gąsik.

Wykonawcą zadania, o łącznej
wartości 271 tys. zł, była firma
M.A.D.I Bruk Ilona Dziadosz
z Głogowa.

prac to korytowanie drogi oraz jej
utwardzenie na podbudowie z gruzu
betonowego mielonego oraz kruszywa
łamanego. Ostatnim elementem

W marcu zakończona została
budowa ulicy Elektrycznej
zlokalizowanej w obszarze
gospodarczym w Wiechlicach.
Budowa ulicy Elektrycznej to jedno z
przedsięwzięć realizowanych
w ramach kompleksowego uzbrojenia

Zakończony został remont ulicy Kasprzaka w Szprotawie. W ramach robót
wykonano: korytowanie drogi, osadzenie krawężnika, położenie 1900 m2
nawierzchni z kostki brukowej. Wartość zadania: 140 tys. zł. Wykonawca: PHU
Dubiel Władysław Dubiel ze Szprotawy.

Odcinek nawierzchni drogi w kierunku od Bobrowic do Sierakowa został
utwardzony sfrezowanym kruszywem. Długo wyczekiwana inwestycja posłuży
mieszkańcom oraz rowerzystom
korzystającym z uroków trasy „Pętla
Bobrowicka”. Wartość zadania - 10 tys. zł.

zadania było wałowanie ułożonej
nawierzchni.
Burmistrz Mirosław Gąsik dziękuje
rolnikom ze wsi Długie oraz Borowa
Wielkiego za ogromne zaangażowanie
przy realizacji inwestycji, w tym za
udostępnienie sprzętu do transportu
materiałów.
Realizacja zadania, przy niewielkim, 5cio tysięcznym wkładzie z gminnego
budżetu, przyniesie wiele korzyści
polepszając dojazd do pól i lasów.
szprotawskich terenów
inwestycyjnych. Wykonanie zadania
obejmowało korytowanie drogi,
osadzeni e krawężnikó w oraz
położenie 355 m2 nawierzchni z
kostki brukowej. Przedsięwzięcie
współfinansowane było przez firmę
Nord.
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Trwa ofensywa proinwestycyjna
szprotawskiego obszaru
gospodarczego. Jego atuty
intensywnie promowane są w
instytucjach odpowiedzialnych za
kontakt z inwestorem: Kostrzyńsko
- Słubickiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej oraz Polskiej
Agencji Inwestycji i Handlu w
Warszawie. Podejmowane są
również działania związane z
uzbrojeniem tego terenu.

Priorytetem burmistrza Mirosława
Gąsika, jak zapewne większości
włodarzy, jest intensywny rozwój
gminy poprzez m.in.
zagospodarowanie terenów
inwestycyjnych i zlokalizowanie na
nich jak największej liczby zakładów
pracy. Jednak bierne czekanie nie
pomaga w wyścigu o inwestora,
dlatego od początku swojej kadencji
burmistrz podejmuje szereg działań
zmierzających do realizacji
założonego celu. Na początku lutego
br. w Szprotawie gościli
p r z e d s t a w i c i e l e K o s tr z y ń s k o Słubickiej Specjalnej Strefy

Biuletyn Urzędu Miejskiego w Szprotawie

Ekonomicznej – Wiceprezes Zarządu
Stanisław Iwan oraz Główny
Specjalista Manager Projektów
Inwestycyjnych Krzysztof Babij.
Zaraz po tej wizycie burmistrz udał
się do Warszawy do Polskiej Agencji
Inwestycji i Handlu. Obie instytucje
są najważniejszymi podmiotami
wspomagającymi inwestorów w
wyborze najlepszych lokalizacji pod
planowane inwestycje.

Burmistrz Gąsik spotyka się także z
przedsiębiorcami, którzy wybrali już
Szprotawę jako miejsce swojej

W wyniku przeprowadzonych
rozmów określone zostały warunki
aktywnej współpracy na rzecz
ożywienia gospodarczego oraz
pozyskania dla Szprotawy kolejnych
inwestorów. Utrzymywanie z tymi
instytucjami stałych i dobrych
kontaktów jest niezbędne, aby to
właśnie nasza gmina prezentowana
była jako najlepsza dla przyszłych
inwestycji. Równolegle z działaniami
promocyjnymi sukcesywnie
podejmowane są kolejne części II
etapu uzbrojenia. Oddano już do
użytku nowo wybudowaną ulicę
Elektr yczną. Anali zowane s ą
możliwości techniczne, finansowe
oraz czas realizacji doprowadzenia
prądu, gazu, wody i skanalizowania
całego obszaru, który oferowany jest
inwestorom. Parametry te muszą być
jasno sprecyzowane, by potencjalny
klient zainteresował się terenem i
zechciał przystąpić do analizy
ważnych dla niego czynników
lokalizacyjnych.

działalności gospodarczej. W grudniu
ub. r. gościł w firmie Nord w Nowej
Soli. Zwiedził tam hale produkcyjne,
zapoznając s ię ze specyf iką
i warunkami pracy w nowosolskich
zakładach. W styczniu uczestniczył w
radzie budowy, podczas której
z kierownictwem spółki omawiane

były kolejne etapy rozwoju zakładu.
W lutym szprotawski ratusz
odwiedził Dyrektor zakładów
Wiązar System, produkujących
prefabrykowane konstrukcje z drewna
litego. Spotkania te były okazją do
merytorycznej dyskusji o działaniach
podejmowanych w szprotawskim
obs zar ze gospodar czym or az
zapewnienia o obopólnym wsparciu
w zakresie wspólnych ścieżek
rozwoju.
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Burmistrz Mirosław Gąsik
powołał grupy robocze, których
zadaniem
będzie
stworzenie
koncepcji
lokalnego produktu
turystycznego. Jeżeli masz ciekawy
pomysł przyjdź do nas i podziel się
swoim projektem.
Doraźne zespoły tworzą pracownicy
Urzędu Miejskiego oraz mieszkańcy
Szprotawy, którzy swoją wiedzą,
doświadczeniem oraz zaangażowaniem
wesprą rozwój przestrzeni turystycznej
gminy. Przed zespołami ogromne
wyzwanie,
bowiem
poprzeczka
ustawiona została bardzo wysoko.



Główne zadania grup roboczych:
Zespół ds. Rewitalizacji
Turystycznej Gminy Szprotawa:




Z nostalgią i podziwem spoglądamy na
dawne
pocztówki
ukazujące
niegdysiejsze
piękno
Szprotawy:
sprowadzane egzotyczne gatunki
drzew i krzewów, różne paletka
doświadczalne, fontanny, pomniki
znanych szprotawian, tajemniczą grotę,
sztuczne kaskady, kursujące rzeką
Szprotawa
gondole
i
łodzie
wycieczkowe, romantyczne kładki i
altany, skalniaki, głazy, nadrzeczne
balustrady, zachęcające do spacerów
alejki.
Utrzymanie dziedzictwa takiej rangi to
duże zobowiązanie. Prace zespołów
koordynuje Maciej Boryna Naczelnik
Wydziału Gospodarki i Rozwoju,
tel. 795 557 048.



przeglądy obiektów i
produktów turystycznych,
sporządzanie dokumentacji
pisemnej i fotograficznej,
wnioskowanie o
przeprowadzenie prac
porządkowych, adaptacyjnych
i rewitalizacyjnych,
analiza i wyznaczanie
kierunków rozwoju turystyki.

Zespół ds. Inwentaryzacji
Przyrodniczej Gminy Szprotawa:


oględziny
obiektów
przyrodniczych
objętych
ochroną
prawną
i
kwalifikujących
się
do objęcia ochrona prawną;



analiza
wytypowanych
i
zgłoszonych
obiektów
przyrodniczych pod względem
zasadności i możliwości objęcia
formą ochrony prawnej;
stworzenie
dokumentacji
fotograficznej
i
opisowej
wytypowanych i zgłoszonych
obiektów przyrodniczych.
Zespół ds. Rozplanowania
Ścieżek Rowerowych
Gminy Szprotawa:








inwentaryzacja istniejących
ścieżek rowerowych oraz
infrastruktury rowerowej,
podejmowanie inicjatyw na
rzecz poprawy i rozwoju
turystyki rowerowej,
przygotowanie propozycji
nowych tras,
promocja ścieżek i tras
rowerowych.

Oprócz zadań związanych z
rozwojem przestrzeni turystycznej
mam
ambicję
odtworzenia
i
zrewitalizowania
szprotawskich
parków miejskich. Obecnie pracuję
nad dokumentem pn. „Założenia do
zagospodarowania i rewitalizacji
parków miejskich w Szprotawie.”
Maciej Boryna
Naczelnik Wydziału Gospodarki i Rozwoju
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Stawiam na nowoczesną oświatę - mówi
Dorota Grzeszczak, która w marcu
br. objęła stanowisko Naczelnika
Wydziału Oświaty i Spraw
Obywatelskich UM w Szprotawie.
Dziękuję mieszkańcom sołectw, którzy
wyrazili zgodę na częściowe sfinansowanie
zakupu komputerów. Dzięki nim proces
edukacji realizowany będzie na
najwyższym poziomie.

Biuletyn Urzędu Miejskiego w Szprotawie

Aby zredukować koszty utrzymania
gminnych jednostek oświatowych, w
Szkołach Podstawowych w Długiem,
Lesznie Górnym i Siecieborzycach
wymienione
zostaną
kotły
centralnego
ogrzewania.
Poza
obniżeniem kosztów eksploatacji,
inwestycja wpłynie na zwiększenie
poziomu bezpieczeństwa uczniów.
Dotychczasowe kotły spełniały swoją
funkcję przez ponad 15 lat.
Dodatkowo na pierwszym piętrze
SP w Siecieborzycach, wymieniona
zostanie
instalacja
centralnego
ogrzewania.

Od kwietnia br., każdy uczeń szkoły
podstawowej ma dostęp
d o n o wo c z e s n y ch s ta n o w i s k
komputerowych, w które wyposażone
z os t ał y ws z ys t ki e pr a c ow ni e
informatyczne w szkołach
prowadzonych przez gminę.
Komputery zakupiono ze środków
uruchomionych z Funduszu
Sołeckiego oraz z
opłat za
wydawanie zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych. Zgodnie z
założeniami Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii w Gminie
Szprotawa wykorzystywane będą m.in.
do prowadzenia zajęć z zakresu
profilaktyki uzależnień.

zakup tablic interaktywnych, sprzętu
multimedialnego i komputerów.
Zadanie obejmuje również stworzenie
ścieżki ekologicznej z tablicami
informacyjnymi oraz wiaty rekreacyjnej
wraz z ławami i stołami.

6 marca przedstawiciele
Urzędu Miejskiego w Szprotawie
gościli w Sprembergu na spotkaniu
dotyczącym współpracy
transgranicznej pomiędzy
placówkami oświatowymi z miast
partnerskich. Gmina Szprotawa
wyszła z inicjatywą realizacji wspólnie
ze st ow arzyszeni em pożytk u
publicznego Albert-SchweitzerFamilienwerk e.V. ze Sprembergu

kolejnego projektu, w którym
wykorzystany zostanie potencjał
transgraniczny w edukacji ekologicznej
i językowej poprzez organizowanie
przez polskich i niemieckich
nauczycieli przyrody i języka
niemieckiego wspólnych zajęć z
zakresu edukacji ekologicznej dla
uczniów szkół podstawowych.
W ramach przedsięwzięcia planowane
są remonty pomieszczeń klasowych,

Od początku mojej kadencji realizuję
politykę rozwoju Szprotawy przy aktywnym
wykorzystaniu zewnętrznych źródeł
finansowych – mówi burmistrz Gąsik.
Dzięki przyjaźni i współpracy pomiędzy
Szprotawą a Sprembergiem możemy
realizować zadania, które w 85%
finansowane są ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu
Współpracy INTERREG Polska –
Brandenburgia 2014-2020.
Niezmiernie cieszy fakt, że z projektu
w dwójnasób skorzystają dzieci szkolne.
Z jednej strony powstaną nowoczesne
pracownie specjalistyczne, z drugiej strony
uczniowie będą mieli możliwość sprawdzenia
swoich umiejętności językowych w praktyce.

Kwiecień 2019
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W marcu br. gmina złożyła
wniosek o dofinansowanie zadania
p.n. „Przebudowa boisk sportowych
przy szkołach podstawowych w
Szprotawie i Wiechlicach,” ze
środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej, w ramach
Programu Rozwoju Lokalnej
Infrastruktury Sportowej Sportowa
Polska, Edycja 2019.
Zakres
zadania
obejmuje
wykonanie w latach 2019/2020
nowych nawierzchni boisk przy
Szkole Podstawowej nr 1 w
Szprotawie, Szkole Podstawowej
nr 2 w Szprotawie oraz Szkole
Podstawowej w Wiechlicach.
Całkowity koszt zadania to 885
tys. zł. Wnioskowana kwota
dofinansowania – 442 tys. zł, tj.
50% wartości zadania.

Od 1.01.2019 r., z mocy ustawy, każde prawo użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele
mieszkaniowe przekształcone zostało w prawo własności tego gruntu, a każde współużytkowanie odpowiednio we
współwłasność. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają pracownicy Referatu Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska, pokój nr 14, tel. 68 376 0778.

NORD Systemy Napędowe Sp. z o.o., z siedzibą w Szprotawie rozpoczyna
rekrutację na stanowiska specjalistyczne:
Dział Utrzymania Ruchu:
Koordynator Działu Utrzymania Ruchu
Elektryk lub Elektryk-Automatyk (do przyuczenia)

NORD Drivesystems to jeden
z liderów w branży producentów
napędów na świecie. Główny
zakład montażowy firmy znajduje
się
w
Bargteheide
(koło
Hamburga) w Niemczech.
W Polsce NORD posiada zakład
produkcyjny
w
Nowej
Soli.
Uruchomienie
zakładu
w
Wiechlicach planowane jest w
drugiej połowie roku.
Zainteresowanych pracą w Nord
zachęcamy do aktywnego
śledzenia profilu firmy
na Facebooku

Dział Planowania Produkcji:
Specjalista ds. Planowania Produkcji
Dział Jakości:
Specjalista ds. Kontroli Jakości
Dział Logistyki:
Koordynator Działu Logistyki
Magazynier
Dział Obróbki Mechanicznej:
Koordynator Działu Obróbki Mechanicznej

Dział Montażu:
Monter x 5
https://www.facebook.com/nordnapedyzakladyprodukcyjne
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Poddasze to miejsce dla
szprotawskich
organizacji
pozarządowych oraz wydzielonych
komórek Urzędu Miejskiego w
Szprotawie. Trzy pomieszczenia dla
organizacji
pozarządowych
to
pokoje, o powierzchni ok. 12-15 m2,
z dostępem do prądu, wi-fi.
Udostępniane będą za odpłatą
uwzględniającą zużycie mediów.
Pokoje standardowo planuje się
wyposażyć w stół, 4 krzesła,
zamykaną szafę aktową niską oraz
wieszak na ubrania.

Przebudowywany w centrum
miasta
zabytkowy
budynek
dawnego klasztoru Magdalenek
już wkrótce stanie się atrakcyjnym
miejscem integracji i aktywizacji
dla mieszkańców gminy i turystów
odwiedzających
Szprotawę.
Tymczasem
trwają
prace
przygotowawcze
do
oddania
budynku do użytku.
W nowej odsłonie Magdalenki
będą
działać
jako
Centrum
Aktywności
Społecznej.
Swoją
przestrzeń znajdą tu zarówno
seniorzy, osoby w średnim wieku,
młodzież czy dzieci. Będzie to
również miejsce dla przedsięwzięć
podejmowanych przez organizacje
pozarządowe. Obiekt dysponuje
zewnętrzną windą, którą można
przemieścić się z parteru na II piętro.
Z II piętra na poddasze prowadzą
schody wyposażone w platformę dla
niepełnosprawnych.
Według opracowanej koncepcji
zagospodarowania budynku parter
zajmie kawiarnia prowadzona przez
podmiot ekonomii społecznej lub
inny podmiot wyłoniony w trybie
przetargowym. Znajdzie się tam
również
punkt
informacji
turystycznej,
do
zwiedzania
udostępniona zostanie zabytkowa sala
renesansowa z wejściem do piwnicy
gotyckiej.

Pierwsze piętro przeznaczone
zostało na Centrum Seniora. Już w
najbliższym czasie w nowych
pomieszczeniach odbywać się będą
spotkania integracyjne oraz zajęcia
edukacyjno-kulturalne dla aktywnych
mieszkańców 60+ z terenu naszej
gminy. Na drugim piętrze swoje
podwoje otworzą Izba Historii i
Galeria Zbiorów Regionalnych, które
obecnie są sekcjami Szprotawskiego
Domu Kultury. Kilkutysięczny zbiór
eksponatów obfitujący w zdjęcia i
dokumenty związane z historią
Szprotawy oraz okolic udostępniony
będzie do zwiedzania turystom oraz
wycieczkom i grupom szkolnym.

Organizacje
pozarządowe
zainteresowane użytkowaniem tych
pomieszczeń prosimy o składanie
pisemnych ofert na formularzu
dostępnym na www.szprotawa.pl.
Wypełniony dokument należy
złożyć w Biurze Obsługi Klienta
Urzędu Miejskiego w Szprotawie,
w terminie do 18 kwietnia 2019 r.
Szczegółowych informacji udziela
Ref. Promocji, Przedsiębiorczości i
Turystyki w Urzędzie Miejskim w
Szprotawie, tel. 68 376 1125, 68 376
0772.

Kwiecień 2019

Trzy lata po nawiązaniu
oficjalnej współpracy z
Gevelsbergiem, w 1999 roku
Szprotawa podpisała porozumienie o
współdziałaniu z drugim niemieckim
partnerem – Miastem Spremberg w
Brandenburgii. Nieoficjalne kontakty
trwały już jednak od lat 70-tych XX
wieku. Podpisując to porozumienie
miasta zadeklarowały wspólne
działania w zakresie kultury, oświaty,
tur ys tyki or az pr zeds ięwzię ć
gospodarczych.
10 sierpnia 2019 roku w
Sprembergu będzie miało miejsce

Jesienne wybory samorządowe
2018 wiązały się z wygaśnięciem
mandatów dotychczasowych
reprezentantów Rady Miejskiej w
szprotawskiej Radzie Działalności
Pożytku Publicznego. Spowodowały
też wstrzymanie prac RDPP aż do
momentu desygnowania nowych
członków przez zaprzysiężoną, nową
RM w osobach radnej Józefy Śliskiej
i radnego Stefana Gołka.
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jubileuszowe podsumowanie 20 lat
współpracy. Strona niemiecka, jako
organizator jubileuszu, przygotowuje z
tej okazji bardzo interesujący program.
Już dzisiaj władze miasta, na czele z
burmistrz Christine Herntier,
zapraszają szprotawian do licznego
udziału w obchodach. Zaplanowano
m.in. barwny korowód ulicami
Sprembergu, ogromny jarmark,
zwiedzanie miasta, liczne koncerty na
9 scenach, posadzenie drzewka
przyjaźni, a na koniec zabawę i pokaz
sztucznych ogni. Bardzo
interesującym punktem uroczystości
będzie odsłonięcie ogromnego murala,

Głównym zadaniem RDPP jest
opiniowanie projektów aktów prawa
m i e j s co w e g o , z w i ą z an y c h z
funkcjonowaniem trzeciego sektora i
realizacją przez nie zadań własnych
gminy. Rada ma również pomóc w
budowaniu właściwego dialogu
pomiędzy samorządem, a
organizacjami pozarządowymi.
Podczas pierwszego spotkania
członkowie RDPP, już w nowym
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o tematyce partnerstwa łączącego
oba miasta. Mural wykonają wspólnie
artyści-amatorzy ze Szprotawy
i Sprembergu, podczas akcji
z a p l a n o w a n e j n a l i pi e c b r .
Ws zys tkich zainter esowanych
Jubileuszem 20-lecia partnerskiej
współpracy Szprotawy i
Sprembergu odsyłamy do śledzenia
oficjalnej strony urzędu
www.szprotawa oraz portalu
społecznościowego fb, gdzie na
bieżąco będziemy informować o
wydarzeniu. Szprotawę i Spremberg
łączy już 20 lat bliskiej współpracy.
Jej jakość i rozmach daje nadzieję, że
będziemy obchodzić jeszcze wiele,
kolejnych jubileuszy.

składzie, wybrali nowego
Wiceprzewodniczącego Rady –
Stefana Gołka, uchwalili plan pracy
na I półrocze oraz zaopiniowali
projekt gminnej uchwały ws. opieki
nad bezdomnymi zwierzętami.

Dokumenty związane z pracą RDPP
znajdują się w Referacie Promocji,
Przedsiębiorczości i Turystki urzędu
oraz na www.szprotawa.pl
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OKIEM MIESZKAŃCÓW

autor „Pieriestrojki" Michaił
Gorbaczow,

4 czerwca 1989 roku stał się
dniem, zdarzeniem, jednym z
najważniejszych, w całej ponad
1000-letniej historii Polski.
Nawet w marzeniach lub snach, nie
wyobrażałem sobie, że system
komunistyczny narzucony nam na
bagnetach karabinów w 1945 roku
przez wielkiego brata ZSRR, nagle
pęknie, że okupacyjne wojska
sowieckie opuszczą niedługo Polskę,
że sklepy jak za dotknięciem
czarodziejskiej różdżki, zapełnią się
towarami, że wejdziemy do NATO i
Unii Europejskiej, że staniemy się
zapalnikiem przemian dla całej Europy
Środkowo-Wschodniej. Stało się to na
skutek historycznej „zbitki" kilku
faktów:



rządząca w Polsce PZPR
konała w konwulsjach agonii,



powstał w Polsce NSZZ
„Solidarność" z Wałęsą na
czele, który bez jednego
wystrzału dokonał rzeczy
niemożliwej - zmienił ustrój w
Polsce.

Tych dokonań zazdrościła nam nie
tylko cała Europa. Podziwiano nas i
doceniano, czego miałem różne
dowody podczas licznych podróży
po świecie. Znamienna szczególnie
była reakcja zaprzyjaźnionego
działacza z Francji, który w 1990
roku przepowiadał czas trwania
transformacji w Polsce na 50-100 lat.
Gdy po 20 latach obwoziłem go po
Polsce, przecierał oczy ze
zdumieniem. Był zachwycony,

gratulował. Właśnie podróżując po
świecie byłem dumny, że jestem
Polakiem, że wizerunek Polaka
zmienił się tak cudownie na lepsze.
Dlatego, gdy w ostatnich latach
wielokrotnie słyszałem o negacji
„Okrągłego stołu”, wyborów 4-go
czerwca, w ogóle III Rzeczpospolitej,
narodził się we mnie bunt, który
zaowocował:
1. Złożeniem interpelacji na sesji Rady
Miejskiej w Szprotawie w lipcu
ubiegłego roku, dot. uroczystych
obchodów tej rocznicy (Rada przez
aklamację uchwaliła moją
propozycję).
2. Zwróceniem się do Sejmiku
Województwa Lubuskiego w celu
podjęcia podobnych kroków.
3. Rozpowszechnieniem różnymi
kanałami (m.i. przez internet) tą ideę
na całą Polskę.
Aby uczcić rocznicę obchodów:
1. 07.06 (piątek), o godzinie 12.00,
w Szprotawskim Domu Kultury
odbędzie się uroczysta sesja Rady
Miejskiej, poświęcona tej rocznicy
(m.in. udział zapowiedzieli wszyscy
parlamentarzyści z woj. lubuskiego
z 1989 roku).
2. W tym samym dniu Liceum
Ogólnokształcące zorganizuje „Bieg
Wolności”.



polski kardynał Karol Wojtyła
został wybrany papieżem,



amerykański prezydent Ronald
Reagan był wielkim
przyjacielem Polski,

3. Osobiście spotkam się z młodzieżą
we wszystkich szkołach Szprotawy w
ramach tak zwanego „Tygodnia
Wolności”.



w ZSRR przywódcą został

Krzysztof Burzyński

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szprotawie oraz Burmistrz Szprotawy zapraszają serdecznie
wszystkich Mieszkańców Gminy Szprotawa do wzięcia udziału w uroczystej sesji Rady Miejskiej,
poświęconej 30 rocznicy częściowo wolnych wyborów parlamentarnych, która odbędzie się
w piątek, 7 czerwca, o godz. 12.00, w sali widowiskowej Szprotawskiego Domu Kultury.

Kwiecień 2019
Rodzinkowe domy dziecka,
Powiatowy Środowiskowy Dom
Samopomocy oraz inwestycje
drogowe to tylko niektóre
przedsięwzięcia zaplanowane do
realizacji wspólnie z samorządem
powiatu.
W Szprotawie powstaną dwa
rodzinkowe
domy
dziecka.
Obowiązek prowadzenia tego typu
placówek nałożony został przez
znowelizowaną ustawę o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Burmistrz Szprotawy Mirosław
Gąsik przekazał już na ten cel
działkę zlokalizowaną przy ul.
Sobieskiego, na której Starostwo
Powiatowe w Żaganiu wybuduje 2
Rodzinkowe Domy Dziecka. W
każdym
z
nich
zamieszka
maksymalnie 14 podopiecznych.
Domy takie organizowane są na
zasadzie struktury rodziny. Mają
sprzyjać nawiązywaniu bliskich relacji
między dziećmi a ich prawnymi
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opiekunami. Inicjatywa ta daje dzieciom
możliwość wychowywania się w
warunkach rodzinnych. Dodatkowo, w
pobliżu domków powstanie strefa
rekreacyjna, tzw. pumptruck, czyli
zbudowany z szybkich zakrętów i muld
niewielki tor łączący jazdę rowerem z
wszechstronnym treningiem.
Kolejną wspólną inicjatywą
jest
organizacja
Powiatowego
Środowiskowego Domu Samopomocy.
Siedzibą ośrodka będzie budynek
znajdujący
się
na
terenie
szprotawskiego szpitala. W zeszłym
roku
zakończono
tam
prace
remontowe. Obecnie, wyłoniony w
drodze konkursu, kierownik ośrodka
organizuje prace placówki. Oferta
Domu Samopomocy skierowana jest
do osób z zaburzeniami psychicznymi,
które jednak nie wymagają leczenia
szpitalnego.

Zgodna współpraca realizowana jest
również w zakresie inwestycji
drogowych.
W planach przewidziana jest
modernizacja dróg relacji Szprotawa
– Rudawica oraz Cieciszów –
Niegosławice, a także modernizacja
ulicy Kraszewskiego w kierunku
Nowej Koperni.

15
marca
br.,
w
szprotawskim ratuszu gościli
przedsiębiorcy, którzy pomogli
mieszkance Borowiny w
wyremontowaniu zniszczonego
domu.

Pani Czesława, mieszkanka Borowiny
od lat borykała się ze złymi
warunkami bytowymi. Przeciekający
dach, zniszczone tynki i sufity, to
kilka z wielu rzeczy, które wymagały
remontu. Pomoc zadeklarował
burmistrz Mirosław Gąsik, na którego
apel odpowiedzieli szprotawscy
przedsiębiorcy.
Za ogromny wkład i
zaangażowanie burmistrz składa
serdeczne podziękowania firmom:
HERONA Sp. z o.o. (Brico
Szprotawa), Zakłady Usługowe
Zachód Oddział w Szprotawie,
Market MRÓWKA w Szprotawie,
HYDRO-ECO MARIUSZ

LEWKOWICZ ze Szprotawy, Zisico
Józef Kubik ze Szprotawy, Pawłowi
Ostaszewskiemu ze Szprotawy
(wykończenia-remonty-docieplenia),
Tomaszowi Micnas firma Brader-Bud
ze Szprotawy, Krzysztofowi Grono ze
Szprotawy (firma ogólnobudowlana),
Sławomirowi Trochanowskiemu

(serwis 24 dekarstwo).
Działać z takimi ludźmi to zaszczyt
i przyjemność jednocześnie – podkreśla
burmistrz Mirosław Gąsik w uznaniu
dla podjętych działań. – BRAWO,

BRAWO!
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Ośrodek Pomocy Społecznej w
Szprotawie złożył wniosek na
realizację
projektu
systemowego

Programy aktywnej integracji
realizowane przez ośrodki pomocy
społecznej, ze środków Europejskiego
Funduszu
Społecznego,
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Lubuskie 2020. Projekt skierowany jest
do mieszkańców gminy Szprotawa w
wieku aktywności zawodowej od 18 do
65 lat, korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej oraz zagrożonych
wykluczeniem społecznym, tj. osób
niepełnosprawnych, bezrobotnych lub
nieaktywnych zawodowo. Projekt
realizowany jest od marca 2019 r., do
grudnia 2020 r. W bieżącym roku
planuje się objąć wsparciem około 50

Biuletyn Urzędu Miejskiego w Szprotawie

osób. Całkowita wartość projektu
wynosi 1.000.000 zł., z czego
wymagany 15% wkład Gminy
Szprotawa udało się zastąpić
środkami zewnętrznymi.
W trakcie realizacji projektu
z uczestnikami podpisane będą
indywidualne kontrakty i ścieżki
reintegracji zawodowej. W ramach
reintegracji
edukacyjnej
i
zawodowej zaplanowanych jest
szereg bezpłatnych szkoleń i
kursów zakończonych wydaniem
certyfikatu lub zaświadczenia.

W
ramach
reintegracji
społecznej skorzystać można m.in.
z
wyjazdów
integracyjnych,
wsparcia psychologicznego lub
terapeutycznego, rehabilitacji osób
z niepełnosprawnością.
Udział w projekcie jest
bezpłatny. Koszty dojazdu na
szkolenia i staże zawodowe są
refundowane.
Zainteresowanych prosimy
o kontakt z pracownikami OPS,
Jolantą Lączak, tel. 699 902 721
lub Sylwią Radzimską, tel.
699 902 734.

Urząd Stanu Cywilnego w Szprotawie prosi o zgłaszanie par małżeńskich, które w 2019 roku obchodzą
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Wszystkie pary małżeńskie z terenu miasta i gminy Szprotawa, które w
1969 roku zawarły związek małżeński i chcą otrzymać medale "Za długoletnie pożycie małżeńskie", przyznawane
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, proszone są o złożenie pisemnego wniosku osobiście lub za
pośrednictwem osób najbliższych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Szprotawie pok. nr 29 (boczne wejście do ratusza).

W trosce o jak najlepszą jakość obsługi interesantów Urzędu Miejskiego w Szprotawie dokonaliśmy
zmiany lokalizacji biura, w którym można załatwić sprawy z zakresu gospodarki śmieciowej. Wychodząc
naprzeciw Państwa licznym sugestiom dotyczącym łatwiejszego dostępu do biura pracowników obsługujących sprawy
związane z deklaracjami oraz opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmianie ulega lokalizacja tego
biura. Od 12 marca br. interesanci szprotawskiego magistratu chcący załatwić sprawy dotyczące gospodarki śmieciowej
powinni udać się do biura nr 2, które znajduje się na parterze ratusza na wprost głównego wejścia. Biuro Obsługi Rady
i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szprotawie zostało przeniesione na II piętro, do pokoju nr 20.

Od stycznia br. Urząd Miejski w Szprotawie uruchomił nową stronę na urzędowym profilu Facebook pod
nazwą ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Urzędu Miejskiego w Szprotawie (w wyszukiwarce facebook należy
wpisać @um.zamówienia.publiczne). W celu zachowania zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i
przejrzystości, na stronie umieszczane są wszystkie postępowania przewidziane przez ustawę Prawo zamówień
publicznych łącznie z postępowaniami, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro. Serwis
pozwala przedsiębiorcom na szybkie i wygodne pozyskiwanie danych o prowadzonych postępowaniach o udzielenie
zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Szprotawie.

Kwiecień 2019

Dzięki otrzymanemu
dofinansowaniu w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich,
mieszkańcy ulicy Orzeszkowej w
Szprotawie już w maju będą cieszyć
się nową infrastrukturą rekreacyjnosportową.
15 lutego 2019 r., Burmistrz
Szprotawy Mirosław Gąsik podpisał
ze Stowarzyszeniem Wzgórza
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Dalkowskie umowę o
dofinansowanie projektu pn.
„Budowa strefy rekreacyjno sportowej przy ul. Orzeszkowej w
Szprotawie”. Zadanie finansowane
będzie ze środków UE w ramach
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020,
poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach
Strategii Rozwoju Lokalnego
kierowanego przez społeczność”.

W ramach przedsięwzięcia
zakupione i zamontowane zostaną
urządzenia zabawowe dla dzieci, stół
do tenisa, ławki i kosze na śmieci.
Szacunkowa wartość projektu oraz
przyznana kwota dotacji wynosi
22.133 zł. Planowany czas realizacji:
marzec – maj 2019 r.
Celem projektu jest rozwój
aktywizacji i integracji mieszkańców
poprzez budowę infrastruktury
rekreacyjno-sportowej.

W miejscu usunietego na
mocy ustawy pomnika Braterstwa
Broni przy ul. Niepodległości
zaplanowano utworzenie Skweru
Czytelników. W pierwszym etapie
dokonano rozbiórki cokołu i
uporządkowano teren. Planuje się
wyłożenie nawierzchni z płyt
granitowych, uzupełnionych kostką
granitową. Na skwerze zostaną
ustawione ławki. Obecnie projekt
zagospodarowania terenu jest
uzgadniany z Lubuskim
Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków.

Stosując środki ochrony roślin pamiętaj:

stosuj wyłącznie środki dopuszczone
do obrotu;

dobieraj środki w taki sposób, aby
minimalizować negatywny wpływ
zabiegów chemicznych na organizmy
nie będące celem zabiegu;

nie stosuj preparatów toksycznych
dla pszczół w okresie kwitnienia
roślin uprawnych oraz w uprawach
z kwitnącymi chwastami;

wykonuj zabiegi po zakończonych
lotach pszczół;



przestrzegaj okresów
prewencji.
Zabiegi ochrony roślin wykonuj:

przy prędkości wiatru nie
przekraczającej 3 m/s;

w odległości nie mniejszej
niż 20 m od pasiek;

w godzinach wieczornych po
oblocie pszczół, środkami
ochrony roślin o krótkim
okresie prewencji dla
pszczół.

Burmistrz Mirosław Gąsik apeluje do mieszkańców Gminy
Szprotawa, którym nie jest obojętny los naszych psów
przebywających w schronisku dla zwierząt w Zielonej Górze,
o przygarnięcie ich do swojego domu. Każdy adoptowany
pies z Gminy Szprotawa będzie miał zapewnione dożywotnie
wyżywienie!!!
W pakiecie również bezpłatne szczepienie, odrobaczanie,
sterylizacja w przypadku suczek, obroża i smycz. Osoby
zainteresowane prosimy o telefon pod nr 68 376 07 94.

Musia (mały, 4 lata) jest
przestraszona, boi się obcych, musi się
przyzwyczaić do nowego
otoczenia. Jak się do niej odpowiednio
podejdzie to daje się pogłaskać, ale
trwa to chwilę. Dobrze dogaduje się z
innymi psami.
Szukamy dla niej
spokojnego i troskliwego właściciela,
który będzie się o nią troszczył i nigdy
jej nie porzuci.

Pastek (średni, 6 lat) bez problemu
daje się przytulać osobie, którą lepiej
pozna, w zamian daje lizy :). Jest
łagodny, boi się gwałtownych ruchów,
szelestów. Na spacerach wraca na
zawołanie do osób, które już lepiej
poznał.

Gacek (duży, ok.7 lat) od ponad 2 lat
mieszka w
schronisku. Uwielbia
kontakt z ludźmi oraz wszelkie
pieszczoty. Jest energiczny, ale potrafi
grzecznie chodzić na smyczy. Zna
podstawowe komendy typu: "siad", czy
"łapa". Sprawdzi się zarówno jako
kompan na co dzień, jak i do
odstraszania niepożądanych gości. Nie
przepada za innymi zwierzętami i żywo
na nie reaguje.

Dingo (duży, 2 lata) przybłąkał się
na prywatną posesję w Borowinie.
Nikt się do psiaka nie przyznał, choć
ten miał na sobie obrożę. Dingo to
młody i zwariowany piesek. Rozpiera
go energia i jest wszystkiego ciekaw.
Spaceruje chętnie, ale lubi plątać się
między nogami. Dingo jest mocno
zainteresowany innymi pieskami.

Axla (duży, 4 lata) jest
bardzo energiczna i silna, biega
i skacze ile sił w łapach, ciężko
jest ją zamęczyć. Lubi jak się ją
głaszcze, uspokaja ją to.
Szukamy odpowiedzialnych
doświadczonych opiekunów,
którzy poradzą sobie z jej
energią i temperamentem.

Dama (duży, 5 lat) lubi
biegać po wybiegu, najlepiej
jak jeszcze ma piłeczkę i
osobę, która ją rzuca.
Domaga się kontaktu z
człowiekiem, głaskania,
spaceru i miziania. Potrafi
ładnie chodzić na smyczy,
zdarza się, że mocniej
pociągnie jak coś ją
zainteresuje.

Jazgot (średni, 2 lata), to
chodząca radość na
czterech łapach. Cieszy się
niesamowicie na widok
człowieka. Uwielbia być
głaskany i drapany za
uchem. Na spacerze, aż
podskakuje, tak go raduje
sam fakt wyjścia z kojca.

