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„Jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy.
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory”.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Szprotawa!
Z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia, życzymy,
by magia świąt przyniosła wszystkim chwile wolne od trosk i zmartwień,
pełne miłości oraz radości ze spotkań z bliskimi.
Życzymy, by Nowy 2021 Rok okazał się rokiem pomyślnej realizacji
wszelkich Państwa planów oraz przyniósł zakończenie trwającej epidemii.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Szprotawie
Andrzej Stambulski
Szprotawa, grudzień 2020

Burmistrz Szprotawy
Mirosław Gąsik
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Szanowni Państwo,
koniec roku to tradycyjnie czas
podliczeń. Swoim résumé obejmę
dwa lata. Niestety, nie miałem okazji,
aby podsumować rok 2019.
Cóż, w październiku ubiegłego
roku
zostałem
zatrzymany.
W areszcie spędziłem 9 długich
miesięcy, podczas których miałem
naprawdę mnóstwo czasu, aby
zastanowić
się
nad
sensem
angażowania się w przywrócenie
naszej gminie i jej mieszkańcom
należnego miejsca. Dlaczego w ogóle
zacząłem o tym rozmyślać? Bo do
czasu mojego zatrzymania, przez
blisko 12 miesięcy, bardzo ciężko
razem z całą załogą pracowaliśmy,
aby powolutku, krok po kroku
budować naszą gminę. Komuś jednak
efektywna praca, w miejscu pustych
obietnic rzucanych na wiatr, była nie
na rękę ...
Od początku opierałem się na
solidnym planie, który opracowałem
jeszcze przed objęciem fotela
Burmistrza Szprotawy. W kampanii
wyborczej moje główne hasła
związane były ze zmierzeniem się
z
największymi
problemami
mieszkańców, czyli obniżeniem
kosztów
życia
w
gminie,
modernizacją sieci rozpadających się
dróg gminnych oraz intensywnym
rozwojem
gospodarczym.
Plan
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ambitny, a reszta to już tylko ciężka
praca, której nigdy się nie bałem!
Doświadczeniem
przedsiębiorcy,
rozpocząłem od dogłębnej analizy
finansów gminnych. Horrendalny
dług nie przeraził mnie, ale zmusił do
szukania zewnętrznych funduszy na
rozwój, który przecież nie znosi
stagnacji.
Jak się wkrótce okazało
pieniądze
naprawdę
są
na
wyciągnięcie ręki, trzeba tylko uparcie
o nie walczyć i umiejętnie nimi
gospodarować. Jednym z ogromnych
sukcesów było pozyskanie aż 21
milionowego dofinansowania do
największej w historii Szprotawy
inwestycji drogowej.
Dzięki tym pieniądzom, już w tym
roku rozpoczęliśmy przebudowę
głównych arterii komunikacyjnych w
Szprotawie i w Wiechlicach.
Powstaną kilometry dróg i ścieżek
rowerowych, ułatwiających
poruszanie się i zwiększających
płynność i bezpieczeństwo na
drogach.
Jednak
Fundusz
Dróg
Samorządowych to nie jedyne źródło,
z którego można uzyskać wsparcie.
Z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych oraz ze środków Urzędu
Marszałkowskiego wybudowaliśmy w
zeszłym roku i budujemy dalej drogi
na terenach wiejskich. Drogi, które
jeszcze do niedawna były zmorą
i utrapieniem mieszkańców, dzisiaj to
komfortowe i bezpieczne jezdnie w
Siecieborzycach, Dzikowicach, a także
drogi łączące Borowinę z Witkowem
oraz Henryków z Wiechlicami.
Mądre gospodarowanie środkami
gminnymi, czyli de facto naszymi
pieniędzmi to również tak zwane
oszczędności poprzetargowe, które
przeznaczane
są
na
zadnia
wymagające pilnych interwencji. Z tak
znaczonych
pieniędzy
powstały
niedawno trzy drogi asfaltowe w
Witkowie, chodnik przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Szprotawie, czy
miejsca postojowe przy Przedszkolu
na Parkowej.
Kolejne
zrealizowane
już
inwestycje to dwa parkingi przy
cmentarzu
komunalnym
w
Szprotawie, parking przy świetlicy w
Borowinie oraz ulice: Różana

Kasprzaka, Elektryczna, Legnicka
oraz
Ogrodowa,
Sportowa
i Końcowa w Lesznie Górnym.
W ostatniej chwili, także za
pomocą środków zewnętrznych,
wyremontowaliśmy
dach
na
szprotawskim ratuszu, który groził
zawaleniem.
W
ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego - Lubuskie
2020 pozyskaliśmy 1,1 mln złotych na
gruntowną
termomodernizację
Przedszkola przy ulicy Rolnej. Już w
październiku br. dzieci wprowadziły
się do nowych, kolorowych sal.
Niesamowite wrażenia wizualne, to
tylko początek korzyści, jakie
uzyskaliśmy w wyniku realizacji tego
projektu. To przede wszystkim niższe
koszty eksploatacji budynku dzięki
optymalizacji
zużycia
energii
elektrycznej
i
wykorzystania
odnawialnych źródeł energii. To także
redukcja zanieczyszczeń emitowanych
do atmosfery.
Z
Programu
Rozwoju
Obszarów Wiejskich otrzymaliśmy
dofinansowanie do budowy wodociągu tranzytowego Siecieborzyce Długie, którą realizuje SzWiK.
Dzięki wsparciu zewnętrznemu
ruszyliśmy także problem chronicznego niedofinansowania infrastruktury sportowej. Środki z
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
przy wsparciu Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych to gruntowny
remont 3 boisk sportowych przy
szkołach podstawowych w Szprotawie
i Wiechlicach. Wkład własny gminy
był praktycznie symboliczny, wyniósł
jedynie 1.883 zł. Podobnie było przy
budowie systemu nawadniania płyty
głównej boiska na Stadionie Miejskim.
Wkład własny gminy to jedyne 1.230
zł. Łącznie koszt obu zadań to kwota
723 tys. zł, z tego dofinansowanie ze
środków Urzędu Marszałkowskiego
oraz Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych – 720 tys. zł. Wkład gminy
to jedyne 3 tys. zł!!! Przystąpiliśmy
również do budowy boiska w
Witkowie.
Z
Programu
Współpracy
INTERREG pozyskaliśmy aż 142
tysiące euro dofinansowania, z których
to pieniędzy w Szkole Podstawowej
nr
1 w Szprotawie została
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wyremontowana
i
w
pełni
wyposażona
sala
przyrodniczoekologiczna, a w parku miejskim
powstaje ścieżka dydaktyczna oraz
paleopark wraz z infrastrukturą.
Od Miasta Gniezna, w drodze
darowizny,
nabyliśmy
prawo
użytkowania wieczystego gruntów
wraz z prawem własności budynku,
położonego przy ulicy Sobieskiego 51
(dawne DZO). Wartość darowizny to
blisko pół miliona złotych. Budynek o
powierzchni prawie 2 tys. m²
zamierzam przeznaczyć na cele
budownictwa mieszkaniowego.
Przykładów,
naprawdę
potrzebnych i trafionych inwestycji,
przy czasem symbolicznym, a czasem
nieco większym wkładzie własnym
gminy można mnożyć. Wszystkie
realizowane zadania opisane zostały
na kolejnych stronach biuletynu, który
oddaję w Państwa ręce. Bo chcieć
znaczy móc. Trzeba się tylko pochylić
nad problemem i opracować dla
każdego zadania optymalną strategię.
Obejmując fotel Burmistrza
Szprotawy
niejednokrotnie
podkreślałem, w jak katastrofalnym
położeniu znajduje się gmina przez
ogromne zadłużenie, które latami było
powiększane, i które w dalszym ciągu
rzuca ponury cień na naszą gminę. Od
2019 roku jest ono jednak
systematycznie spłacane. W 2021 roku
planujemy spłacić 5.611.940 zł., wraz
z odsetkami od zaciągniętych
zobowiązań. Natomiast do końca
mojej kadencji planuję spłacić dług w
łącznej wysokości około 22 mln zł
wraz z odsetkami od zaciągniętych
zobowiązań.
W budżecie na 2021 rok
dochody zaplanowane zostały na
poziomie 115,6 mln zł, przy
wydatkach oszacowanych na kwotę
112,1 mln zł. Lwią część budżetu
pochłoną
wydatki
oświatowe
wynoszące około 28,8 mln zł. Po
chwilowym przyhamowaniu reform,
które miało miejsce podczas mojej
nieobecności w ratuszu, ruszamy z
konkretnymi pomysłami na dalsze
uzdrawianie szprotawskiej oświaty,
przy zachowaniu istniejącej sieci szkół.
Pragnę mocno podkreślić, że sukcesy,
którymi chcemy się chwalić, to ciężka
praca całej mojej załogi ratusza i
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jednostek
podległych
oraz
szprotawskich radnych, sołtysów,
a także mieszkańców gminy. Bez Was
wszystkich nie zrealizowałbym tak
wielu istotnych zadań, w tak krótkim
czasie.
Dlaczego chcemy chwalić się
sukcesami? Bo to najlepsza i
najskuteczniejsza promocja naszej
gminy. To sygnał dla inwestorów, że
miasto dynamicznie rozwija się i jest
gotowe na kolejne wyzwania. Dlatego
niezmiennie moim priorytetem jest
również zagospodarowanie obszaru
inwestycyjnego. Dalej pukam do
każdych możliwych drzwi, zachęcając
do inwestowania w Szprotawie.
Usilnie zabiegam o obwodnicę
Szprotawy, kierując do Premiera RP
petycję o jej budowę. To jedno ze
strategicznych zadań, które musi
zostać zrealizowane, aby podnieść
atrakcyjność gminy i by móc walczyć
o nowe miejsca pracy. Więc, nie
zrażam się niepowodzeniami prowokacją
w
postaci
„podstawionego” inwestora. Sumienie
mam
czyste.
Powtarzając
za
Gustawem Holoubkiem „(...) boję się
tylko
ludzi
małych,
niezdolnych,
nieutalentowanych. (...) Bo w tych ludziach
małych rodzi się właśnie nikczemność, rodzi
się największy obszar nikczemności. To oni
właśnie czyhają na nas, są podejrzliwi,
posądzają nas bez przerwy o coś. (...) Patrzą
na nas, przypisując nam wszystkie możliwe
machinacje, prócz tego, że jesteśmy uczciwi i
że nic złego nie mamy na myśli, ponieważ
sami są w fałszywej sytuacji (...)”. Myśl ta
jest mi szczególnie bliska.
Zatem,
z
podniesionym
czołem, ciągle ufny i otwarty,
wykorzystuję
doświadczenie
przedsiębiorcy i podejmuję kolejne
działania,
aby
wolne
tereny
inwestycyjne
zostały
zagospodarowane, a środki pozyskane z tego
tytułu dały impuls do dalszego
rozwoju. Mam nadzieję, że już
wkrótce zostanę oczyszczony z
zarzutów. Obiecuję, że nie spocznę
dopóki
sprawa
nie
zostanie
wyjaśniona. Jestem to Państwu winien.
Mam ambitne plany i konsekwentnie
będę dążył do ich realizacji, bo tylko w
ten sposób udowodnię, że dwukrotnie
słusznie obdarzono mnie mandatem
zaufania. Pierwszy raz wybierając mnie
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na Burmistrza Szprotawy, drugi – nie
dając wiary oskarżeniom o korupcję.
Z tego miejsca bardzo, bardzo
dziękuję wszystkim, od których
otrzymałem wsparcie. A mam
wrażenie, że większość Szprotawian
okazała mi solidarność i wyciągnęła
do mnie pomocną dłoń. To daje
niesamowitą energię, którą chcę
przekuć w czyny.
Kierowanie gminą to niełatwy
kawałek chleba. Jak widać problemów
całe góry, ale ... góry są po to, by je
zdobywać.
Odpowiadając
na
postawione na samym początku
pytanie, czy warto angażować się na
rzecz naszej gminy, po stokroć
odpowiadam TAK. Szprotawa jest
tego warta, a my jesteśmy to winni
następnym pokoleniom. Czas zakasać
rękawy i stanąć naprzeciw nowym
wyzwaniom. Przed nami ogromne
przedsięwzięcie rewitalizacji wieży
ciśnień i zespołu parków w centrum
miasta. Jak tylko gmina otrzyma
niezbędne dofinansowanie, które
warunkuje realizację projektu, w
Szprotawie powstanie kompleks ścian
wspinaczkowych
dla
dzieci
i
młodzieży, obserwatorium
astronomiczne oraz park linowy z pełną
infrastrukturą wypoczynkową.
A z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia, życzę Państwu,
aby Nowy Rok przywitał nas
zwycięstwem nad koronawirusem,
który mocno pokrzyżował nasze
plany. Dziękuję wszystkim, którzy cały
czas walczą z szalejąca pandemią:
lekarzom, pielęgniarkom, diagnostom,
całemu personelowi medycznemu,
pracownikom sklepów i innych
p u n k tó w u s ł u g o w y ch, a p t e k ,
wolontariuszom, pracownikom opieki
społecznej. Dzięki pracy Was
wszystkich, możemy w miarę
normalnie żyć.
Zdrowia, pogody ducha
i pomyślności w Nowym Roku!
Burmistrz Szprotawy
Mirosław Gąsik
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szłego roku. Co najważniejsze, przy
realizacji zadania nie zostanie wycięte
ani jedno drzewo, a rosną tam przepiękne kasztany i lipy.
W Wiechlicach, pierwszą planowaną do realizacji inwestycją drogową
będzie ul. Akacjowa. W maju br.,
podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej oraz
roboty budowlane z firmą Sudeckie
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
z Jeleniej Góry, które przedstawiło
najkorzystniejszą ofertę cenową spośród 8 złożonych. Jeszcze w tym roku
wykonawca wystąpi o pozwolenia na
budowę. W przyszłym rozpoczną się
roboty budowlane.
Jesienią
zeszłego
roku,
mieszkańcy gminy poinformowani
zostali, że Szprotawa otrzymała
z Funduszu Dróg Samorządowych
aż 21 milionów złotych na modernizację głównych szlaków komunikacyjnych. Jak mówił wówczas
burmistrz Mirosław Gąsik - pozyskanie tak ogromnych środków
finansowych możliwe było dzięki
przemyślanej koncepcji realizacji
całego przedsięwzięcia oraz tytanicznej pracy urzędników zaangażowanych w projekt. Kwota ta już
niedługo przełoży się na utworzenie blisko 6 kilometrów bezpiecznych i komfortowych dróg oraz
towarzyszących im ścieżek rowerowych.
Przedsięwzięcie realizowane będzie w
ramach trzech projektów:
1.

2.

Rozbudowy drogi przy ul.
Chodkiewicza w Szprotawie o
długości 247 m,
Rozbudowy dróg przy ulicach:
Akacjowej, Brzozowej i Klonowej w Wiechlicach, o łącznej

3.

długości 1794 m,
Rozbudowy drogi, w skład
której wchodzą ulice: Żagańska, część Sobieskiego, Niepodległości,
Mickiewicza,
Basztowa, Bronka Kozaka,
Głogowska, Plac Komuny Paryskiej i Kościuszki, o łącznej
długości 3.578 m.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji na ul. Chodkiewicza zakłada
powstanie dwukierunkowej drogi z
chodnikiem, ścieżką rowerową oraz
18-oma miejscami postojowymi. Wybudowana zostanie nowa zatoka autobusowa z peronem, przejście dla
pieszych, oświetlenie oraz przyłącza
infrastruktury technicznej.
Całkowita wartość projektu to
1.721.706 zł, przy dofinansowaniu
wynoszącym 1.205.194 zł, co stanowi
aż 70%
zakładanych wydatków.
Zgodnie z harmonogramem realizacji
projektu, do sierpnia 2021 r., wykonana zostanie dokumentacja projektowa, a roboty budowlane realizowane
będą od września do grudnia przy-

W ramach zadania wybudowana zostanie droga o długości 702 m, wzdłuż
której ułożony zostanie chodnik oraz
ścieżka rowerowa. Wybudowana zostanie również zatoka autobusowa
z peronem, przejście dla pieszych,
oświetlenie oraz przyłącza infrastruktury technicznej Planowany termin
zakończenia prac ustalony został na
grudzień 2021 r. Całkowita wartość
inwestycji wynosi 3.601.879,23 zł,
z czego 50% zostanie dofinansowanie
z Funduszu Dróg Samorządowych.
Inwestycje na kolejnych dwóch drogach, tj. przy ul. Brzozowej i Klonowej, zgodnie z harmonogramem prac
realizowane będą w latach 2021/2022.
Najobszerniejszą i najdłużej
przewidzianą do realizacji inwestycją
drogową jest rozbudowa drogi gminnej obejmującej 9 ulic - od ul. Żagańskiej, przez Niepodległości, aż do
ul. Kościuszki. Z uwagi na tak duży
zakres prac, projekt podzielony został
na 6 etapów, które systematycznie,
jeden po drugim realizowane będą w
przeciągu 6 lat. Pierwszy, obejmujący
rozbudowę ul. B. Kozaka i części ulicy
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Basztowej, realizowany będzie w latach 2020/2021. Etap II - Rozbudowa skrzyżowania ulic: Głogowskiej,
B. Kozaka, Targowej, Odrodzenia,
1 Armii oraz rozbudowa skrzyżowania ulic: Głogowskiej, Plac Komuny
Paryskiej, Kochanowskiego, Sienkiewicza, Kościuszki, Młynarskiej, w
latach 2021-2022. Etap III – Rozbudowa ul. Mickiewicza i części Basztowej wraz z rozbudową skrzyżowania
z ulicami Andersa i Katedralnej oraz
przebudową skrzyżowania z ul. Słowackiego i Krasińskiego, w latach
2022-2023. Etap IV – Rozbudowa
części ul. Żagańskiej, ul. Sobieskiego,
ul. Niepodległości wraz z rozbudową
skrzyżowania ul. Sobieskiego i Żagańskiej, w latach 2023-2024. Etap V –
Rozbudowa części ul. Żagańskiej,
w latach 2024-2025. Inwestycja zakończona zostanie w roku 2026 rozbudową ul. Kościuszki.

Całkowita wartość projektu to
27.256.040 zł, z czego 13.235.417 zł
dofinansowane zostanie ze środków
Funduszu Dróg Samorządowych.

Trwa III etap modernizacji
oświetlenia ulicznego w Gminie
Szprotawa. Dzięki inwestycji doświetlone zostały już przejścia dla
pieszych, jaśniej i bezpieczniej
będzie na drogach i chodnikach.

właściwie oświetlone, są najczęstszą
przyczyną wypadków z udziałem pieszych. Wymiana oświetlenia ulicznego
to również oszczędność zużycia energii, a tym samym ograniczenie emisji
szkodliwych gazów do atmosfery.

Już wkrótce w gminie rtęciowe
i sodowe lampy odejdą do lamusa.
Stare oprawy świetlne wymieniane są
na energooszczędne. Montowane są
również nowe punkty oświetleniowe,
tam gdzie do tej pory było ciemno.
Efektywność oświetlenia wspomagana
będzie przez system zarządzania
i sterowania, który umożliwi redukcję
mocy w godzinach późnonocnych.
Wykonywane prace zwiększą komfort
widzenia oraz bezpieczeństwo na drogach, a przede wszystkim na przejściach dla pieszych. Miejsca te, nie-

III etap oświetlenia, który realizowany
jest przez firmę Enea Oświetlenie,
objął prawie wszystkie gminne miejscowości. Doświetlono już większość
przejść dla pieszych w Szprotawie.
Nowe oświetlenie lub wymiana na
energooszczędne oprawy realizowana
jest w Witkowie, Henrykowie, Lesznie
Górnym, Lesznie Dolnym, Siecieborzycach, Sierakowie, Wiechlicach,
Polkowiczkach, Dzikowicach, Długiem oraz Nowej Koperni.
- Często mieszkańcy zgłaszają mi uwagi, że nowo ustawione lampy nie dzia-

Ostatniego dnia sierpnia br., podpisana została umowa na realizację I etapu
przedsięwzięcia, a w październiku ruszyły prace projektowe zadania rozbudowy drogi wzdłuż ulicy Bronka Kozaka oraz części ulicy Basztowej.
Zadanie zakłada wybudowanie dróg
z chodnikiem i oświetlonymi przejściami dla pieszych. Realizacja wszystkich planowanych inwestycji stworzy
nowoczesną, kompleksową i spójną
sieć
komunikacyjno-transportową,
która poprawi płynność poruszania się
pojazdów i zapewni bezpieczeństwo
uczestników
ruchu
drogowego.
Ułatwi również dostęp do gminnych
terenów inwestycyjnych, zwiększając
tym samym atrakcyjność gospodarczą
miasta. - To dzięki sieci dobrze rozbu-

5

dowanych dróg stajemy się konkurencyjni w regionie - wskazuje burmistrz
Mirosław Gąsik. Konsekwentnie,
krok po kroku, realizuję obietnicę
budowy przyjaznej gminy. Dzięki
mądrze prowadzonej polityce finansowej możemy pozwolić sobie na
systematyczne nadrabianie infrastrukturalnych zaległości. Oczywiście,
wszystkie działania realizowane są
przy nieprzerwanej spłacie poprzednich zobowiązań, braku deficytu
i nowego zadłużania się.
Ufam, że dzięki tym inwestycjom
Szprotawa już wkrótce podniesie
swoją atrakcyjność inwestycyjną,
funkcjonalną oraz wizerunkową, gdyż
stan dróg jest jednym z decydujących
czynników świadczących o sile
gospodarczej miasta – podsumowuje
burmistrz.

łają – mówi burmistrz. Proszę uzbroić się w cierpliwość. Wkrótce jaśniej
zrobi się na każdej ulicy. Jednak zainstalowane oświetlenie wymaga odbioru oraz przeprowadzenia pomiarów
powykonawczych dopuszczających do
użytku. Zapewniam, że prace są właściwie nadzorowane, niestety wymagają czasu. Cieszy mnie natomiast, że
nasza gmina zaczyna się zmieniać, bo
w obszarze infrastruktury mamy wiele
do nadrobienia.
Przypominamy, że awarie
oświetlenia ulicznego w dni robocze
do godz. 15 należy zgłaszać w spółce
Szprotawski Zarząd Nieruchomościami "CHROBRY” pod nr tel. 661 160
838. Natomiast po godzinie 15 oraz
w dni wolne od pracy i święta pod
nr telefonu 68 328 17 96.
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Jak ocenia Pan pracę samorządu
szprotawskiego w obecnej kadencji
w stosunku do poprzednich, w których również był Pan radnym?
Bardzo dobrze oceniam pracę
szprotawskiego samorządu w obecnej
kadencji. Działania burmistrza Mirosława Gąsika są transparentne i nastawione na aktywną współpracę
z Radą Miejską. Brakowało mi takiej
polityki przejrzystości w poprzednich
dwóch kadencjach. Decyzje dotyczące
działania całej gminy podejmowane
były w bardzo wąskim gronie. Podobnie sytuacja wyglądała podczas nieobecności burmistrza Gąsika, gdy jego
stanowisko piastowała pełniąca funkcję burmistrza. Obecnie decyzje, plany
czy zamierzenia są konsultowane,
a burmistrz nie zamyka się w swoim
gabinecie, tylko gotowy jest rozmawiać i współpracować z każdym, komu dobro gminy leży na sercu.

Czy, Pana zdaniem, prowadzona
obecnie polityka rozwoju gminy
sprawdza się?
Prowadzona przez burmistrza
Gąsika wspólnie z obecną Radą Miejską polityka sprawdza się. Kadencja
2018-2023 rozpoczęła się ostrymi cięciami budżetowymi, co wynikało
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z fatalnej kondycji finansowej gminy,
pozostawionej przez naszych poprzedników. Krótkowzroczna polityka, brak opamiętania i utrzymywany
przez 8 lat trend wzrostu zadłużenia
doprowadziły naszą gminę na skraj
przepaści. Na koniec 2018 roku zadłużenie wynosiło aż 66,73 mln zł.
Potrójnie negatywna opinia RIO, dotycząca opracowanego przez poprzednika projektu budżetu na 2019 rok,
była poważnym sygnałem ostrzegawczym przed grożącym gminie zarządem komisarycznym. Jednak podjęte
przez nas, w trybie pilnym, reformy
pozwoliły do końca 2019 r. zmniejszyć zadłużenie o 2,7 mln zł, na koniec 2020 r. - wynosić będzie
6 1,48 mln zł.
Ogromny dług to nie jedyny nasz spadek po poprzednikach. Sprawy sądowe związane z rozwiązaniem kontraktu z Konsorcjum ZBOIS, pierwotnie
realizującego budowę kanalizacji, na
dniach mogą mieć swój finał. Mam na
myśli roszczenia tej firmy wobec naszej gminy wynoszące 60 mln zł!
Jest jeszcze wiele innych spraw do
naprawienia, czeka nas naprawdę ciężka i wytężona praca, ale powoli wychodzimy na prostą. Osobiście cieszę
się, że obniżyliśmy koszty funkcjonowania gminy i jej jednostek podległych, odciążając tym samym portfele
naszych mieszkańców.
Udało się też utrzymać dopłatę z budżetu do wody i ścieżków w wysokości 3,20 zł/ m3, co wcale nie było prostym zadaniem.

Nie sposób pominąć pytania o budżet na 2021 rok to budżet marzeń
czy kompromisu?
Jest to budżet realnych aspiracji
rozwoju gminy. Przy kształtowaniu

finansów na przyszły rok musimy
pamiętać o gigantycznym zadłużeniu,
jakie pozostawili po sobie nasi poprzednicy oraz sytuację związaną
z epidemią koronawirusa. Niemniej
jednak, robimy wszystko, aby Szprotawa dalej się rozwijała, przede wszystkim poprzez pobudzenie gminnych
inwestycji. W budżecie na 2021 r. udało nam się zachować niełatwą równowagę pomiędzy potrzebą zmniejszania
kosztów, a koniecznymi wydatkami na
rozwój gminnej infrastruktury. Zadłużenie czy pandemia nie mogą uzasadniać obniżania jakości życia mieszkańców. Szprotawianie zasługują na nowe
drogi, atrakcyjną infrastrukturę społeczną i lepsze życie.

Czego życzy Pan mieszkańcom
gminy w nadchodzącym Nowym
2021 Roku?
Życzę Mieszkańcom gminy
przede wszystkim zdrowia i stabilnej
sytuacji finansowej. Życzę nam
wszystkim, abyśmy jak najszybciej
zostawili pandemię za sobą i powrócili
do normalnego funkcjonowania.
Mam też nadzieję, że przyszły rok
będzie czasem dalszego uzdrawiania
finansów naszej gminy. Jako Przewodniczący Rady Miejskiej obiecuję, że
radni nadal będą aktywnie działać na
rzecz rozwoju naszej lokalnej społeczności.
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„W zdrowym ciele, zdrowy
duch” – zgodnie z tą dewizą modernizowane są kolejne obiekty, na których będzie można uprawiać sport.
W ostatnim czasie, kompleksowym
pracom modernizacyjnym poddany
został szprotawski stadion miejski.

W październiku na prawej płycie boiska stanęły trzy maszty oświetleniowe. Do każdego, 12- metrowego
słupa, przymocowano po dwa LEDowe naświetlacze, dzięki którym mecze piłkarskie będą mogły odbywać się
nawet późną porą. Dodatkowo chcę
pozyskać środki na zakup i położenie
sztucznej murawy. Niestety, w budżecie gminy nie ma na ten cel wyodrębnionych środków pieniężnych. Wierzę
jednak, że już wkrótce, uda nam się
pozyskać niezbędne fundusze i w niedługim czasie odbędzie się pierwszy
mecz na nowej murawie. Decydujemy
się na takie rozwiązanie, ponieważ
sztuczna trawa nie wymaga podlewania, czy koszenia, dzięki czemu koszty
jej utrzymania są dużo niższe niż naturalnej nawierzchni. Oszczędzając wodę, chronimy również środowisko.
A sztuczna trawa nowej generacji jest
wierną repliką naturalnej pod względem wyglądu, komfortu i właściwości
użytkowania.
Podjęto również prace remontowe pomieszczeń budynku socjalnego. Odnowiono toalety, prysznice oraz szatnię. Zakupiono i zamontowano nowe elementy armatury sanitarnej oraz meble. Wszystko po to, aby
trenujący na stadionie mogli w komfortowych
warunkach
korzystać
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z urządzeń zaplecza socjalnego.
-Realizacja prac w budynku socjalnym możliwa była dzięki hojności
Pana Edmunda Potockiego, Prezesa spółki Zakłady Usługowe Zachód, za którą serdecznie dziękuję
- mówi burmistrz Mirosław Gąsik.
W ekspresowym tempie, wykonany został również nowoczesny
system nawadniania głównego boiska
piłkarskiego. Z początkiem listopada,
po niespełna 2 tygodniach od rozpoczęcia prac, dokonano odbioru końcowego inwestycji. Przedsięwzięcie zrealizowano z wykorzystaniem technologii opartej na montażu podziemnych
zraszaczy do nawadniania boiska,
z użyciem istniejącej studni głębinowej
oraz sieci miejskiej, jako pośredniego
źródła zaopatrzenia w wodę. Wdrożone rozwiązanie jest energooszczędne
i zautomatyzowane, co zapewni utrzymanie odpowiedniej wilgotności i jakości murawy w okresach bezdeszczowych, głównie w porze letniej.
Pozwoli również na racjonalny pobór
wody, bez konieczności nadmiernego
wykorzystywania
sieci
miejskiej.
Głównymi adresatami projektu są
dzieci i młodzież z piłkarskiego Klubu
Sportowego „Sprotavia”. Z boiska
korzystać mogą jednak wszyscy miłośnicy futbolu, grający również poza
klubem, ponieważ gra w piłkę nożną
jest świetną formą aktywności hartują-
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cą organizm oraz wzmacniającą serce,
płuca, mięśnie i stawy.
Całkowita wartość wykonania
tej inwestycji wyniosła 56.209,16 zł.
Gmina na zadanie uzyskała dofinansowanie w kwocie 27.489 zł ze środków
Województwa Lubuskiego oraz w
kwocie 27.490,16 zł z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Wkład własny gminy to kwota 1.230
zł, stanowiąca niecałe 3% wartości
zadania.
Burmistrz Mirosław Gąsik
dziękuje Wojewodzie Lubuskiemu
Władysławowi Dajczakowi, Wicemarszałkowi Zarządu Województwa Lubuskiego Stanisławowi
Tomczyszynowi, Dyrektorowi
Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWL
Arkadiuszowi Dąbrowskiemu oraz
Prezesowi Lubuskiego Związku
Piłki Nożnej Robertowi Skowronowi za współpracę na rzecz rozwoju
szprotawskiej infrastruktury sportowej.
Bez zewnętrznego wsparcia
finansowego nie moglibyśmy pozwolić
sobie na realizację tak wielu inwestycji,
w tak krótkim czasie. - Dziękuję
wszystkim osobom zaangażowanym
w projekty bezpiecznej, przyjaznej
i taniej gminy!

8

Trwają intensywne prace związane z wyznaczeniem tras oraz pozyskaniem funduszy na budowę ścieżek
rowerowych łączących Gminę Szprotawa z istniejącą siecią komunikacji
rowerowej relacji północ - południe
kraju. Urzeczywistnienie ambitnych
planów pozwoli miłośnikom jednośladów dotrzeć ze Szprotawy w góry
i nad morze.
Ścieżki rowerowe wzdłuż głównych arterii komunikacyjnych Szprotawy powstaną dzięki 21 milionowemu
dofinansowaniu z Funduszu Dróg
Samorządowych, w ramach kilkuletniego projektu rozbudowy ulic Żagańskiej, Sobieskiego, Niepodległości,
Mickiewicza, Basztowej, Bronka Kozaka, Głogowskiej, Plac Komuny
Paryskiej i Kościuszki, a także ulic
Akacjowej, Brzozowej i Klonowej w
Wiechlicach. Ten etap pozwoli na
stworzenie bezpiecznej i komfortowej
komunikacji rowerowej w mieście.
- Chcę jednak wyjść poza Szprotawę i umożliwić amatorom dwóch kółek dalekosiężne
wojaże - mówi burmistrz Mirosław Gąsik.
Prowadzę zaawansowane rozmowy z Nadleśnictwem Szprotawa, PKP, koleżankami
i kolegami samorządowcami, a także innymi
instytucjami, aby wzdłuż drogi wojewódzkiej
297 powstała ścieżka rowerowa od Szprotawy przez Leszno Dolne i Leszno Górne aż
do granicy z województwem dolnośląskim.
Z kolei od północy planuję przyłączyć
Szprotawę, do biegnącego dawnym torowiskiem tak zwanej „kolejki zielonogórskiej”
traktu nowosolskiego. Tym sposobem do
Stypułowa rowerem dostalibyśmy się przez
Kartowice, Witków, Siecieborzyce.
Chcę zapewnić, że nie zapominam
także o innych drogach, o które od dawna
zabiegają mieszkańcy, jak chociażby ścieżka
do Pasterzowic, Żagania, czy Lubiechowa
przez Polkowiczki i Śliwnik. Wspólnie
z włodarzami gmin ościennych lobbujemy
przedsięwzięcia w Urzędzie Marszałkows k i m W o je w ó d z t w a Lu b u s k i e g o
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i GDDKiA. Mam nadzieję, że dzięki
współpracy międzygminnej, mądrze prowadzonej polityce finansowej oraz gospodarnemu wykorzystaniu posiadanych zasobów
uda nam się skomunikować gminy, a także
stworzyć rowerową
trasę turystyczną
o znaczeniu krajowym.
Dobrą wiadomością dla miłośników
wycieczek pieszych i rowerowych jest
remont ponad 2 km odcinka drogi
Pętli Bobrowickiej. Niezależnie od
pory roku trasa Pętli jest bardzo
chętnie odwiedzana przez mieszkańców gminy dbających o swoją formę
i kondycję. To również trasa rodzinnych wojaży miłośników dwóch kółek. Rozpoczyna się w Nowej Koperni, dalej wiedzie przez fragment Borów Dolnośląskich, kończąc swój
bieg w Bobrowicach, w pobliżu leśniczówki. Po drodze, na wysokości
stawów, znajduje się miejsce
rekreacyjno- wypoczynkowe
„Śniadanisko”, gdzie można odpocząć pod drewnianą wiatą z ławami i
stołami.
Ze względu na mocno już wyeksploatowaną nawierzchnię tego popularnego ciągu rekreacyjnego, którym
codziennie przemierza liczne grono
sympatyków przyrody i zdrowego

stylu życia, burmistrz Mirosław Gąsik
podjął decyzję o jego remoncie,
a także wyposażeniu w dodatkowe
urządzenia wypoczynkowe.
W ramach planowanych prac, istniejąca wierzchnia warstwa drogi od ulicy
Kraszewskiego, na długości ok. 2200
m zostanie ściągnięta frezarką.
Następnie materiał zostanie przemiałowany oraz utwardzony. Dla zmotoryzowanych turystów, przyjeżdżających z oddalonych od szlaku terenów,
przygotowane zostaną miejsca parkingowe. Pojawią się też cztery komplety
wypoczynkowe. Całość trasy zostanie
oznakowana drogowskazami turystycznymi.
Przedsięwzięcie realizowane jest we
współpracy i przy współfinansowaniu
z Nadleśnictwem Szprotawa.
W ramach współpracy na rzecz czystej gminy i walki z dzikimi wysypiskami śmieci, burmistrz zwrócił się
do Nadleśnictwa o dofinansowanie
zakupu fotopułapek, które zostaną
zainstalowane na terenach przylegających do lasów.

Z początkiem grudnia zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023.
Przez blisko miesiąc od mieszkańców gminy zbierane były uwagi do nowego przedsięwzięcia uzupełniającego dotychczasowy katalog zadań gminnego programu o przebudowę wieży ciśnień oraz
Parku Goepperta na kompleks wspinaczkoworekreacyjny i obserwatorium astronomiczne w
Szprotawie. Z uwagi na obostrzenia związane z
epidemią konsultacje przeprowadzone były telefonicznie oraz za pomocą elektronicznych środków
komunikacji.
W najbliższym czasie powołany w gminie Komitet
Rewitalizacji, opierając się na otrzymanych opiniach, przystąpi do wprowadzania niezbędnych
zmian konsultowanego Projektu.
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Uczniowie ze szkół podstawowych w Szprotawie oraz
Wiechlicach mają coraz lepsze
warunki do uprawiania sportu na
świeżym powietrzu. Rozpoczęte
w okresie wakacyjnym prace związane z przebudową trzech boisk
sportowych zostały zakończone
zgodnie z planem, udostępniając
młodzieży nowoczesne i wielofunkcyjne miejsca służące wspieraniu bądź poprawie kondycji fizycznej. Co ważne, inwestycje te,
w przeszło 99 % zrealizowane
zostały ze źródeł zewnętrznych,
pochodzących ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Na istniejącej podbudowie
asfaltowej boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 ułożona została nawierzchnia poliuretanowa do gier zespołowych, o wymiarach 69 m x 35 m.
Wykonane zostały piłkochwyty, zamontowano
wyposażenie
kortu,
skoczni w dal, boiska do siatkówki,
koszykówki i piłki ręcznej. Dodatkowo zamontowane zostały ławki, a teren całego obiektu oświetlono.
Na boisku przy Szkole Podstawowej nr 2 usunięto zniszczone
fragmenty nawierzchni poliuretanowej
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łach, możliwe było dzięki udziałowi w
projekcie pn. Przebudowa boisk

sportowych przy Szkołach Podstawowych w Szprotawie i Wiechlicach.

oraz wykonano naprawy i uzupełnienie podbudowy. Zamontowano piłkochwyty oraz wyposażenie boiska do
siatkówki, piłki ręcznej, koszykówki
i kortu tenisowego.
Dodatkowo wyremontowano
i odświeżono stare, wyeksploatowane
ławki, które ustawione są wzdłuż boiska. Stelaże wyczyszczono i pomalowano, drewniane listwy siedziska
i oparcia wymieniono na nowe.
W
Szkole
Podstawowej
w Wiechlicach uszkodzoną nawierzchnię boiska uzupełniono nową podbudową, a na całej powierzchni ułożono
syntetyczną trawę. Zamontowane zostały piłkochwyty oraz kompletne wyposażenie boisk do siatkówki, piłki
ręcznej, koszykówki i skoczni w dal.
Wykonanie inwestycji w tak
krótkim okresie, realizowanych niemalże jednocześnie aż w trzech szko-

Całkowita wartość poniesionych
nakładów inwestycyjnych wyniosła
666 675 zł.
Zadanie dofinansowane zostało:
1.
Kwotą 333 300 zł, ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej w ramach Programu
Sportowa Polska – Program
Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2019.
2.
Kwotą 331 492 zł, ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Jak podsumował burmistrz
Mirosław Gąsik - Nic tak nie cieszy,
jak widok gimnastykujących się, czy
biegających za piłką, rozradowanych
dzieci. Dlatego obowiązkiem nas, dorosłych jest zapewnienie odpowiednich warunków dla rozwoju ich pasji
i aktywności fizycznej. Satysfakcja jest
tym większa, że zadanie to otrzymało
aż tak duże dofinansowanie.
Wkład własny gminy był praktycznie
symboliczny, wyniósł jedynie 1883 zł.
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Trwają intensywne prace budowlane na drogach w miejscowościach Leszno Górne, Siecieborzyce i
Witków. To już kolejne ulice na terenach wiejskich, które w ostatnim czasie poddane zostały gruntownej modernizacji.
W Lesznie Górnym, na blisko
200 metrowych odcinkach ulicy Końcowej oraz Placu Sportowego usunięto stare, wyeksploatowane nawierzchnie gruntowe oraz wykonano korytowanie dróg. Ułożono krawężniki oraz
kostkę betonową. Po wizycie na placu
budowy burmistrz podjął decyzję o
budowie dodatkowego, ok. 150 metrowego odcinka ulicy Końcowej.
Drugi etap prac rozpoczął się na początku grudnia br. Inwestycja finansowana jest ze środków budżetu gminy
oraz funduszu sołeckiego.

W Siecieborzycach zakończono budowę dwóch dróg dojazdowych do
gruntów rolnych, na które gmina pozyskała dofinansowanie ze środków
Województwa Lubuskiego. Prace budowlane przebiegły szybko i bez zakłóceń. Na obu drogach, na całej ich
szerokości wykonano koryta wraz z
podbudową. Jezdnie zostały wyrównane i umocnione. Pobocza wyprofilowano oraz zagęszczono kruszywem
łamanym. Nawierzchnie pokryte zostały betonem asfaltowym.
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Na pierwsze zadanie pn. „Przebudowa
(modernizacja) drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w miejscowości Siecieborzyce - dz. ew. nr 4/15, 4/16,
10/2 i 931/7” gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 111.400 zł.
Łączny koszt robót to 316.519,59 zł
brutto.

wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
W Witkowie z kolei powstały
trzy bezpieczne i komfortowe drogi
gruntowe, o łącznej długości około
312 mb, o które od dawna starali się
mieszkańcy wsi. Ich podbudowa wykonana została z tłucznia kamiennego,
a nawierzchnie zostały pokryte asfaltem. Wcześniej położono tam nowe,
energooszczędne oświetlenie. Decyzją
burmistrza wykonany został dodatkowy odcinek z nawierzchnią asfaltową,
łączący jedną z nowych dróg z odciętymi posesjami, po stronie południowej wsi.

Drugie zadanie pn. „Przebudowa
(modernizacja) drogi dojazdowej
do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Siecieborzyce - dz. ew. nr
853” oszacowane zostało na kwotę
93.006,45 zł brutto, w tym dofinansowanie - 42.600,00 zł.
Realizacja projektu przyczyni się do
poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu poruszania się do pól uprawnych, jak również do budynków
mieszkalnych czy kościoła. Poprawi
się również dostępność do drogi powiatowej relacji Pruszków – Małomice
– Chichy – Witków – Siecieborzyce –
Borów.

Wykonawcą obu zadań była firma
SOWA R.J.K sp. Komandytowa z
Nowej Soli, która wyłoniona została w

W efekcie, niewielkim kosztem, podniosły się walory użytkowe i estetyczne całej inwestycji, a przede wszystkim
poprawiły się warunki komunikacyjne
dla większej ilości mieszkańców Witkowa. Łączny koszt zadania, oszacowany na kwotę 113 tys. zł, pokryty
został z oszczędności poprzetargowych oraz z funduszu sołeckiego.
Burmistrz Mirosław Gąsik serdecznie dziękuje sołtysom, radom sołeckim oraz mieszkańcom za zaangażowanie społeczne i podjęcie decyzji o przeznaczeniu części sołeckich
pieniędzy na zadania infrastrukturalne.

Grudzień 2020

Już wkrótce kłopoty mieszkańców Długiego z jakością wody oraz
awaryjnością wodociągu odejdą do
lamusa. Nierozwiązany od trzydziestu
lat problem bezpieczeństwa dostaw
wody zostanie zażegnany dzięki staraniom samorządu i dofinansowaniu z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. - Na początku września obiecywałem, że już wkrótce podzielę się z
Państwem wodno-kanalizacyjną niespodzianką – nie ukrywa entuzjazmu
burmistrz Mirosław Gąsik. – Dzisiaj
mogę już powiedzieć, że nasze usilne
starania zakończyły się sukcesem i
otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację niezwykle ważnej inwestycji.
Mieszkańcy Długiego od wielu lat borykają się z problemem awaryjności
oraz jakości dostarczanej do ich domostw wody. Bardzo często, szczególnie latem, w okresie żniw, dostawy
wody są wstrzymywane z powodu
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pojawiających się groźnych bakterii
E.coli. Mieszkańcy nie mając wówczas
dostępu do czystej wody, korzystają z
beczkowozów.

ale jakże ważnymi krokami Szprotawa
staje się rzeczywiście przyjazną i bezpieczną gminą, co mnie niezmiernie
cieszy – podsumowuje burmistrz.

To kiepskie rozwiązanie jak na XXI
wiek, utrudniające, czy wręcz uniemożliwiające normalne życie na wsi.
Dlatego Szprotawskie Wodociągi
i Kanalizacja ruszają z inwestycją budowy wodociągu tranzytowego
z Siecieborzyc, gdzie zlokalizowane są
ujęcie i stacja uzdatniania wody,
do wsi Długie. Koszt całego przedsięwzięcia oszacowany został na blisko
2,9 mln zł, pozyskane dofinansowanie
opiewa na kwotę aż 1,5 mln zł. Po
zakończeniu inwestycji, usługę dostawy oraz nadzoru nad jakością wody
świadczyć będzie nasza gminna spółka. To kolejne przedsięwzięcie, którego realizacja przyczyni się podniesienia
jakości życia mieszkańców. Małymi,

Przedsięwzięcie pn. „Budowa wodociągu tranzytowego Siecieborzyce –
Długie wraz z przepompownią
i zbiornikiem wody uzdatnionej
w Długiem” obejmie:






Na powierzchni ok. 200 m²
powstał parking z kostki brukowej,
który pozwolił na swobodne pozostawienie samochodu i odebranie dzieci
z przedszkola. Dodatkowe miejsca
postojowe wpłynęły na bezpieczeń-

stwo i komfort korzystania z ulicy
Parkowej, a także na wzrost estetyki
i poprawę funkcjonalności przestrzeni publicznej miasta.

wykonanie zbiornika retencyjnego na wodę przeznaczoną do
spożycia przez ludzi o pojemności czynnej 100 m³ w miejscowości Długie wraz z kontenerową pompownią strefową
wody, wyposażoną w zestaw
hydroforowy i agregat prądotwórczy,
montaż zbiornika bezodpływowego, zasilania oraz systemu
AKPiA wraz zagospodarowaniem otoczenia obiektu w miejscowości Długie,
wykonanie sieci wodociągowej
łączącej zbiornik retencyjny
z istniejącą siecią wodociągową
w Siecieborzycach oraz sieci
wodociągowej łączącej zbiornik
retencyjny z istniejącą siecią
wodociągową w Długiem.
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Dotychczasowe zabezpieczenie wejść do budynku nie zdało
egzaminu - tłumaczy burmistrz. - Handlujący od dawna skarżyli się na doskwierające zimno i hulający po wnętrzu wiatr.
Podjąłem więc decyzję o zmianie rodzaju osłon wejściowych
górnej hali targowiska. Zamontowane solidne drzwi z pewnością poprawią warunki i komfort handlu.
Epidemia koronawirusa nie sprzyja dynamicznemu rozwojowi drobnej przedsiębiorczości. Dlatego serdecznie zapraszam na nasze targowisko. Pozostały jeszcze wolne
powierzchnie do wynajęcia. Do dyspozycji mamy boksy
5,51 m² lub 8,43 m². Niewygórowana opłata miesięczna
odpowiednio 115,71 zł i 177,03 zł brutto za boks sprawia,
że oferta jest naprawdę atrakcyjna i konkurencyjna.

W budynku górnym szprotawskiego targowiska
zamontowane zostały drzwi wejściowe. To odpowiedź na
skargi handlujących, którym zimno, deszcz czy wiatr przedostające się przez nienależycie osłonięte wejścia utrudniały i obniżały komfort pracy.

Zapraszam również mieszkańców gminy i sąsiadujących
miejscowości do robienia zakupów na naszym targowisku
oraz wspierania lokalnych przedsiębiorców i wytwórców.
W kuchni warto opierać się na produktach rodzimych rolników, sadowników i ogrodników, których jakość i klasa ekologiczna przewyższają wartość towarów masowej produkcji.
Więcej informacji na temat możliwości wynajmu boksów
można uzyskać w Urzędzie Miejskim, tel. 68 376 0794.

We wrześniu br. ruszyła akcja zbierania podpisów
mieszkańców gminy pod petycją do Premiera RP Mateusza Morawieckiego w sprawie budowy obwodnicy
Szprotawy. Pamiętajmy, że każdy nasz głos jest bardzo
ważny!
Od początku swojej kadencji burmistrz Mirosław Gąsik
intensywnie zabiega o budowę II etapu szprotawskiej obwodnicy. Niestety, na obecną chwilę finansowanie zadania nie
zostało ujęte w rządowym Programie budowy 100 obwodnic
na lata 2020-2030. Przedsięwzięcie wpisane zostało jedynie na
listę rezerwową. Dlatego burmistrz zwraca się
z prośbą do mieszkańców gminy o wzięcie udziału w akcji
zbierania podpisów pod petycją, skierowaną na ręce Premiera
Mateusza Morawieckiego w sprawie budowy obwodnicy.
- Budowa obwodnicy jest jednym ze strategicznych zadań,
które muszą zostać zrealizowane, aby podnieść atrakcyjność
gospodarczą gminy, aby walczyć o nowe miejsca pracy i jakość
życia mieszkańców – wyjaśnia burmistrz. Dlatego zawracam
się do Was, drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy, aby każdy
z Was złożył swój podpis pod petycją. Listy poparcia dostępne są w Biurze Obsługi Klienta szprotawskiego ratusza.
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Od 1 stycznia 2021 r., nieruchomości niezamieszkałe
zostają wyłączone z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na mocy Uchwały Nr XXIV/170/2020 Rady Miejskiej w Szprotawie (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2019 r., poz. 2296).
Oznacza to, że wszystkie firmy, zakłady usługowe, sklepy,
szkoły, instytucje, ogrody działkowe itp. będą musiały zorganizować wywóz i zagospodarowanie śmieci wytworzonych
na swojej nieruchomości na własną rękę, podpisując z wybraną firmą wywozową stosowną umowę. W celu prawidłowej realizacji gospodarki odpadami w gminie, Burmistrz
Szprotawy będzie prowadził kontrolę nad wykonywaniem
obowiązku zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie
odpadów, a właściciele nieruchomości będą mieli obowiązek
okazać ją na żądanie, podobnie jak dowód zapłaty za wykonaną usługę.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału
Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu
Miejskiego w Szprotawie, tel. 68 376 07 79.

ści i nader często dochodzi tam do niebezpiecznych
zdarzeń drogowych.
O urządzenie rejestrujące od dawna zabiegali mieszkańcy
Dziećmiarowic z sołtysem na czele, wespół
z Towarzystwem Bory Dolnośląskie oraz Stowarzyszeniem
Gmina i Powiat Przyjazne Ludziom. Wnioski o ustawienie
fotoradaru wysyłane były również przez szprotawski ratusz.
Efektem niesamowitego zaangażowania społecznego jest
decyzja Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
o objęciu kontrolą odcinka DK12 właśnie na wysokości
Dziećmiarowic i Wiechlic. Będzie to jedyny nowy fotoradar, który zostanie ustawiony w województwie lubuskim!
Montaż urządzenia zaplanowany został na początek 2021 r.
Już wkrótce nowoczesny fotoradar uspokoi ruch
i poprawi płynność w ciągu drogi krajowej nr 12, na wysokości Dziećmiarowic i Wiechlic. Urządzenie pozyskane zostało
dzięki ogromnej inicjatywie i aktywności mieszkańców.
Nowy fotoradar ustawiony zostanie w miejscu, w którym
kierowcy nagminnie nie stosują się do ograniczenia prędko-

Burmistrz Mirosław Gąsik bardzo dziękuje mieszkańcom, radzie sołeckiej, sołtysowi oraz organizacjom
pozarządowym za ogromną aktywność obywatelską,
dzięki której dużo łatwiej realizuje się zadnia służące
ogółowi społeczeństwa. Udane przedsięwzięcie pokazuje,
że warto angażować się w sprawy, które dotyczą naszej
gminy i podejmować oddolne inicjatywy lokalne.

Wydawca: Szprotawski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 1, 67-300 Szprotawa. Skład i opracowanie graficzne: Wydział Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki
Urzędu Miejskiego w Szprotawie, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa. Redaktor naczelny: Maciej Boryna, zastępca redaktora– Małgorzata Serafin. Nakład: 2000 egz.
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Zmodernizowane przedszkole
przy ulicy Rolnej otworzyło swoje
podwoje dla najmłodszych mieszkańców gminy. Dzieci z szerokimi uśmiechami na twarzach wprowadzały się
do ślicznie wyremontowanych, kolorowych sal. Trwająca od lipca bieżącego roku termomodernizacja przedszkola przy ulicy Rolnej dobiegła końca.
W szybkim tempie zrealizowany został cały zakres prac, efektem których
będzie oszczędność energii wykorzystywanej do ogrzewania budynku, tym
samym zmniejszenie szkodliwego oddziaływania zanieczyszczeń emitowa-
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nych do atmosfery. Kompleksowa modernizacja obejmowała m. in. ocieplenie
ścian zewnętrznych, docieplenie dachu i
podłogi na gruncie, wymianę stolarki
drzwiowej i okiennej, modernizację systemu centralnego ogrzewania, w tym
montaż pompy ciepła. Wymienione
zostało również oświetlenie na nowe
lampy energooszczędne. Zamontowana
została instalacja fotowoltaiczna oraz
instalacja systemu monitorowania i zarządzania energią. Odmalowane zostały
pomieszczenia i sale zabaw.
- W październiku zeszłego roku wraz z
Panem Marcinem Jabłońskim Członkiem Zarządu Województwa Lubuskie-

go oraz Panem Markiem Kamińskim
Dyrektorem Departamentu Programów Regionalnych przyszedłem do
przedszkola z radosną informacją
o otrzymaniu dofinansowania do termomodernizacji przedszkola
– przypomina burmistrz Mirosław
Gąsik. – Dzisiaj, równie szczęśliwy,
oglądam efekty naszej
pracy. A
uśmiechnięte buzie maluchów są najlepszą nagrodą i napędzają mnie nową
energią do dalszych działań.
Inwestycja, zrealizowana przez firmę
ZISICO ze Szprotawy, współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020
oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła
1.512.573 zł brutto, dofinansowanie
ze środków UE w ramach RPOLubuskie 2020 – 1.149.990 zł, środki
Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych to 175.224 zł.

łu podatków oraz innych opłat lokalnych i skarbowych. Płatności, zarówno
gotówkowych jak i kartą płatniczą,
można dokonywać w dni robocze, w
godzinach: poniedziałek 8:30 - 14:30,
wtorek – piątek 7:30 - 13:30.
Likwidacja kasy w Urzędzie
Miejskim w Szprotawie nie spotkała
się z aprobatą mieszkańców.
Dlatego, burmistrz Mirosław Gąsik
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
Szprotawian wznowił przyjmowanie w
ratuszu płatności gotówkowych z tytu-

W dalszym ciągu, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat
prowizyjnych, można dokonywać opłat
w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju. - Nie można budować
taniej i przyjaznej gminy, działając
wbrew woli jej mieszkańców – mówi
burmistrz.

Dlatego, gdy dowiedziałem się, że kasa
została zlikwidowana przy ogromnym
sprzeciwie i niezadowoleniu mieszkańców, wraz z koalicyjnymi radnymi, podjąłem decyzję o wznowieniu jej działalności. Dzięki gospodarskim rozwiązaniom, które wdrożymy, koszty utrzymania pracownika oraz spełnienia wytycznych w zakresie bezpieczeństwa
prowadzenia kasy, przy uwzględnieniu
ilości realizowanych transakcji płatniczych, będą minimalne.
Po zniesieniu obostrzeń związanych
z koronawirusem, zapraszam z powrotem do korzystania z pełnego wachlarza usług kasy urzędowej.
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24 listopada br. burmistrz Mirosław
Gąsik oraz z-ca burmistrza Dorota
Grzeszczak przekazali dyrektorom
gminnych szkół podstawowych kamery internetowe oraz mikrofony, które
będą używane w czasie epidemii do
prowadzenia zajęć w trybie zdalnym, a
po jej zakończeniu - w szkołach.
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Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa.

- Zakup sprzętu do nauki zdalnej to kolejny
etap doposażania szkół i budowy przyjaznego, skutecznego i nowoczesnego systemu
oświaty – podkreśla burmistrz.
- Razem z moją zastępczynią, która jest
bezpośrednio odpowiedzialna za gminne
szkolnictwo, będziemy czynić starania, aby
szkoły dysponowały coraz lepszymi i coraz
nowocześniejszymi pomocami dydaktycznymi,
podnoszącymi jakość kształcenia dzieci
i młodzieży z wykorzystaniem cyfrowych
technologii edukacyjnych.

wyobraźnię małych odkrywców. Dlatego
czynię starania, aby kolejny gad pojawił się
na Dzień Dziecka. W parku, do użytku
oddana została już alejka spacerowa, która
wkrótce oświetlona zostanie nowymi lampami. Barwna aranżacja parku powstaje dzięki 142 tys. EURO unijnego dofinansowania. A nowy dinozaur to efekt współpracy z
naszym zaprzyjaźnionym miastem Nową
Solą, jej prezydentem Jackiem Milewskim
oraz Honorowym Obywatelem Szprotawy,

senatorem
Wadimem
Tyszkiewiczem.
Dziękuję serdecznie naszym niezawodnym
przyjaciołom Nowosolanom. Wkrótce powiadomię Państwa o kolejnym wspólnym przedsięwzięciu, które zrealizowane zostanie z tym
miastem. Przykład trzeba brać od najlepszych! A dzieci już teraz zapraszam do zabawy na świeżym powietrzu wśród atrakcji
paleoparku. Bo wszyscy wiemy, że ruch to
zdrowie.

Sprzęt do nauki w systemie zdalnym,
tj. 102 kamery internetowe oraz 35
mikrofonów pojemnościowych, za
kwotę 23,5 tys. zł zakupiony został ze
środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Kolejny prehistoryczny stwór
zawitał do nowo tworzonego
paleoparku, dołączając do licznego
już grona szprotawskich dinozaurów. To mikołajkowy prezent
dla wszystkich dzieci od burmistrza Mirosława Gąsika oraz Rady
Miejskiej w Szprotawie.
Nowy lokator parku przy ulicy
Niepodległości imponuje swoimi rozmiarami. 14-to metrowej długości
i 5-cio metrowej wysokości model to
nie lada gratka dla małych i dużych
miłośników paleontologii. Dzięki gromadzonym tam eksponatom, spacer
po paleoparku będzie fantastyczną
przygodą i wycieczką w prehistorię,
która bawi i edukuje. Park tego typu to
również oryginalna, nietuzinkowa promocja dla Szprotawy.- Nasz mały park
jurajski sukcesywnie wzbogacany jest o nowe
gatunki dinozaurów – mówi burmistrz z
entuzjazmem. – Teraz ogromnego i ryczącego! tyranozaura wraz z radnymi przekazuję dzieciom jako prezent mikołajkowy. Chcę
w szprotawskim parku zgromadzić bogatą
kolekcję wszystkich gatunków prehistorycznego świata, bo wiem jak potrafią rozpalać
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Ratuszowe koty zostały
gwiazdami prasy i telewizji. O Józi
i Szprocie zrobiło się głośno w
ogólnopolskich i lokalnych mediach, kiedy pod opieką poruszonych ich losem urzędników
zamieszkały w ratuszu.

znaleźć ciepłe i przyjazne domy –
przygarnęły je wspaniałe rodziny
z Zielonej Góry, Przemkowa, Wrocławia i Szprotawy. Oprócz kotów ratuszowych, pozostały jeszcze dwa do
adopcji, które jednak w dalszym ciągu
wymagają dłuższego leczenia.

W tym miejscu historia naszych bohaterów przybiera radosny obrót. Józia
i Szprot zostały adoptowane przez
urzędników i zamieszkały w ratuszu,
a ich losy może teraz śledzić cała Polska, ponieważ stały się gwiazdami
szklanego ekranu. Historia ta to również obraz mieszkańców gminy – ludzi
ciepłych i otwartych, skorych do pomocy. Dzięki tak prostemu gestowi
i odruchowi serca, Szprotawa ukazywana jest w pozytywnym świetle.
Nasze kociaczki ocieplają wizerunek
gminy i miejmy nadzieję, że odczarują
losy miasta, które w ostatnim czasie
nie miało szczęścia do dobrej promocji. Tak niewiele trzeba, aby skutecznie
zareklamować przyjazne i otwarte
miasto. Odrobina dobrej woli, ale też
mnóstwo energii odpowiednio spożytkowanej. Nie na marudzenie, krytykę
i negowanie wszystkich i wszystkiego,
a na przekuwanie słów w małe wielkie
czyny. Powodzenia Szprotawo!

Szprotawskie koty były bohaterami serwisu informacyjnego w TVP3
Gorzów. Głośno o nich było również
w gazetach Angora, Lubuskiej, Lokalnej i Regionalnej.
Początek tej niezwykłej historii
jest smutny. Śp. Józefa Śliska
- kobieta wyjątkowa, szprotawska radna i emerytowana nauczycielka, której
sercu los zwierząt był szczególnie bliski, była właścicielką 14 kotów i 1 psa.
Po Jej niedawnej śmierci zwierzaczki
zostały same, bezbronne, pozostawione na pastwę losu. Do akcji wkroczyli
wówczas niezawodni Szprotawianie.
Dla 13 pupili bardzo szybko udało się

Burmistrz Mirosław Gąsik bardzo dziękuje Pani Małgorzacie Buchowskiej, Pani Renacie
Poprawskiej, Pani Elżbiecie Kabzińskiej, Pani Dorocie Czernysz – Jaworskiej i Panu Jackowi
Jaworskiemu za bezinteresowną pomoc i troskliwą opiekę nad wszystkimi podopiecznymi
śp. Pani Józefy.
Ich ogromne zaangażowanie pozwoliło przeżyć pupilom podczas pobytu Pani Józefy w szpitalu,
a po Jej śmierci znaleźć nowych właścicieli.

