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Efekt
ekologiczny
osiągnięty!
Urzędnicy miejscy policzyli wszystkich mieszkańców, których posesje
zostały do końca sierpnia br. podłączone do nowo wybudowanej kanalizacji. Okazało się, że tzw. efekt ekologiczny został osiągnięty. Do ostatniej
chwili nie było pewności, czy uda się
uzyskać wymaganą umową o dofinansowanie liczbę 10 670 osób. Dziś już
wiemy, że daliśmy radę i dzięki temu
nie grozi nam konieczność zwrotu
unijnych środków.
Ten sukces nie byłby możliwy, gdyby nie nadzwyczajna mobilizacja nas
wszystkich – mieszkańców, urzędników i radnych. Bardzo budujący jest
fakt, że większość mieszkańców ma
świadomość jak ważne jest uporządkowanie gospodarki ściekowej. W ten
sposób dbamy przecież o czyste środowisko i zdrowie, nie tylko nasze, ale
też przyszłych pokoleń.
I choć jeszcze w czerwcu cel wydawał
się bardzo trudny do osiągnięcia, bowiem ilość zgłaszanych do odbioru
przyłączy była stosunkowo niewielka, to w ostatnim miesiącu nastąpiło
gwałtowne przyspieszenie. Okazało
się, że wielu z naszych mieszkańców
zwlekało z wykonaniem przyłącza do
ostatnich dni trwania całego projektu.

Przypomnijmy…
W ramach zrealizowanej inwestycji
pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospo-darki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa” wykonano w sumie 76 km sieci kanalizacyjnej w
układzie grawitacyjno-tłocznym z
28 prze-pompowniami ścieków. Całość kosztów inwestycyjnych ze Stacją Uzdatniania Wody i Oczyszczalnią Ścieków w Wiechlicach wyniosła 101.960.442,80 zł brutto, z czego
49.790.818,60 zł pochodziło z dofinansowania ze środków unijnych.
W ramach inwestycji gmina wsparła mieszkańców wykonując dodatkowo odcinki przyłączy od sieci głównej
do granicy nieruchomości. Mieszkańcy nie ponieśli z tego tytułu żadnych
kosztów, a biorąc pod uwagę konieczność rozbiórki drogi i późniejszego
jej odtworzenia, odcinek ten stanowi zwykle najdroższy fragment całego przyłącza.
W pierwotnej wersji umowy o dofi-nansowanie gmina zobowiązała się
do wykazania tzw. efektu ekologicznego, określonego jako 100% przyłączonych gospodarstw, co przeliczając na wszystkich mieszkańców za-

mel-dowanych w Szprotawie dało
liczbę 12 050 osób. W grudniu ubiegłego roku złożyłem w Ministerstwie
Środowiska prośbę o zawarcie aneksu do umowy zmniejszającego wymaganą ilość podłączonych gospodarstw
i jednocześnie przedłużającego termin realizacji tego zadania. Prośbę
tę uzasadniłem realnymi trudnościami w wykonaniu tylu przyłączy w tak
krótkim czasie. Uzyskaliśmy zgodę na
zmniejszenie wymaganej liczby podłączonych gospodarstw, co w przeliczeniu na ilość mieszkańców oznaczało 10 670 osób. Nie otrzy-maliśmy
niestety akceptacji przedłużenia terminu dla wykonania przyłączy, przeszkodą okazały się tu zobowiązania
strony rządowej wobec Unii Europejskiej, ściśle określające zasady dofinansowania.
Od tego momentu zaczęła się prawdziwa walka z czasem. Podjąłem szereg działań ułatwiających mieszkańcom wykonanie przyłączy. Wymieniając tylko najważniejsze z nich – zmiany w regulaminie zbiorowego odprowadzania ścieków znoszące wszelkie
bariery administracyjne, dostępność
map sytuacyjnych, koniecznych przy
składaniu wniosku o wydanie warun-
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ków technicznych przyłączenia. Dodatkowo został uruchomiony program wsparcia finansowego dla wykonania przyłączy.
Kontrowersje dotyczące
obowiązku przyłączenia się
do kanalizacji
Natychmiast po zakończeniu budowy kanalizacji pracownicy urzędu starali się dotrzeć do każdego mieszkańca, informując o obowiązku przyłączenia nieruchomości. Informacje te,
w formie ulotek, precyzyjnie wskazywały co należy zrobić, aby przyłączyć
swoje gospodarstwo, przywoływały
również podstawy prawne tego obowiązku i możliwe konsekwencje jego
zaniedbania. Większość mieszkańców
doskonale rozumiała tę konieczność
i deklarowała przyłączenie swoich gospodarstw we wskazanym terminie.
Niestety, u nieznacznej części naszych
mieszkańców kwestia ta wzbudziła
spore kontrowersje, dodatkowo podsycane w lokalnej prasie.
Kilka osób zakwestionowało na łamach lokalnych mediów legalność
moich działań dotyczących indywidualnych przyłączy kanalizacyjnych
twierdząc, że koszty ich wykonania
powinny zostać pokryte przez gminę.
Osoby te złożyły w tej sprawie skargę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Po rozpoz-naniu sprawy
Kolegium zajęło jednoznaczne stanowisko stwierdzając, że złożona skarga jest bezzasadna, a wszelkie działania Burmistrza, w tym zakresie, są jak
najbardziej właściwe i zgodne z prawem. W wydanym orzeczeniu Kolegium podkreśliło, że w świetle obowiązujących przepisów każdy mieszkaniec ma obowiązek podłączyć swoją posesję do kanalizacji, a na Burmistrzu spoczywa obowiązek podejmowania odpowiednich działań w przy-

padku odmowy przyłączenia.
Zażenowanie budzi fakt, iż temat kanalizacji stał się narzędziem lokalnej
walki politycznej. Jak bowiem wytłumaczyć dzisiejsze protesty, podczas
gdy temat skanalizowania Szprotawy
był już od wielu poprzednich kadencji jednym z najbardziej palących problemów naszego miasta. Kanalizacji domagali się mieszkańcy, również
ci, którzy obecnie tak głośno krytykują. Miasto zostało z ogromnym trudem skanalizowane, co tylko potwierdza słuszność starań Burmistrzów i
Rad-nych z obecnej i z poprzednich
kadencji.
Kwestie finansowe
Chciałbym również poruszyć aspekt
finansowych możliwości gminy. Kiedy 7 lat temu ówcześni radni uchwałą nr XLIV/377/09 z dnia 28 sierpnia
2009 r., na podstawie przedłożonego
im Studium Wykonalności, upoważniali byłego Burmistrza do realizacji
projektu pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej
dla aglomeracji Szprotawa”, doskonale zdawali sobie sprawę, że zakres realizowanej inwestycji będzie obejmował jedynie wykonanie przyłączy na
odcinku od sieci do granicy posesji
posiadających zbiorniki bezodpływowe. Radni znali również wartość inwestycji oraz jej przyszłe konsekwencje w postaci konieczności zaciągnięcia przez gminę znacznych zobowiązań w formie pożyczek i obli-gacji,
aby pokryć wkład własny na sfinansowanie inwestycji. Wiedzieli również
jaki będzie to miało wpływ na przyszłe finanse gminy. Znali także skutki
w postaci wzrostu opłat za odprowadzenie ścieków, zgodnie ze Studium,
opłata miała wzrosnąć do poziomu
14 zł. Przy całej tej wiedzy Radni podjęli uchwałę o realizacji inwestycji, w

dodatku pomimo faktu pominięcia w
ówczesnym zakresie obszaru Zabobrza, na którym funkcjonuje podstawowe dla miasta ujęcie wody. Decyzja ta była słuszna, ale musimy sobie
również uświadomić, że cała inwestycja nie mogłaby zostać przeprowadzona bez pozyskania środków unijnych. Bez takiego wsparcia Szprotawa
nie doczekałaby się kanalizacji przez
przysłowiowe „następne sto lat”.
Budżet gminy to przede wszystkim
podatki które płacimy my, mieszkańcy.
Gmina musi z tych pieniędzy zabezpieczyć spoczywające na niej obciążenia finansowe – utrzymanie przedszkoli i szkół, dróg, chodników, placów, spłatę zaciągniętych zobowiązań
itp. Jedynie niewielka część środków
pozostaje na jakiekolwiek inwestycje,
a musimy pamiętać o kilkudziesięcioletnich nieraz zaniedbaniach, które teraz trzeba nadrabiać. Odnosząc się do
roszczeń osób domagających się od
gminy sfinansowania całkowitej długości każdego indywidualnego przyłącza, można jedynie postawić pytanie
– z jakich zadań musielibyśmy zrezygnować, aby znaleźć na to pieniądze?
Czy ktoś trzeźwo myślący zaproponowałby np. zamknięcie przedszkola
czy szkoły? Nie stać nas na „rozdawnictwo” publicznych pieniędzy, czego
domaga się niewielka grupa niezadowolonych mieszkańców.
Interesujące jest również pytanie, czy
wszyscy którzy tak głośno domagają się od gminy poniesienia kosztów
budowy przyłączy na własnej posesji, ponosili do tej pory uczciwie pełne koszty wywozu ścieków? Czy mają
zawarte umowy o wywóz nieczystości
oraz dowody zapłaty?
Odpowiedź na to pytanie pozostawiam Wam drodzy Mieszkańcy.
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Rewitalizacja
Gminy
O tym, że rewitalizacja miasta jest priorytetem Szprotawy zdecydowali radni podczas ostatniej
sesji Rady Miejskiej w Szprotawie, przyjmując Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szprotawa
na lata 2016-2023.
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szprotawa to
wieloletni plan, który ma zapewnić integrację działań władzy
samorządowej, społeczności lokalnej i innych uczestników,
w celu wyprowadzenia obszaru zdegradowanego z sytuacji
kryzysowej w trzech głównych sferach:
• społecznej – poprzez działania zmierzające do
zmniejszenia wykluczenia społecznego (marginalizacji,
bezrobocia, ubóstwa) oraz przyczyniające się do
wzrostu poziomu integracji mieszkańców,
• gospodarczej – poprzez tworzenie warunków do
nowych miejsc pracy, powstawania nowych
podmiotów, rozpowszechniania oraz ułatwiania
aktywności gospodarczej,
• technicznej – poprzez poprawę stanu technicznego
obiektów użyteczności publicznej i budynków
mieszkaniowych.
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata
2016-2023 ma charakter złożony oraz wieloetapowy.
Powstał w oparciu o diagnozę czynników i zjawisk
kryzysowych występujących w Gminie Szprotawa. Zawiera
on charakterystykę problemów, analizę potencjałów, cele
i kierunki działań oraz wykaz przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Badania sondażowe, ankiety oraz przeprowadzone
z mieszkańcami Szprotawy konsultacje społeczne wskazały
na potrzebę podjęcia realizacji zadań w obszarze starówki
poprzez przebudowę z rozbudową dawnego budynku
klasztoru Magdalenek, przy Placu Kościelnym 2 na Centrum
Aktywności Społecznej. Wśród potrzeb znalazła się również
modernizacja Szprotawskiego Domu Kultury i remont
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Do udziału w realizacji
programu zgłosiły się również wspólnoty mieszkaniowe
deklarując remonty swoich obiektów znajdujących się
w rejestrze zabytków. Nie zabraknie także różnorodnych
działań w sferze społecznej na rzecz integracji społeczności
lokalnej. W dalszym ciągu kontynuowany będzie Program
Aktywności Lokalnej obejmujący swoim zakresem aktywną
integrację, pracę socjalną, prace społecznie-użyteczne oraz

zasiłki i pomoc w naturze. Zostaną przygotowane miejsca
pod przyjazne podwórka wraz z wyposażeniem (m.in. ławki,
huśtawki, zjeżdżalnie itp.).
Obszar Śródmieścia po przeprowadzeniu procesu
rewitalizacji zostanie ożywiony społecznie, gospodarczo,
kulturowo i technicznie.
Nad realizacją założeń gminnego programu rewitalizacji
czuwać będzie, powołany 29 lipca br. Zarządzeniem
Burmistrza Szprotawy, Komitet Rewitalizacji Gminy
Szprotawa na lata 2016-2023. Komitet Rewitalizacji ma za
zadanie współpracować z mieszkańcami, podmiotami
gospodarczymi,
organizacjami
pozarządowymi,
wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie rewitalizacji
Śródmieścia oraz pełnić rolę opiniodawczo-doradczą
burmistrza w sprawach dotyczących realizacji i oceny
gminnego programu rewitalizacji. Kadencja Komitetu
będzie trwała do końca 2023 r.
Przypomnijmy!
Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego
obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób
kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz
lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki,
skoncentrowane
terytorialnie,
prowadzone
przez
interesariuszy rewitalizacji, do których należą m.in.
mieszkańcy na podstawie gminnego programu rewitalizacji.
Za obszar taki uznano Obszar 1 „Śródmieście”.
Obszar priorytetowej rewitalizacji zamknięty jest ulicami:
• od zachodu: Odrodzonego Wojska Polskiego,
Koszarową i Słowackiego;
• od północy: Mikołaja Kopernika, Bolesława Prusa
i Bolesława Chrobrego;
• od wschodu: Ceglaną, Kościuszki i Młynarską;
• od południa: Młynarską, Krasińskiego i Konopnickiej.
Ze szczegółowymi zapisami gminnego programu
rewitalizacji można zapoznać się na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Szprotawie, zakładka „Odnawiamy
Szprotawę” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zakład Aktywności
Zawodowej coraz bliżej
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opieką rehabilitacyjną dostosowaną
do ich indywidualnych potrzeb.
Zgodnie z zapisami ustawowymi
w zakładzie aktywności zawodowej
Dobiegają końca prace remontowe w budynku przy ulicy
co najmniej 70% pracowników musi
Niepodległości 10, który będzie siedzibą Zakładu Aktywności
posiadać orzeczenie o znacznym
Zawodowej.
stopniu niepełnosprawności. W pozostałej części będą mogły być zatrudnione osoby o umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności z odpowiednim schorzeniem, tj. autyzmem,
chorobami psychicznymi lub umysłowymi. Celem zakładu jest głównie aktywizacja zawodowa, poprzez podnoszenie umiejętności i kwalifikacji pracowników w sferze społecznej i zdrowotnej. Dzięki stosowaniu indywidualnych programów rehabilitacji niepełnosprawny pracownik będzie
w pełni przygotowany do zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
Zachęcamy osoby niepełnosprawne
do podjęcia pracy w nowo tworzonym zakładzie, gdzie oprócz zatrudnienia, możliwy będzie rozwój i doPodejmując decyzję o utworzeniu tej żywianie dorosłych podopiecznych
instytucji burmistrz Józef Rubacha Ośrodka Pomocy Społecznej,
chciał stworzyć miejsce, które da pra- a także świadczenie usług pralni
cę osobom niepełnosprawnym, a tak- i magla kierowanych do wszystże pozwoli na ich rehabilitację zawo- kich chcących skorzystać z tego
dową, społeczną oraz zdrowotną.
typu usług.
Główną działalnością zakładu będzie Oprócz pracy, osoby niepełnoprowadzenie gastronomii, w tym do- sprawne zostaną otoczone

Wyremontowane pomieszczenie i nowy sprzęt

skonalenie, a także codzienna rehabilitacja zgodna z zaleceniami lekarskimi.
Osoby niepełnosprawne zainteresowane pracą prosimy o kontakt z panią
Wiesławą Kukier w Urzędzie Miejskim w Szprotawie pok. 19, tel. 68
376 07 71.

Wydawca: Szprotawski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 1, 67-300 Szprotawa. Skład i opracowanie graficzne: Wydział Rozwoju Gminy Urzędu
Miejskiego w Szprotawie, Rynek 45, 67-300 Szprotawa. Redaktor naczelny: Paweł Chylak – Zastępca Burmistrza Szprotawy. Nakład 2000 egz.
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Remont dachu, ZS nr 1 w Szprotawie

Szprotawa nie zwalnia
z tempem inwestycji
Jak wynika z Rankingu Samorządów 2016 Rzeczpospolitej, Gmina Szprotawa znalazła się
na 28 miejscu wśród gmin najlepiej zarządzających swoimi finansami. Badane były
inwestycje, dynamika wzrostu wydatków majątkowych, wartość środków unijnych
w przeliczeniu na jednego mieszkańca, a także indywidualny wskaźnik zadłużenia.

Z tej niezależnej analizy sytuacji polskich gmin wynika, że pomimo konieczności ponoszenia nakładów finansowych, niejednokrotnie pochodzących ze środków zewnętrznych, inwestycje są motorem rozwoju gospodarczego. Dlatego Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha konsekwentnie prowadzi politykę prorozwojową, a Szprotawa nie zwalnia tempa realizacji zaplanowanych inwestycji.
W ostatnich tygodniach prowadzone
są następujące inwestycje na terenie
gminy Szprotawa.

DUBIEL ze Szprotawy przy współ- kres robót obejmuje wykonanie nowej
pracy z firmą ATA-Technik z Budzy- nawierzchni asfaltowej oraz budowę
chodników. Przeprowadzone zostanie
nia.
również odwodnienie drogi. Zadanie,
Modernizacja nawierzchni
którego wykonawcą jest konsorcjum
ulic osiedla Piastowskiego
Mieszkańcy osiedla Piastowskiego firm:
w Szprotawie już mogą cieszyć się ze 1) Budownictwo Drogowo Sanitarne
zmodernizowanych ulic: Robotniczej, Fuchs Sp. z o.o. z Głogowa – Lider
Mieszka I, Wyszyńskiego, 11-go Listo- Konsorcjum, oraz
pada, Witosa, Wieniawskiego oraz Si- 2) Sowa R.J.K Sp. Komandytowa
z Nowej Soli – Partner Konsorcjum,
korskiego.
Nawierzchnie tych ulic zostały wyrów- współfinansowane jest z Programu
nane destruktem asfaltowym, a na- Rozwoju Obszarów Wiejskich.
stępnie utrwalono je poprzez wykonanie natrysku emulsją asfaltową z posypką z grysu bazaltowego.
Prace, po prowadzonej inwestycji
„Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno- ściekowej dla aglomeracji Szprotawa” wykonywała firma Niewiadomski, przy współpracy firmy
Bud – Dróg.

Modernizacja świetlicy
wiejskiej w Witkowie
W ramach prac, których realizatorem
była Firma Ogólnobudowlana Stanisław Cerkowniak ze Szprotawy, wykonana została elewacja budynku oraz
pomalowane wnętrze sali świetlicy
wiejskiej.

Modernizacja drogi
w Nowej Koperni
Przy znacznym wsparciu finansowym
spółki K. Schroeder Polska Sp. z.o.o.,
zmodernizowana została nawierzchnia
drogi gminnej, stanowiącej dojazd do
siedziby spółki oraz pól uprawnych.
Ponadto położono nawierzchnię asfalModernizacja Zespołu Szkół
tową przy przystanku autobusowym,
w  Wiechlicach
Przebudowa dróg gminnych
co w znaczny sposób poprawi komw miejscowości Dziećmiarowice Dobiega końca modernizacja budynfort podróżnych korzystających
Trwają prace przy przebudowie dróg ków Zespołu Szkół w Wiechlicach.
z usług transportu zbiorowego.
Wykonawcą prac była firma PHU gminnych w Dziećmiarowicach. Za- W ramach zadania została wymienio-
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na w całości instalacja elektryczna, która dostosowana została do obowiązujących norm. Zaadaptowane zostało
również pomieszczenie szatni na salę
lekcyjną. Wykonawcą zadania jest
PHU MARIAPOL Maria Wiesiołek
z Pasterzowic.
Modernizacja Zespołu Szkół
w Wiechlicach filia Leszno Górne
Zakończona została modernizacja budynku Zespołu Szkół w Wiechlicach
filia Leszno Górne. W ramach zadania
wymieniono częściowo instalację elek-

tryczną, zaadaptowano pomieszczenie z kostki betonowej oraz wybudowane
szatni na świetlicę, a sekretariat na no- zostanie odwodnienie.
woczesną salę lekcyjną. Wykonawcą
Modernizacja dachu budynku
zadania była Firma Ogólnobudowlana
Zespołu Szkół nr 1 przy Placu
Stanisław Cerkowniak ze Szprotawy.
Kościelnym w Szprotawie
Trwa modernizacja dachu budynku
Przebudowa ulicy Szewskiej
Zespołu Szkół nr 1 przy Placu Kow Lesznie Górnym
Podpisana została umowa na przebu- ścielnym. Wykonawcą robót budowladowę ulicy Szewskiej w Lesznie Gór- nych jest Przedsiębiorstwo Handlonym. Wykonawcą zadania jest PHU wo–Budowlane „Tyliński” Arkadiusz
DUBIEL ze Szprotawy. W ramach za- Tyliński, Jarosław Tyliński Spółka Jawplanowanych prac wykonana zostanie na z Leszna. W ramach zadania
nawierzchnia ciągu pieszo- jezdnego wzmocniona zostanie konstrukcja dachu, zostaną wymienione na nowe łaty
wraz z dachówką oraz przemurowane
kominy.

Nowa droga w Dziećmiarowicach

Ponadto Gmina Szprotawa w roku
bieżącym dofinansowuje dwa
zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Żaganiu, tj.
• Budowa ścieżki rowerowej Szprotawa – Małomice w wysokości 300 tys.
zł,
• Budowa chodnika w miejscowości
Dzikowice w wysokości 105 tys. zł.

Nowa siedziba Ośrodka Pomocy
Społecznej w Szprotawie
Z dniem 1 września 2016 r. Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szprotawie
zmienił swoją siedzibę, która obecnie
znajduje się w byłym budynku Nadleśnictwa przy ulicy Żagańskiej 6. W nowym budynku swoje miejsce znalazły
dwie placówki mieszczące się wcześniej przy ulicy Sienkiewicza 5 i Krasińskiego 23.
Połączenie obu placówek niesie za
sobą korzyści dla podopiecznych
Ośrodka Pomocy Społecznej, ponieważ pozwoli na kompleksowe załatwienie spraw, ponadto współpraca
i przepływ informacji między pracownikami, skróci czas oczekiwania
na przyznanie świadczeń realizowa-

nych przez Ośrodek.
Nowa siedziba przy ulicy Żagańskiej
została odnowiona, wszystkie pomieszczenia zostały wyremontowane, zakupiono nowe meble do biur oraz sprzęt.
Na parterze budynku znajduje się Dział
Pracy Socjalnej i Dział Świadczeń Socjalnych, kasa, poczekalnia dla klientów
oraz toaleta przystosowana dla osób
niepełnosprawnych. Na pierwszym piętrze budynku znajduje się Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych,
Stypendia i Zasiłki Szkolne, Świadczenie Wychowawcze 500+, Dział Finansowo-Księgowy, Dział Administracyjny, a także biuro kierownika instytucji.
W budynku znajduje się także archi-

wum oraz serwerownia. Dla osób
niepełnosprawnych będą wydzielone 2 miejsca parkingowe.
Klub Integracji Społecznej (KIS)
oraz Zespół Interdyscyplinarny (ZI)
pozostają w dotychczasowym miejscu, czyli na ulicy Krasińskiego 23
(parter). W Klubie Integracji Społecznej swoje biuro ma także trzech
pracowników socjalnych, tj. Pani
Marta Cyganik, Pani Ewelina Kowalczyk oraz Pani Kazimiera Moryson.
Dotychczasowe numery telefonów,
faxu i adresy mailowe pracowników
Ośrodka Pomocy Społecznej nie
ulegają zmianie.
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Powstały dwie mini siłownie
na terenach wiejskich
Zdrowy styl życia to nie tylko slogan
lecz kierunek zmian jakie dokonują się
obecnie w naszej mentalności
społecznej.
Do mieszkańców Nowej Koperni
i Sierakowa trafiły mini siłownie
zewnętrzne, które cieszą się ogromną
popularnością. Choć pracy na wsiach
nie brakuje, mieszkańcy wielokrotnie
dopytują o możliwości tworzenia tego
typu siłowni w wielu miejscowościach
naszej gminy. Potwierdza to ilość

BUDŻET
I
OBYWATELSK
ZADANIA

propozycji
z
ubiegłorocznych
i obecnych zadań zgłaszanych do
Budżetu Obywatelskiego. W tym roku
pod głosowanie zostaną poddane dwie
kolejne lokalizacje: w Siecieborzycach
i na Osiedlu Słonecznym w Szprotawie.
Przy odpowiednio wysokiej liczbie
głosów mają one szansę na realizację
w przyszłym roku
– informuje
burmistrz Józef Rubacha.
Wartość urządzeń zamontowanych w
Nowej Koperni i Sierakowie w ramach

jednego zamówienia wyniosła 22,6 tys.
zł brutto. Wszystkie dotychczas
powstałe siłownie zewnętrzne są
ogólnodostępne i bezpłatne.
Mini siłownie zapoczątkowały piękną
i
dobrą
tradycję.
Wszystkich
zainteresowanych zdrowym i aktywnym
trybem życia zapraszamy do korzystania
z urządzeń, bo każda forma uprawiania
sportu korzystnie wpływa na stan
naszego
zdrowia,
samopoczucia
i lepszego wyglądu.

Mieszkańcy zgłosili,
mieszkańcy wybiorą.
Głosujemy na 1 zadanie

Dokonano weryfikacji złożonych
formularzy z propozycjami zadań do
zrealizowania w ramach Budżetu
Obywatelskiego Gminy Szprotawa na
rok 2017. Dyskusji poddano wszystkie
propozycje zgłoszone przez 17
wnioskodawców.
Wpłynęło 31 propozycji zadań, które
ocenione zostały pod względem braku
sprzeczności
z
dokumentami
planistycznymi, możliwości realizacji
w
ciągu
roku
budżetowego,
rzeczywistego kosztu oraz kilku innych
istotnych uwarunkowań. W wyniku
dokonanej analizy odrzucono 12 zadań,
a dla 7 zgłoszeń zaproponowano
drobne zmiany, na które wnioskodawcy
wyrazili zgodę.
Od 1 września br. trwa głosowanie na
17 zadań, które znajdują się na
obowiązujących kartach do głosowania.
Karty można pobrać ze strony
internetowej    www.szprotawa.pl,
w zakładce „Dla mieszkańców”, gdzie
prezentowane są wszystkie informacje

dotyczące Budżetu Obywatelskiego.
Każda z zainteresowanych osób może
również otrzymać kartę w Biurze
Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim
w Szprotawie.
Wśród propozycji poddanych
głosowaniu znajdują się kolejno:
1. Montaż centralnego ogrzewania
w budynku OSP w Lesznie Górnym.
2. Odwodnienie i utwardzenie
parkingu przy ul. Brzozowej
w Wiechlicach.
3. Budowa parkingu przy Zespole
Szkół w Wiechlicach.
4. Modernizacja kładki na rzece Bóbr.
5. Plenerowe miejsce spotkań –
modernizacja terenu przy Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Szprotawie.
6. Budowa siłowni na oś.
Słonecznym.
7. Modernizacja chodnika na ul.
Chodkiewicza od strony Zespołu
Szkół nr 1.
8. Rozbudowa miejsc parkingowych
w Borowinie.

9. Podłączenie energii elektrycznej
i montaż punktów świetlnych na placu
zabaw we wsi Szprotawka.
10. Wykonanie ogrodzenia wokół
terenu szkoły w Długiem.
11. Doposażenie remizy strażackiej
w Długiem w pomieszczenia
sanitarne.
12. Wykonanie nawierzchni
z polbruku przed salą wiejską
w miejscowości Długie.
13. Modernizacja podłogi i budowa
sanitariatów w świetlicy wiejskiej
w Kartowicach.
14. Modernizacja elewacji
i zagospodarowanie terenu
z utworzeniem miejsc parkingowych
wokół świetlicy wiejskiej
w Kartowicach.
15. Utworzenie boiska z placem
zabaw przy świetlicy w Kartowicach.
16. Budowa siłowni zewnętrznej wraz
z zagospodarowaniem terenu przy
boisku sportowym w Siecieborzycach.
17. Budowa Skateparku na terenie
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cross-u w Wiechlicach.
Na Państwa głosy czekamy do 30
września 2016 roku.
Należy pamiętać o zasadach obowiązujących w tegorocznej edycji:
• Głosujemy wyłącznie na określonym
wzorze formularza i tylko na jedno
zadanie, stawiając znak X obok nazwy
zadania;
• Oddajemy tylko jedną poprawnie

i czytelnie wypełnioną kartę do
głosowania;
• Złożenie karty do głosowania
następuje w Biurze Obsługi Klienta
w Urzędzie Miejskim w Szprotawie, za
pośrednictwem poczty tradycyjnej na
adres urzędu przy ulicy Rynek 45, 67300 Szprotawa lub przesyłanie scanu
dokumentu pocztą elektroniczną na
adres:

ratusz@szprotawa.pl lub
budzetobywatelski@szprotawa.pl.
W przypadku korespondencji musi ona
wpłynąć do urzędu w wymaganym
terminie.
Wszystkich mieszkańców gminy, którzy
ukończą w bieżącym roku 16 lat
zapraszamy do oddania głosu na jedno
z zadań przyjętych pod głosowanie.
Naprawdę warto!

System gospodarowania
odpadami komunalnymi
Za nami już trzy lata funkcjonowania nowego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi.
Wszyscy właściciele nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych
obowiązani są do złożenia deklaracji
oraz uiszczania opłaty. Jednakże
nową deklarację należy złożyć
w momencie zaistnienia zdarzenia
mającego wpływ na wysokość
pierwotnie zadeklarowanej opłaty,
czyli np. narodziny dziecka, śmierć
osoby, zmiana miejsca zamieszkania
czy oddanie do użytku nowo
wybudowanego domu.
W przypadku zmiany danych
właściciel nieruchomości jest
obowiązany
złożyć
nową
deklarację w terminie 14 dni od
dnia wystąpienia zmiany. Opłatę
za gospodarowanie odpadami

komunalnymi
w
zmienionej
wysokości uiszcza się za miesiąc.
Każdy właściciel nieruchomości
poprzez deklarację informuje gminę
o ilości osób zamieszkujących
daną nieruchomość, a także
o sposobie zbierania odpadów, tj.
gromadzenie odpadów z segregacją
na poszczególne rodzaje lub
gromadzenie
bez
segregacji.
Opłata naliczana jest na podstawie
liczby osób zamieszkujących
nieruchomość, a nie osób w niej
zameldowanych.
Nie złożenie deklaracji nie skutkuje
uniknięciem opłaty śmieciowej!
Tworzone są natomiast dodatkowe
koszty za naliczanie opłaty w drodze

decyzji
administracyjnej.
Te
dodatkowe opłaty rzutują na
koszty utrzymania całego systemu
gospodarki odpadami na terenie
gminy, a wszelkie koszty związane
z tym procesem pokrywane są
z wnoszonych przez mieszkańców
opłat.
W przypadku nie złożenia
deklaracji
o
wysokości
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych
wątpliwości
co do danych zawartych
w deklaracji, wówczas Burmistrz
Szprotawy określa w drodze
decyzji wysokość opłaty.

Umorzenie opłat za zrzut ścieków do rzek
Realizacja projektu pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla
aglomeracji Szprotawa” przynosi już wymierne korzyści - gmina nie zapłaci opłaty
w wysokości 2,3 mln złotych za zrzut ścieków do rzeki Bóbr i Szprotawa.
1 sierpnia 2016 r. Gmina Szprotawa
otrzymała
decyzję
Marszałka
Województwa Lubuskiego o umorzeniu
naliczonych opłat w wysokości ponad
2,3 mln zł za zrzut ścieków do rzeki
Bóbr i Szprotawa. Opłaty naliczane

były od II półrocza 2009 roku do końca
2015 roku.
Umorzenie opłat możliwe było dzięki
inwestycjom w budowę oczyszczalni
ścieków w Wiechlicach, przebudowę
Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie

i budowę kanalizacji sanitarnej dla
miasta
Szprotawa.
Zadanie
współfinansowane było ze środków
Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2007-2013.
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WYSYPISKO – czy problemy
ze smrodem znikną?
Składowisko odpadów komunalnych SITA Zachód Sp.
z o.o. usytuowane w Kartowicach przysparza coraz
więcej problemów mieszkańcom. Chodzi przede
wszystkim o silny fetor, który odczuwalny jest najczęściej
późnym wieczorem oraz nocą.
Rozmowy z kierownictwem SITA trwają już od ubiegłego
roku. Początkowo tłumaczono, że nieprzyjemny zapach
jest wynikiem realizacji dużego kontraktu na
kompostowanie osadów ściekowych. Jednak miesiące
mijają, a smród w dalszym ciągu jest odczuwalny.
Podczas sierpniowej sesji Rady Miejskiej w Szprotawie,
przekazana została informacja od dyrekcji zakładów, iż
na terenie składowiska podjęto działania ograniczające
oddziaływanie instalacji na środowisko. W celu
zlikwidowania przykrego zapachu wydobywającego się
z terenu składowiska firma rozpoczęła obsypywanie
skarp składowiska ziemią. Takie działanie ma na celu
również wyeliminowanie rozwiewania worków foliowych

poza teren składowiska. SITA Zachód Sp. z o.o.
prowadzi również badania mające na celu usunięcie
przykrych zapachów z odcieków składowiskowych.
Dodatkowo poinformowano, że po obfitych opadach
deszczów odcieki po części przepompowywane są na
składowisko, w celu zapobiegnięcia wylania się ich
poza teren zakładu oraz w celu uniknięcia powstawania
samozapłonów.
Przypomnijmy, że Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego wydał zgodę na bezterminową eksploatację
składowiska, a to oznacza, że składowisko będzie
działać tak długo, jak długo będzie na nim miejsce.
Natomiast szprotawski magistrat będzie bacznie
przyglądać się wszelkim działaniom prowadzonym na
składowisku, łącznie z wystąpieniem do Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie
cyklicznych kontroli.

Duże śmieci
wywiezione
Akcja
wywożenia
odpadów
wielkogabarytowych cieszy się dużym zainteresowaniem
wśród mieszkańców naszej gminy. Podczas
tegorocznej wiosennej edycji wywieziono łącznie
253 tony odpadów.
W okresie od kwietnia do końca czerwca kolejno we wszystkich
miejscowościach na terenie całej gminy prowadzony był wywóz
odpadów wielkogabarytowych. Kontenery ustawiane były
w miejscach ogólnodostępnych, tj. przy parkingach, boiskach, a na
terenie Szprotawy w punktach przy ulicach Sobieskiego, 3-go Maja
oraz Krasińskiego. Wywóz tego typu odpadów pokrywany jest
z budżetu gminy, natomiast dla mieszkańców jest bezpłatny.
Zebrano następujące ilości śmieci:
Bobrowice – ok. 4 ton, Borowina – ok. 11 ton, Cieciszów – 3 tony,
Długie – ok. 35 ton, Dziećmiarowice – 15 ton, Dzikowice – 6 ton,
Henryków – 14 ton, Kartowice – 3,5 tony, Leszno Dolne – 4,5 tony,
Leszno Górne – 16 ton, Nowa Kopernia – 7,5 tony, Pasterzowice
– ok. 5 ton, Polkowiczki – ok. 6 ton, Rusinów – 3 tony, Sieraków –
34 tony, Siecieborzyce – 13 ton, Szprotawka – ok. 1 tony, Wiechlice
– ok. 14 ton, Witków – 15 ton, Szprotawa – 43 tony.

AZBEST
USUNIĘTY
Wyłoniona w przetargu firma EKO 24
Barbara Plewko z Dębna, w bieżącym
roku
usunęła
azbest
z
25
nieruchomości znajdujących się na
terenie Gminy Szprotawa.
Na początku roku mieszkańcy naszej gminy
mogli składać wnioski na demontaż dachów
oraz innych elementów budowlanych
wykonanych z azbestu. Po podpisaniu umów
ruszyły prace, które trwały do połowy sierpnia.
Łącznie usunięto i wywieziono do utylizacji
52,3 tony azbestu. Realizacja zadania
pochłonęła 19,9 tys. zł. Gmina Szprotawa
wystąpiła już do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze z wnioskiem o refundację
100% kosztów realizacji zadania.

Plan gospodarki niskoemisyjnej coraz bliżej
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
to dokument strategiczny,
którego celem jest ograniczenie
zużycia energii oraz zmniejszenie
emisji zanieczyszczeń. Dla naszej
gminy taki dokument opracowuje Konsorcjum firm: Biuro
Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. w Zielonej
Górze i Żagańska Agencja
Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
w likwidacji w Żaganiu.
Po co gminie Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej?
Opracowanie PGN pozwala gminie
pozyskać w nowej perspektywie

finansowej 2014-2020 fundusze unijne
na działania w zakresie termomodernizacji budynków czy na wykorzystywanie
odnawialnych źródeł energii.
Jakie priorytety wyznacza Plan?
W dokumencie określony został przede
wszystkim główny cel redukcji emisji
gazów cieplarnianych. Ponadto zawarte
są cele szczegółowe w okresach trzy,
cztero- letnich oraz strategia zwiększenia
udziału energii z odnawialnych źródeł
do roku 2020. W Planie zostały również
zdefiniowane działania inwestycyjne
w zakresie budownictwa, transportu,
oświetlenia i produkcji energii.
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Projekt gminnego Planu już w sierpniu
uzyskał
pozytywną
opinię
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze. Po uzyskaniu
kolejnych
pozytywnych
opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
i
Lubuskiego
Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w
Gorzowie
Wielkopolskim
o odstąpieniu od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko, Plan zostanie przyjęty do
realizacji
przez
Radę
Miejską
w Szprotawie.

Kolegium potwierdza obowiązek podłączenia
nieruchomości do kanalizacji
Działalność Burmistrza Szprotawy w zakresie przyłączy
kanalizacyjnych posesji prywatnych jest, z punktu
widzenia przepisów prawa, w pełni legalna - tak orzekło
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w odpowiedzi
na złożoną przez kilku mieszkańców skargę.
Chociaż większość mieszkańców Szprotawy przyłączyła
już swoje nieruchomości do nowo wybudowanej kanalizacji
sanitarnej, to jednak pozostała niewielka grupa szprotawian,
którzy jeszcze tego nie dokonali. Zastanawiali się, czy
na pewno ciąży na nich taki obowiązek. Wątpliwości te
wzmacniała jeszcze medialna aktywność kilku mieszkańców,
którzy kwestionowali istnienie podstaw prawnych takiego
obowiązku.
Choć pracownicy urzędu miejskiego starali się dotrzeć
do każdego domu z wyczerpującą informacją wskazując
podstawy prawne, to kilku mieszkańców złożyło skargę
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego uznając, że
obowiązku takiego nie ma.
SKO oddalając skargę mieszkańców wyraźnie wskazało,
że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013
r. poz. 1399 z późn. zm.), właściciele nieruchomości
zobowiązani są do zapewnienia utrzymania czystości
i porządku w gminach m.in. przez przyłączenie
nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Jedyną
przesłanką warunkującą zawieszenie tego obowiązku jest
posiadanie sprawnie działającej przydomowej oczyszczalni
ścieków bytowych.
Co więcej, art. 10 ust 2. tej samej ustawy nakłada na
właściciela karę grzywny za niedopełnienie m.in.
obowiązku podłączenia się do kanalizacji.

Zatem przyłączenie się do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej
jest obligatoryjne, zaś obowiązek jego wykonania spoczywa na
mieszkańcach gminy. Przepisy stanowią również, że przykry
obowiązek egzekwowania od mieszkańców przyłączania
posesji spoczywa na wójcie/ burmistrzu.
W Szprotawie również w żaden sposób nie można
uchwalić innego sposobu finansowania przyłączy, bowiem
w wystąpieniach pokontrolnych Najwyższa Izba Kontroli
negatywnie odnosi się do działań wójta/ burmistrza w
zakresie finasowania przez gminę (wydatkowania i/ lub
zaciągania zobowiązań) kosztów budowy indywidualnych
przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, do których
zgodnie z ustawą, zobowiązani są właściciele nieruchomości.
Wyrok ten definitywnie zamyka drogę legalnego finansowania
przez gminę inwestycji tego typu.
Podsumowując, od samego początku działania
burmistrza Józefa Rubachy były w pełni legalne i miały
na celu wypełnienie zapisów ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Natomiast obowiązek
przyłączenia spoczywa wyłącznie na mieszkańcach.
Szkoda tylko, że wiedza ta musiała dotrzeć do tych kilku
mieszkańców za pośrednictwem Samorządowego Kolegium
Odwoławczego, które w myśl przepisów prawa odrzuciło
skargę i poparło działania burmistrza.
Pamiętajmy, że przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej to
oprócz wygody, także dbałość o ekologię. Podłączając się do
kanalizacji zmniejszamy zanieczyszczenie wód gruntowych
oraz lokalnych cieków wodnych, tj. rzeki Szprotawa oraz
Bóbr. Nieszczelne szamba są niebezpieczne dla zdrowia
ludzkiego, bowiem przenikanie ścieków do gleby powoduje
skażenie i degradację środowiska.
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SZKOŁA ZAWODOWA – DOBRY WYBÓR
W październiku br. Wydział Rozwoju
Gminy w porozumieniu z dyrektorami szkół gimnazjalnych oraz lokalnymi przedsiębiorcami rozpocznie II
cykl spotkań poświęconych promocji
kształcenia zawodowego.
Spotkania uczniów ostatnich klas
gimnazjalnych z przedsiębiorcami
odbywać się będą, jak w roku ubiegłym podczas lekcji wychowawczych.
Uczniowie zapoznani zostaną z rzeczywistymi potrzebami rynku pracy,
które już od wielu lat rozmijają się
z obecnym profilem nauczania ogólnego. Właściciele lokalnych firm
omówią zasady oraz warunki pracy
w swoich przedsiębiorstwach. Udzielą również cennych wskazówek dotyczących planowania ścieżki zawodowej w oparciu o doświadczenia związane z prowadzeniem własnego biznesu.
Po co promocja kształcenia
zawodowego?
Podczas każdego spotkania z przedsiębiorcami wywiązuje się dyskusja na
temat problemu pozyskania odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Właściciele firm skarżą się na
sytuację, w której mimo wysokiego
bezrobocia na rynku pracy bardzo
trudno jest pozyskać pracownika
o kompetencjach odpowiadających
potrzebom firm.
Za taki stan rzeczy odpowiadają:
• wciąż dominujące w Polsce nastawienie na kształcenie ogólne,
• słabo funkcjonujący system
kształcenia dualnego (szkoła/
przedsiębiorstwo),
• niedostosowane do rynku pracy
kierunki kształcenia w szkołach
zawodowych.
Można przyjąć, że kształcenie ogólne

w Polsce stanowi ok. 70 % spośród
wszystkich dostępnych profilów nauczania. Absolwenci szkół gimnazjalnych najczęściej kontynuują naukę
w liceum ogólnokształcącym, by po
jego zakończeniu rozpocząć studia.
Niestety, najczęściej na kierunkach
humanistycznych, po których zatrudnienie może znaleźć jedynie nikły
procent absolwentów. Pozostała
część zasila grono osób bezrobotnych i to przez dość długi okres, bądź
znajduje zatrudnienie poniżej swoich
kompetencji, najczęściej w handlu.
Dla porównania, w Niemczech nauczanie ogólne stanowi jedynie 30%.
System edukacyjny nastawiony jest na
szkolnictwo zawodowe i to w systemie kształcenia dualnego. Model ten
zakłada połączenie praktyki z nauką
teoretyczną. Praktyka została określona jako zatrudnienie na podstawie
umowy o pracę pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, podobnie jak ma
to miejsce przy kształceniu pracowników młodocianych w Polsce.
W Niemczech osoby zdobywające
wykształcenie zawodowe w drodze
kształcenia dualnego na ogół uczą się
3 lata zawodu w szkole i w zakładzie
pracy zgodnie z wybranym zawodem
lub też w specjalistycznych szkołach
zawodowych podlegających wyłącznemu nadzorowi państwa. Tam też
system dualny realizowany jest dla
osób od 16. roku życia bez podania
górnej granicy. Oznacza to, że może
być i jest realizowany na wszystkich
poziomach kształcenia.
W Polsce, podobny model funkcjonuje jedynie w szkołach zawodowych. Kształcenie dualne (jako forma zatrudnienia młodocianych pracowników) powoli wprowadzane jest
także przez uczelnie wyższe. Niestety,

w obecnym stanie prawnym, nie ma
możliwości prowadzenia kształcenia
dualnego na poziomie technikum.
Być może w następnych latach kształcenie w tym systemie obejmie również szkoły średnie techniczne.
Pracodawcy zwracają uwagę, że kierunki kształcenia w szkołach zawodowych nie są dopasowane do potrzeb obecnego rynku pracy. Oczywistym wydaje się zamknięcie profilów po skończeniu, których absolwenci nie mają szansy na znalezienie
pracy, a otworzenie kierunków niszowych, poszukiwanych przez lokalnych pracodawców.
Jednak by szkoły zawodowe zdecydowały się na radykalne zmiany profili ich kształcenia musiałyby otrzymać duże wsparcie finansowe, bo takie przekwalifikowanie się szkoły to
praktycznie tworzenie placówki „od
zera”. Oznacza to, że sytuacja większości funkcjonujących w Polsce
szkół zawodowych nie wprowadzi
zmian korzystnych dla obecnego
rynku pracy póki szkolnictwo techniczne nie będzie zarządzane i koordynowane odgórnie.
W ostatnim czasie dużo mówi się
o konieczności wprowadzania zmian
w systemie edukacji zawodowej. Konieczność ingerencji w obecny system zapowiedziało już MEN. Jednak
modernizacja kształcenia zawodowego to proces wieloletni, a jego skutki
odczuwane będą przez rynek pracy
jeszcze później.
Wspólnymi siłami
Do tego czasu samorządy, w porozumieniu z przedsiębiorcami i szkołami
zawodowymi zdane są na współpracę. Przedsiębiorcy chcą uświadomić
rzeczywiste potrzeby rynku pracy.
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Prezentując swoją firmę zachęcają
uczniów do kontynuowania nauki
w szkołach technicznych, bo dają one
umiejętności, które wykorzystywane
są w każdym zakładzie produkcyjnym. Właściciele firm chcą uświadomić uczniów oraz ich rodziców, że
szkoła zawodowa, czy techniczna nie
powinna być postrzegana jako opcja
dla mniej uzdolnionej młodzieży.
Zdobycie zawodu to nabyta umiejętność, dająca przy tym możliwość
szybszego wejścia na rynek pracy
i zarabiania własnych pieniędzy. Nie
wyklucza ona w żaden sposób dalszego kontynuowania nauki – czy to
w liceum, czy też na studiach wyższych.
W ubiegłym roku szkolnym we
wszystkich trzech gimnazjach odbyły
się
spotkania
trzecioklasistów
z przedstawicielami największych
szprotawskich firm. Swoje firmy zaprezentowali kolejno: Piotr Białkowski (Bewa sp. z o.o.), Andrzej Hoszman (Hoszman Schody i drzwi sp.
z o.o.), Wojciech Kossowski (Lakos

sp. z o.o.), Jacek Wcisło (Gozdra sp.
z o.o. - sklep Intermarche). W spotkaniach uczestniczyli również Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych
w Szprotawie Andrzej Skawiński oraz
Wicedyrektor Irena Mucha prezentując ofertę kierunków kształcenia
w szkole.

Z początkiem października odbędzie się kolejne spotkanie burmistrza
Józefa Rubachy z przedsiębiorcami zrzeszonymi
w szprotawskiej Radzie
Gospodarczej. Jednym
z przewidzianych do
omówienia
tematów
będzie możliwość utworzenia w Zespole Szkół
Zawodowych w Szprotawie profilowanej klasy
patronackiej, pod konkretne potrzeby lokalnych przedsiębiorstw.

Komentarz Dyrektor Zespołu Szkół
w Wiechlicach Cecylii Brodzińskiej:

Spotkania promujące dualne kształcenie
zawodowe wśród uczniów ostatnich klas
gimnazjalnych są szczególnie ważne w tych
szkołach, które nie zatrudniają doradcy zawodowego. Edukacja dopasowana do
rynku pracy to kształcenie młodych fachowców pod konkretne zapotrzebowania
pracodawców. Taką możliwość daje kształcenie dualne, które, jako szkoła gimnazjalna, chcemy wspierać. Cykl spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami ułatwił młodym ludziom określenie indywidualnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, przedstawił możliwości znalezienia zatrudnienia na lokalnym
rynku. Dzięki takiej działalności młodzi ludzie podejmują świadome i bardziej trafne

Uczniowie III klas gimnazjum już
wkrótce dokonywać będą pierwszego
samodzielnego wyboru dotyczącego
ich przyszłości zawodowej. Dlatego
dobrze, aby z wyprzedzeniem wprowadzeni zostali w sytuację panującą
obecnie na rynku pracy. Właściciele
firm, prezentując swoje przedsiębiorstwa zapoznają gimnazjalistów z warunkami i zasadami pracy obowiązującymi w ich przedsiębiorstwach oraz
podpowiedzą przyszłym absolwentom „jakich dokładnie umiejętności
pracodawcy oczekują od nowych pracowników”.
Właścicieli firm zainteresowanych spotkaniami z uczniami
ostatnich klas gimnazjalnych
w celu zaprezentowania swojej
firmy jako atrakcyjnej do odbywania staży, praktyk oraz praktycznej nauki zawodu prosimy
o kontakt z Wydziałem Rozwoju
Gminy
Urzędu
Miejskiego
w Szprotawie, nr tel. 68 376 05 83
lub 68 376 11 25.

decyzje edukacyjne i zawodowe. Zyskują na
tym również pracodawcy, ponieważ zwiększa się szansa na znalezienie odpowiednio
przygotowanych kandydatów, bardziej
świadomych potrzeb rynku pracy. Działania
Urzędu Miejskiego w Szprotawie zainspirowały naszą szkołę i od roku 2016/2017 przystąpiliśmy do realizacji projektu „Mój zawód –
świadoma decyzja” we współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery w Żaganiu. Dzięki temu z uczniami klas trzecich gimnazjum
będzie pracował doradca zawodowy i specjalista ds. rozwoju zawodowego. W ramach
programu młodzież uda się na kilkugodzinne
wycieczki do zakładów pracy, by doświadczyć przyszłego (być może) zawodu w rzeczywistych warunkach.
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SZKOLNE REWOLUCJE
Z niecierpliwością czekamy co przyniosą kolejne miesiące
w związku z szykowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
zmianami w systemie oświaty, a tymczasem przyjrzyjmy się
rewolucjom, które dokonały się na naszym podwórku, w naszych
szprotawskich szkołach...

W „jedynce” zmiany kadry
nauczycielskiej
W wyniku rozstrzygniętego konkursu dyrektorem szkoły na II kadencję została Jadwiga ZarzecznaRosół, funkcję zastępców pełnić
będą Monika Rogalińska oraz Jacek
Polak. Ponadto pracę w szkole rozpoczęło 4 nowych nauczycieli.
W czasie wakacji przeprowadzono
szereg prac remontowych i modernizacyjnych, dzięki którym unowocześniono bazę szkoły. W budynku
przy ulicy Kopernika powstała,
wspomagająca naukę języków obcych, pracownia języko-wa wyposażona w profesjonalny sprzęt elektroniczny i multimedialny. Koncentruje uwagę uczniów, zmusza do
skupienia i ćwiczeń. Umożliwia
swobodny, głośny trening wymowy
przez dialogi, udoskonalające
mowę i przełamujące naturalny
opór do rozmów w obcym języku.
Zastosowanie nowoczesnych urządzeń to efekt zachęty dla uczniów,
ponieważ taka forma prowadzenia
zajęć zwiększa skuteczność przyswajania nowej wiedzy nawet o kilkadziesiąt procent w stosunku do
tradycyjnego nauczania.
W nowej, wyremontowanej sali
swoje miejsce znalazła biblioteka
szkolna. Dla lepszej obsługi
uczniów przebudowie uległ również sekretariat szkoły.
Do budynku przy ulicy Krasińskiego wykonano nowy wjazd, ponadto
wykonano nawierzchnię ze sztucz-

nej trawy pod urządzeniami na placu zabaw oraz odnowiono kilka sal
lekcyjnych wyposażając je w nowe
meble szkolne.
Zmiany te na pewno poprawią warunki pracy uczniów i nauczycieli
i miejmy nadzieję, że przyczynią się
do kolejnych sukcesów szkoły.
Piękniej, bezpieczniej, wygodniej i …jaśniej
Tradycyjnie wakacje to czas remontów w szkołach. Uczniów nie ma,
więc bezpiecznie można przeprowadzać roboty obejmujące wymianę okien, drzwi, naprawę sanitariatów.
Społeczność szkolna Zespołu
Szkół w Wiechlicach, a także odwiedzający goście z pewnością zauważyli zmiany, jakie dokonały się
w trakcie wakacji. Prace remontowe przeprowadzono we wszystkich
placówkach zespołu.
W Wiechlicach zaadaptowano pomieszczenie po szatni na gabinet
historyczno– muzyczny, wymieniono okna, drzwi, wyrównano i pomalowano ściany, położono nową
podłogę. Nową lokalizację zyskały
pokoje nauczycielskie oraz gabinety specjalistów. Oddziały przedszkolne, znakomicie wyposażone
w ubiegłym roku ze środków unijnych, od 1 września funkcjonują
już w oddzielnym skrzydle.
Cały kompleks budynków posiada
nową instalację elektryczną i oświetlenie typu LED. Zmodernizowane

oświetlenie zmniejszy zużycie prądu i znacznie poprawi warunki pracy uczniów podczas zajęć. Na ścianach w holu głównym, w miejsce
starych paneli położono gładź. Zabudowano szpecące rury centralnego ogrzewania, pomalowane zostały ściany i sufity. Położone zostały także podłogi w kilku pomieszczeniach, m.in. w bibliotece
w gimnazjum, która jeszcze w ubiegłym roku szkolnym została wyposażona w nowe regały.
Uczniowie placówek w Wiechlicach korzystają z niedawno zakupionych indywidualnych szafek
ubraniowych.
W najbliższym czasie planowane
jest przystosowanie toalety dla niepełnosprawnych oraz naprawa dachu. Natomiast z funduszu sołeckiego zakupiono już materiały do
modernizacji stołówki na potrzeby
integracji środowiska lokalnego.
W szkole filialnej w Długiem odświeżono klasy i korytarze, doprowadzono ciepłą wodę do sanitariatów dla uczniów. W jednej z klas
wymieniono blaty ławek.
Wiele zmian po wakacjach zauważyli również uczniowie i rodzice
w Lesznie Górnym m.in.: nowa
klasa i biblioteka na parterze, gabinet kierownika szkoły na piętrze,
gabinety specjalistów w pomieszczeniach po lokatorze. Pierwszego
września pachniało jeszcze świeżą
farbą na korytarzach i w sali gimnastycznej. W bibliotece pojawiły się
nowe meble, a we wszystkich klasach zamontowano zestawy interaktywne, co znacznie ułatwi pracę
nauczycielom, podniesie komfort
nauczania i przede wszystkim będzie sprzyjało zdobywaniu wiedzy.
W Siecieborzycach naprawiono komin i wymieniono tablicę elektryczną. Powstały z dniem 1 wrze-
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śnia drugi oddział przedszkolny
funkcjonuje na parterze budynku.
Salę wyposażono z zasobów placówki. Na potrzeby uczniów i nauczycieli zakupiono dwa zestawy
projekcyjne.
e-Dziennik
Po wakacjach rodzice uczniów
Zespołu Szkół w Wiechlicach
mają ułatwiony dostęp do informacji o swoich dzieciach. We
wszystkich placówkach działa już
e-dziennik.

Biblioteka w Lesznie Górnym

warunki do nauki, a nauczyciele do
pracy. Oprócz nauczycieli nad bezpieczeństwem uczniów i porządkiem „czuwać” będą kamery – monitoring wizyjny został rozbudowany w każdej placówce.

Nowy gabinet historyczno-muzyczny w ZS w Wiechlicach

Wszystkie działania sprawiły, że szkoły przybrały nowy, bardziej estetyczny wygląd, który cieszy nie tylko najmłodszych mieszkańców, ale całą
społeczność lokalną. Dzieci uczęszczające do szkół będą miały lepsze
Wyremontowana biblioteka
w Zespole Szkół nr 1 w Szprotawie

Sala w Lesznie Górnym

Sala językowa w Zespole
Szkół nr 1 w Szprotawie
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Dożynki
GminnE
na zdjęciach

