Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Szprotawa na lata 2015-2023
w roku 2021

Strategia rozwoju gminy Szprotawa na lata 2015- 2023 jest najważniejszym dokumentem
programowym, w oparciu, o który samorząd realizuje obowiązek prowadzenia polityki rozwoju
lokalnego. Strategia została opracowana w oparciu o perspektywę wizji gminy Szprotawa w 2023
roku, podkreślając jej specyfikę i wskazując na indywidualne rozwiązania, odpowiednie dla jej
charakterystyki, wyzwań i potrzeb. Przedłożona strategia określa główne kierunki rozwoju gminy,
wyznacza do osiągnięcia określone cele. Niemniej jednak jest to dokument programowy, który nie
wskazuje precyzyjnie, co i z jakich środków zostanie zrealizowane. W celu wskazania szczegółowych
zadań do realizacji z uwzględnieniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz właściwych
źródeł finansowania, należy stworzyć odpowiednie dokumenty wykonawcze.
Budując Strategię rozwoju gminy Szprotawa na lata 2015- 2023 przyjęto zasadę, że zidentyfikowane
kierunki powinny odnosić się głównie do kompetencji samorządu. Problematyka wymagająca
włączenia się innych grup społecznych, tj. mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacji
pozarządowych, zasygnalizowana poprzez konsultacje społeczne i badanie ankietowe została
uwzględniona w celach operacyjnych oraz kierunkach działań, które wykraczają poza sferę kompetencji
samorządu gminnego. Tym samym należy mieć na uwadze, iż realizacja celów zależna jest nie tylko od
działań samorządu.
Punktem wyjścia do opracowania niniejszego sprawozdania
w strategii poszczególne cele strategiczne oraz przypisane im cele operacyjne.

były

określone

Należy podkreślić, że z uwagi na wprowadzone ograniczenia spowodowane epidemią COVIDbył to kolejny rok, w którym nie wszystkie przedsięwzięcia opierające się na spotkaniach grupowych
mogły zostać zrealizowane. Oznacza to, że w roku 2021 wiele wskaźników w poszczególnych
kierunkach i celach operacyjnych nie zostało osiągniętych.

CEL STRATEGICZNY I

PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ GMINY

➢ Cel operacyjny 1.1. Rozwój przedsiębiorczości, wspieranie innowacyjności, sektora B+R
✓ W styczniu 2021 r., radni Rady Miejskiej w Szprotawie podjęli uchwałę w sprawie zwolnienia
od podatku od nieruchomości budynków lub ich części- w ramach pomocy de minimis- dla
przedsiębiorców działających na terenie Gminy Szprotawa. Na mocy uchwały właściciele
lokalnych firm, w zamian za zatrudnienie osób bezrobotnych, mogą uzyskać zwolnienie z
podatku od nieruchomości do 2023. W roku 2021 ze zwolnienia skorzystało 9 szprotawskich
przedsiębiorców.
✓ 9 września ub.r., w Sprembergu odbyło się polsko-niemieckie spotkanie gospodarcze, na które
zaproszeni zostali samorządowcy oraz przedsiębiorcy z terenu naszej gminy, pragnący rozwijać
działalność i pozyskiwać partnerów biznesowych po drugiej stronie granicy. Przedsiębiorcy
mieli możliwość zaprezentowania profilu działalności swoich firm. Wzięli również udział w

luźnym panelu
gospodarczej.

dyskusyjnym

służącym

nawiązaniu

polsko-niemieckiej

współpracy

➢ Cel operacyjny 1.2. Dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy.
✓ We wszystkich szkołach podstawowych przeprowadzane było doradztwo edukacyjnozawodowe: dla przedszkolaków oraz uczniów klas I-VI preorientacja zawodowa (zabawy
tematyczne, poznawanie własnych zainteresowań, zajęcia plastyczne, prezentacje
multimedialne), a dla uczniów klas VII-VIII doradztwo edukacyjno-zawodowe. Organizowane
były zajęcia w oddziałach klasowych jak i indywidualne poradnictwo.
➢ Cel operacyjny 1.3. Racjonalne wykorzystanie walorów gospodarczych gminy.
✓ Oferta Szprotawy na stronie PAIH
Szprotawa uczestniczy w elektronicznym systemie ofert inwestycyjnych Polskiej Agencji
Inwestycji i Handlu. W roku 2021 w bazie PAIH umieszczone były trzy oferty – dla obszaru 137
ha, 20 ha oraz 13,84 ha. Oferty na bieżąco są aktualizowane i oferowane potencjalnym
inwestorom.
✓ W listopadzie kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Miejskiego odpowiedzialni za promocję
gospodarczą i obsługę inwestora uczestniczyli w szkoleniach on-line w ramach projektu
„Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim”. Szkolenia służyły podniesieniu
wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnej obsługi i kontaktów z inwestorami. Projekt
w 100% finansowany był ze środków unijnych oraz z budżetu Województwa Lubuskiego.
✓ W roku 2021 na szprotawskiej strefie inwestycyjnej w Wiechlicach rozpoczęła działalność
kolejna firma. Spółka Agro Dudek jest prężnie rozwijająca się firmą polską, działającą w branży
rolniczej od kilkunastu lat.

➢ Cel operacyjny 1.4. Rozbudowa infrastruktury technicznej oraz wspieranie działań na rzecz
ochrony środowiska
Kierunek działania: Budowa, modernizacja i poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej w pasach
dróg gminnych

✓ Od 2021 r. realizowany jest etap II – Rozbudowa dróg gminnych Nr 005943F (ul. Brzozowa) i
005935F (ul. Klonowa) obejmujący lata 2021 – 2022. W ramach zadania wykonane zostaną
nowe nawierzchnie dróg oraz nowa infrastruktura: ścieżki rowerowe, chodniki, kanalizacja
deszczowa. Wykonawcą zadania jest Exalo Drilling S.A z Piły. Kwota brutto: 5 556 684,89 zł.
Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
✓ Od 2021 r. realizowany jest etap II – Rozbudowa skrzyżowania ulic: Głogowskiej,
B. Kozaka, Targowej, Odrodzenia, 1 Armii oraz rozbudowa skrzyżowania ulic: Głogowskiej,
Plac Komuny Paryskiej, Kochanowskiego, Sienkiewicza, Kościuszki, Młynarskiej (km 2+350km 2+700) w Szprotawie.
W ramach zadania wykonane zostaną nowe nawierzchnie dróg oraz nowa infrastruktura:
ścieżki rowerowe, chodniki, kanalizacja deszczowa. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo

Drogowe BUD DRÓG SP. z o.o. z Podbrzezia Dolnego, gmina Kożuchów. Wartość zadania
brutto: 4 336 473,24 zł
✓ Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi
gminnej Nr 103569F – ul. Chodkiewicza w Szprotawie.
W ramach zadania wykonane zostaną nowe nawierzchnie dróg oraz nowa infrastruktura:
ścieżki rowerowe, chodniki, kanalizację deszczową. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo
Budownictwa Drogowego z Głogowa. Cena ofertowa brutto : 1.765.997,10 zł
✓ Modernizacja nawierzchni drogi na os. Chrobrego dz. Nr 140/32, 136/1 i Sobieskiego dz. Nr
296 w Szprotawie.
W ramach zadania wykonano nowe nawierzchnie dróg z betonu asfaltowego oraz wymienione
zostały krawężniki. Przy ul. Sobieskiego wykonano również chodnik z kostki betonowej.
Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Jałowca. Cena
ofertowa brutto : 165 546,46 zł
✓ „Przebudowa (modernizacja) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie miejscowości
Bobrowice, Borowina, Siecieborzyce, Witków w gminie Szprotawa oraz modernizacja dróg
gminnych dzielnicy Sowiny w Szprotawie i drogi wewnętrznej w miejscowości Długie .”
W ramach zadania wykonano nowe nawierzchnie dróg z betonu asfaltowego. Wykonawcą
przebudowy dróg w miejscowości Borowina, Bobrowice i dróg gminnych w Szprotawie (ul.
Zamkowa i Wolności) oraz drogi wewnętrznej we wsi Długie było Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych Sp. z o. o. z Jałowca. Przebudowa dróg w miejscowości Bobrowice i Borowina:
368.175,41 zł brutto. Przebudowa dróg gminnych w Szprotawie (ul. Zamkowa i Wolności) oraz
drogi wewnętrznej we wsi Długie: 347.500,33 zł brutto. Wykonawcą przebudowy dróg w
miejscowości Siecieborzyce i Witków była firma Fuchs R.J.K. Spółka Jawna z siedzibą w Nowej
Soli. Wartość zamówienia: 159.893,60 zł
✓ Przebudowa ulicy Sienkiewicza.
W ramach zadania został przebudowany chodnik na ciąg pieszo – rowerowy wraz z budową
kładki nad rzeką Szprotawa. Wykonana została również ścieżka spacerowa od ul. Sienkiewicza
do parku przy ul. Kościuszki. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
–„DUBIEL z siedzibą w Szprotawie. Cena ofertowa brutto 244 821,67 zł
✓ Wykonanie modernizacji nawierzchni drogi Leszno Górne – Biernatów w gminie Szprotawa
W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię z tłucznia kamiennego zagęszczonego
miałem kamiennym. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
„Kabziński” ze Szprotawy. Wartość brutto: 43 549,38 zł
✓ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziećmiarowice.
W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię drogi z betonu asfaltowego. Wykonawcą
zadania było Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe –„DUBIEL” z siedzibą w Szprotawie.
Cena ofertowa brutto 108.600,00 zł
✓ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszno Dolne.
W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię drogi z betonu asfaltowego.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe –„DUBIEL”. Cena ofertowa
brutto 83.255,66 zł
✓ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szprotawa ul. Jałowcowa.
W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię drogi z betonu asfaltowego. Wykonawcą
zadania było P.H.U. DUBIEL . Cena ofertowa brutto 188.600,00 zł.
✓ Budowa parkingu przy Cmentarzu Parafialnym w Szprotawie
W ramach zadania wybudowano parking dla około 10 samochodów z kostki betonowej.
Wykonawcą zadania był Szprotawski Zarząd Nieruchomościami „Chrobry” Sp. z o.o. ze
Szprotawy. Wartość prac to 55.000 zł.
✓ Remont drogi do wsi Buczek
Zniszczona nawierzchnia została wyrównana i wypełniona tłuczniem drogowym, który
następnie został mechanicznie utwardzony. Remont wykonany został we współpracy z
jednostką wojskową z Żagania. Koszt wykonanych prac poniesionych przez Gminę Szprotawa:
6.000,00 zł.
✓ Parking w Lesznie Dolnym
W ramach wykonanych prac nawierzchnia placu parkingowego została utwardzona tłuczniem
i wyłożona kostką betonową. Inwestycja finansowana była ze środków funduszu sołeckiego
oraz budżetu gminy. Wykonawcą zadania było P.H.U. DUBIEL. Wartość prac to 30.000 zł.
✓ Plac Sportowy oraz Końcowa w Lesznie Górnym
W ramach wykonanych prac na ulicach Końcowej oraz Placu Sportowym, na odcinkach
odpowiednio 200 i 190 mb, usunięto stare, wyeksploatowane nawierzchnie gruntowe,
wykonano korytowanie dróg oraz ułożono krawężniki. Tak przygotowana podstawa wyłożona
została kostką betonową. Ten sam zakres robót wykonany został na dodatkowych 150 metrach
ulicy Końcowej. Wykonawcą zadania było P.H.U. DUBIEL z siedzibą w Szprotawie. Wartość prac
to 230.000 zł.
✓ Modernizacja drogi relacji Szprotawa – Polkowiczki – Śliwnik
Zadanie, częściowo finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, realizowane
jest w partnerstwie Starostwa Powiatowego oraz Szprotawy i Małomic. Na zniszczonej drodze
położona została nowa nawierzchnia asfaltowa. Dodatkowo, trasa wzbogacona została o
utwardzone pobocze dla rowerzystów.
✓ Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego przebudowy wskazanych dróg gminnych
w gminie Szprotawa
W ramach zadania opracowano Program Funkcjonalno - Użytkowy dla przebudowy ulic
Porzeczkowej, Robotniczej oraz Witosa. Zadanie obejmowało również opracowanie PFU dla
budowy łącznika od ul. Żagańskiej do ul. Sobieskiego. Wykonawcą opracowania jest Zbigniew
Kowalski z Wrocławia. Wartość brutto: 39 114 00 zł .
✓

Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania Poprawa bezpieczeństwa
ruchu pieszych na ul. Kopernika w Szprotawie poprzez przebudowę przejścia dla pieszych na
skrzyżowaniu ulic Kopernika i Rolnej w Szprotawie. Wykonawcą zadania była Pracownia
Projektowa M-Trakt z Łężycy. Cena brutto: 15 990 zł.

✓ Opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego dla zadania Poprawa bezpieczeństwa
ruchu pieszych poprzez przebudowę skrzyżowania ulic : Krasińskiego, Muzealnej,
Młynarskiej i 3-go Maja w Szprotawie wraz z przebudową przejść dla pieszych na ul.
Krasińskiego i Muzealnej w Szprotawie. Wykonawcą zadania była Pracownia Projektowa MTrakt z Łężycy. Cena brutto 9840 zł.

Kierunek działania: Modernizacja energetyczna, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
i sektora mieszkaniowego.

✓ „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej termomodernizacji Szkoły
Podstawowej w Wiechlicach oraz Szkoły Podstawowej w Lesznie Górnym w gminie
Szprotawa”. Dokumentacja posłuży do złożenia wniosku o dofinansowanie. Wykonawcą
zadania był Radosław Kubik ze Szprotawy. Cena ofertowa brutto 147 600,00 zł brutto
✓ W sierpniu 2021 r., spółka SzWIK przystąpiła do prac związanych z termomodernizacją
budynku administracyjno- biurowego Szprotawskich Wodociągów i Kanalizacji. Inwestycja
polega na wykonaniu szeregu prac budowlano-montażowych i instalacyjnych w zakresie
branży sanitarnej (C.O.) i instalacji OZE (pompy ciepła, instalacja fotowoltaiczna). Pozwolą one
ograniczyć straty ciepła do minimum poprzez dodatkowe ocieplenie budynku (ściany
zewnętrzne, ściany na gruncie, docieplenie stropodachu nad częścią administracyjno-biurową)
oraz usprawnienie instalacji ogrzewania i ciepłej wody poprzez montaż paneli
fotowaltaicznych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Wartość całej inwestycji to kwota 1 258 091,46 zł, z czego dotacja wynosi 849 012,77 zł,
(tj. 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych). Wydatki własne stanowią kwotę 409
078,69 zł.
Kierunek działania: Rozbudowa sieci wodociągów grupowych na terenie gminy.
Kierunek działania: Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury uzdatniania i przesyłu wody.
Kierunek działania: Budowa i modernizacja infrastruktury odprowadzania i oczyszczania ścieków.

✓ W kwietniu 2021 r. rozpoczęto inwestycję budowy oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej
w Witkowie. Jest to I etap trzymilionowego przedsięwzięcia budowy wodociągu tranzytowego
Siecieborzyce – Długie wraz z przepompownią i zbiornikiem wody uzdatnionej w Długiem, na
które pozyskano ponad 1,5 mln zł dofinansowania unijnego.
Umowa na budowę oczyszczalni w formule zaprojektuj i wybuduj podpisana została z firmą
P.W. Hydro-Eco Mariusz Lewkowicz ze Szprotawy.
✓ Spółka SzWIK przystąpiła do prac związanych z budową nowej studni głębinowej na ujęciu wód
podziemnych przy ul. Kraszewskiego w Szprotawie. Wykonanie odwiertu nowej studni
głębinowej wraz z uzbrojeniem to gwarancja ciągłości oraz odpowiedniej ilości dostawy wody
dla mieszkańców Szprotawy, Wiechlic, Leszna Górnego, Leszna Dolnego, Nowej Koperni,
Henrykowa, Cieciszowa, Dziećmiarowic, Bobrowic, Sierakowa, Polkowiczek, Kartowic,
Szprotawki, Biernatowa, Pasterzowic.

➢ Cel operacyjny 1.5. Budowa i modernizacja systemów infrastruktury zapobiegającej
zagrożeniom.

Kierunek działania: Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego.

✓ Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Bytom
Odrzański, Szprotawa, Sulęcin, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń,
Szczaniec, Ośno Lubuskie, Santok i Witnica. Projekt ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Przedmiotem projektu przewidzianego do realizacji w latach 2021-2022 są działania
poprawiające bezpieczeństwo pożarowe oraz powodziowe poprzez inwestycje z zakresu
doposażenia jednostek ratowniczych oraz infrastruktury przeciwpowodziowej na obszarach
wymienionych gmin.
W roku ubiegłym, w ramach zakresu rzeczowego dla Szprotawy, Gmina zawarła umowy z
wykonawcami na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, zakup sprzętu ratowniczego,
zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności oraz dron z kamerą termowizyjną
(umowy będą realizowane w roku 2022).
▪
▪
▪
▪
▪

Zakup samochodów średnich – 1 800 720,00 zł
Zakup samochodów lekkich - 679.944,00 zł
Zakup sprzętu – łączna kwota – 84 747,00 zł
Zakup drona wraz z kamerą termowizyjną – łączna kwota – 26 865,05 zł
Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności – 270 944, 40 zł

Kierunek działania: Wspieranie działań na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych na doposażenie w
sprzęt jednostek OSP
Kierunek działania: Wspieranie działań policji, straży pożarnej i innych służb w celu zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego mieszkańców gminy

✓ Wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych
W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszej gminy UM wspiera działania 6
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szprotawa tj. Borowina, Długie,
Dzikowice, Leszno Górne, Siecieborzyce i Witków. Jednostki OSP Długie i Siecieborzyce
włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W roku 2021 jednostka OSP
Leszno Górne została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego . Obecnie w
systemie mamy 3 jednostki OSP.
▪

▪
▪

Dla zapewnienia gotowości bojowej i na bieżące utrzymanie jednostek OSP z budżetu
gminy zostały wydatkowane środki w kwocie 175 066,98 zł. (w tym na wypłatę
ekwiwalentu dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz
szkoleniach),
na promocję działalności Ochotniczych Straży Pożarnych – z uwagi na pandemię nie
wykorzystano zaplanowanych środków promocyjnych,
przekazana została dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia w kwocie 95 500,00 zł.
Pięć jednostek OSP złożyło wnioski i otrzymali dofinansowanie: Długie – 2000,00 zł, Leszno
Górne – 2000,00 zł, Dzikowice – 2000,00 zł, Borowina – 2000,00 zł oraz Siecieborzyce –
87 500,00 zł (zakup sprzętu i dofinansowanie do zakupu samochodu lekkiego pożarniczego).

➢ Cel operacyjny 1.6. Rozwój różnych form rolnictwa
Z uwagi na brak dofinansowania projektów modernizacji gospodarstw przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w roku 2021 nie odbyło się żadne szkolenie
edukujące rolników w zakresie usług agroturystycznych oraz promujące rolnictwo wysokiej
jakości.
➢ Cel operacyjny 1.7. Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej oraz rozwój
infrastruktury sportowej.
Kierunek działania: Tworzenie oferty turystycznej oraz dostosowanie jej do wymagań odbiorcy.

✓ W parku przy ul. Niepodległości urządzono park edukacyjno-rekreacyjny „Paleopark
Szprotawa” z figurami dinozaurów i tablicami edukacyjnymi. Park urozmaica infrastruktura w
postaci drewnianej wiaty, stołów, ławek, oświetlenia. W roku 2021 zamontowano dodatkową
figurę dinozaura „Iguanodon”. Dostawcą figury była spółka FIBERGLASS DECOR&DESING z
Lubieszowa. Wartość brutto 24.108,00 zł
✓ Opracowano turystycznie kolejną grupę lokalnych produktów – łącznie 32 obiekty. Każde
autorskie opracowanie obejmuje najważniejsze informacje merytoryczne i dokumentację
zdjęciową. Produkty są publikowane na dedykowanej stronie turystycznej i profilu
facebookowym „Sprotavia Touristica”, cieszącym się dużą rzeszą fanów.
✓ Przy współpracy z Nadleśnictwem Szprotawa otwarto ścieżkę przyrodniczo-leśną „Potok
Sucha”,. W efekcie powstała nowa, oznakowana trasa pieszo-rowerowa o długości ok. 4,5 km,
wyposażona w ławki, tablice informacyjne i skrytki do międzynarodowej gry terenowej
geocaching. Na mecie ścieżki przygotowano punkt dydaktyczny z infrastrukturą
odpoczynkową.
✓ W Parku Huta w Szprotawie wytyczono i oznakowano Ścieżkę dydaktyczną „Park Huta”
wiodącą do zabytkowych szczelin przeciwlotniczych z okresu II wojny światowej. Start ścieżki
znajduje się przy ul. Sobieskiego, zaakcentowany dodatkowo tablicą edukacyjną. Dla
zmotoryzowanych wykonano mini parking turystyczny z infrastrukturą odpoczynkową i
koszem na śmieci. Ponadto odtworzono część parkowych alejek, dostawiono ławki i usunięto
zakrzaczenia przy trasie.
✓ Przy współpracy z Nadleśnictwem Szprotawa zostały utworzone nowe parkingi turystyczne:
1. przy miejscowości Dzikowice. To jeden z etapów utworzenia nowej pętli pieszorowerowej Dzikowice-Długie-Borowina-Dzikowice, planowanej do otwarcia w 2022 r.
Przedsięwzięcie jest kolejnym następstwem utworzenia przez Radę Miejską w
Szprotawie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Potok Sucha” w 2019 r.
2. przy popularnej „Pętli Bobrowickiej”. Parking posiada infrastrukturę odpoczynkową w
postaci wiaty, ław i stołów oraz tablicy z mapa szlaku.
✓

Doprowadzono do objęcia ochroną prawną pomnika przyrody – Dąb Wim Sampers w
Henrykowie (uchwała Rady Miejskiej w Szprotawie). To najstarszy dąb szypułkowy w gminie,

wzmiankowany w literaturze przedwojennej. Zredagowano i opublikowano promocyjne
opracowanie. Przedsięwzięcie odbyło się w ramach publicznej akcji poszukiwania najstarszego
dębu, po tragicznym podpaleniu pomnika – Dębu Chrobry.
✓ Zredagowano i opublikowano promocyjne opracowania o parku i szczelinach. Od
zapoczątkowania działań rewitalizacyjnych, w parku rejestruje się zwiększony ruch
turystyczny.
Kierunek działania: Promowanie oferty turystycznej Szprotawy z wykorzystaniem nowoczesnej
informacji turystycznej.

✓ W

ramach promocji ścieżki przyrodniczo-leśnej „Potok Sucha” zorganizowano
międzynarodowe zawody geocaching przy współpracy z lokalnym środowiskiem graczy.
Ścieżka posiada opracowanie merytoryczne opublikowane na dedykowanej stronie
internetowej oraz profil facebookowy.
✓ Od 2020 r. w schemacie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Szprotawie funkcjonuje
wydzielona komórka pn. Punkt Informacji Turystycznej i Promocji Lokalnej Przedsiębiorczości,
posiadająca swoją siedzibę w zabytkowym budynku dawnego klasztoru. Komórka pracuje w
oparciu o dokument strategiczny pt. „Koncepcja funkcjonowania Punktu Informacji
Turystycznej…” Urzędu Miejskiego w Szprotawie. Szeroki zakres zadań przypisanych komórce
zapewnia kompleksowe realizowanie zadań z zakresu informacji i promocji turystycznej.
✓ W PIT prowadzona jest ewidencja bazy noclegowej (ewidencja obiektów świadczących usługi
hotelarskie niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych ).
Kierunek działania: Wspierania przedsięwzięć i inicjatyw zwiększających aktywność fizyczną ,
zapobiegającą patologią społecznym, wykluczeniu osób niepełnosprawnych i zjawisku otyłości poprzez
budowę i modernizację obiektów sportowo-rekreacyjnych.

✓ Na Stadionie Miejskim wybudowano Pumptrack - 2 tory rowerowe dla najmłodszych i
starszych o długości 200m i 40m. Utworzono również oświetlone miejsce odpoczynku dla
użytkowników Pumptracku. Wykonawcą zadania była spółka Velo Projekt z Warszawy. Cena
ofertowa brutto 522 750 zł
✓ Opracowany został Program funkcjonalno-użytkowy dla budowy ścieżek rowerowych relacji
Szprotawa-Witków-Siecieborzyce-Stypułów o długości około 16 km. Wykonawcą zadania była
Pracownia Projektowa Marta Sutor z siedzibą w Śliwniku. Cena brutto 24.000 zł
✓ Budowa boiska we wsi Witków.
W roku 2021 kontynuowane były prace związane z budową boiska piłkarskiego w Witkowie.
W pierwszym etapie doprowadzono energię elektryczną, wykonano odwiert do zasilania w
wodę, rozprowadzono sieć wodociągową oraz ułożono system nawadniający boisko.
Przeprowadzono zabiegi agrotechniczne, przygotowujące teren do założenia trawnika.
Zebrana została stara darń oraz wyrównano nawierzchnię. W kolejnym etapie wysiana
zostanie trawa, zamontowane zostaną piłkochwyty za bramkami boiska oraz planowane jest
postawienie pawilonu socjalnego.
✓ Budowa placu zabaw przy ul. Szkolnej w Lesznie Górnym.

W ramach zadania zamontowano urządzenia rekreacyjne, sprawnościowe oraz zabawowe
m.in. urządzenia siłowni zewnętrznych, stół do tenisa stołowego, park linowy, koło „chomik”,
stolik do gry w szachy i chińczyka oraz wielofunkcyjne urządzenie zabawowe. Wykonano
również chodniki i plac odpoczynku. Zadanie zrealizowane przy współpracy z Towarzystwem
Przyjaciół Dzieci w Wiechlicach.
CEL STRATEGICZNY II REWITALIZACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH POPRZEZ
WIELOWYMIAROWE DZIAŁANIA NA RZECZ LOKALNEJ SPOŁECZNOSCI, PRZESTRZENI I
GOSPODARKI.
➢ Cel operacyjny 2.1. Zintegrowane działania rewitalizacyjne w wymiarze przestrzennofunkcjonalnym, przyrodniczym, społecznym, gospodarczym i technicznym.
✓ W styczniu 2021 r. Rada Miejska w Szprotawie włączyła zadanie przebudowy wieży ciśnień oraz
Parku Goepperta na Zespół Parków Linowych i Obserwatorium Astronomiczne „Zielona
Orbita” do planów rewitalizacji miasta. Na realizację tego ambitnego projektu gmina zamierza
pozyskać wsparcie z zewnętrznych źródeł finansowania.
✓ Rozpoczęły się prace przygotowawcze w kierunku rewitalizacji ruin kościoła ewangelickiego w
Szprotawie.
Szczegółowe informacje dotyczące Gminnego Planu Rewitalizacji zawarte są w sprawozdaniu za rok
2021.

➢ Cel operacyjny 2.2. Rozwój funkcji społecznie użytecznych na realizowanym obszarze,
włączenie społeczne, walka z ubóstwem.
✓ Rozwijając inicjatywy lokalne, poprzez włączenie się w porządkowanie przestrzeni miejskiej,
na mocy porozumienia z PUP w Żaganiu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie, w 2021
roku organizował prace społeczno-użyteczne. W pracach, przez 10 miesięcy uczestniczyło 25
osób, które przepracowały łącznie 3642 godziny. Prace wykonywane przez podopiecznych OPS
obejmowały: oczyszczanie wsi, wycinanie zakrzewień i zadrzewień przy drogach gminnych,
naprawę i konserwację ławek, gazonów i koszy na śmieci, prace porządkowe na rzecz sołectw
wiejskich oraz jednostek podległych UM, pomoc w czyszczeniu rowów.
✓ 1 maja 2021r. Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację Projektu pt. Aktywna integracja
alternatywą na lepsze jutro. Celem głównym projektu jest reintegracja społeczno - zawodowa
100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących obszar
gminy Szprotawa, w terminie od 1 maja 2021 r. do 31.12.2022 r. Celem szczegółowym jest
wzrost aktywności społeczno - zawodowej i zdolności do zatrudnienia UP.
✓ W odrestaurowanym budynku dawnego klasztoru Magdalenek funkcjonuje Centrum
Aktywności Społecznej. CAS jest miejscem aktywizacji międzypokoleniowej, powołanym w celu
zmniejszenia ryzyka ubóstwa i wykluczenia społecznego, przyczyniającym się do poprawy
jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji. Pomieszczenia CAS przeznaczone są do
prowadzenia zajęć o charakterze społeczno-edukacyjnym, aktywnego spędzania wolnego
czasu, integracji i aktywizacji społecznej, promocji turystycznej i lokalnej przedsiębiorczości. W
budynku CAS funkcjonują m.in.: Punkt Informacji Turystycznej, Centrum Seniora, Izba Historii
oraz Galeria Zbiorów Regionalnych. Od początku funkcjonowania Centrum, systematycznie

organizowane są w nim spotkania edukacyjne, integracyjne oraz aktywizujące społeczność
lokalną. Zarządzaniem oraz administrowaniem budynku CAS, w ramach wspierania działalności
podmiotów integracji społecznej, sprawuje Wydział Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki
Urzędu Miejskiego w Szprotawie.
➢ Cel operacyjny 2.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami oraz infrastrukturą
proinwestycyjną
Kierunek działania: Uzbrojenie i promocja terenów inwestycyjnych w Wiechlicach

✓ Oferta Szprotawy na stronach Zagranicznych Biur Handlowych w ponad 70 krajach na całym
świecie.
Dzięki włączeniu oferty inwestycyjnej Szprotawy do ogólnopolskiej bazy PAIH gminne działki
prezentowane są również na witrynach Zagranicznych Biur Handlowych zlokalizowanych w
ponad 70 krajach na świecie.
Kierunek działania: Wsparcie działań w rozwój zasobów mieszkaniowych

▪

Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku biurowego po DZO w Szprotawie
przy ul. Sobieskiego 51 na budynek mieszkalny wielorodzinny.
Wykonawcą zadania jest firma Projektowanie i Nadzory Budowlane Łukasz Sutor
z Wiechlic. Wartość brutto 85.000 zł.

✓ Walka o obwodnicę dla Szprotawy
W listopadzie 2021 r,. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz w
Ministerstwie Infrastruktury złożona została petycja podpisana przez mieszkańców gminy o
ujęcie budowy II etapu obwodnicy w rządowym programie budowy 100 obwodnic na lata 20202030.
➢ Cel operacyjny 2.4. Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Kierunek działania: Przeprowadzanie prac konserwatorskich, stratygraficznych obiektów zabytkowych i
użyteczności publicznej.

✓ Badania archeologiczne ruin kościoła ewangelickiego
W listopadzie 2021 r. zakończona została I część projektu obejmującego badania archeologiczne
dawnego zamku w Szprotawie. Badania miały za zadanie doprowadzić do maksymalnego
wyzyskania informacji płynących z nielegalnych wykopów oraz dokończenie tych wykopów do
calca. Badania przyniosły również odkrycie ogromnej liczby zabytków. Trwa inwentaryzacja i
konserwacja znacznej części z nich. Po zakończeniu eksploracji warstw w obrębie zamku
przeprowadzona została pełna inwentaryzacja geodezyjna oraz skan 3-D odsłoniętych reliktów
architektury, wykonane przez niezawodnego Piotra Domagalskiego. Badania architektoniczne
odsłoniętych murów wykonał prof. Andrzej Legendziewicz z Politechniki Wrocławskiej. Prace
na zamku są nadal kontynuowane.
Kierunek działania: Dostosowanie i adaptacja na cele kulturalne i turystyczne obiektów dziedzictwa
historycznego lub kulturowego.

✓ W styczniu 2021 r. Rada Miejska w Szprotawie włączyła zadanie przebudowy wieży ciśnień oraz
Parku Goepperta na Zespół Parków Linowych i Obserwatorium Astronomiczne „Zielona Orbita”
do planów rewitalizacji miasta. Na realizację tego ambitnego projektu gmina zamierza pozyskać
wsparcie z zewnętrznych źródeł finansowania.
Kierunek działania: Poprawa stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej m.in. MBP w
Szprotawie , Szprotawskiego Domu Kultury.

✓ W roku 2021 nie realizowano inwestycyjnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Na zadania
„Modernizacja Szprotawskiego Domu Kultury”, „Remont Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Szprotawie” nie uzyskano wymaganego dofinansowania. Zgodnie z zapisami zawartymi w
Gminnym Programie Rewitalizacji podstawowym źródłem finansowania każdego z nich są
środki zewnętrzne.
✓ W Szprotawskim Domu Kultury wykonano drobne remonty polegające na załataniu
uszkodzonego dachu oraz zabezpieczeniu zewnętrznych elementów budynku. Koszt
wykonanych prac to 6 tys. zł.
✓ Przed budynkiem biblioteki miejskiej ustawiono tablicę, na której zamieszczono informacje
dotyczące historii budynku oraz kalendarium jej dziejów.
➢ Cel operacyjny 2.5. Wspieranie i promocja efektywności energetycznej i strategii
niskoemisyjnych.
✓ Akcja usuwania starych kopciuchów i walkę o czyste powietrze
Od kilku lat, w walce o czyste powietrze dla Szprotawy, sukcesywnie likwidowane są kopciuchy
w komunalnych budynkach mieszkalnych zastępując je piecami gazowymi. Na walkę ze
smogiem, co roku gmina przeznacza kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Za pośrednictwem spółki Chrobry, z budżetu gminy, rocznie finansowana jest wymiana około
10-12 starych pieców w mieszkaniach komunalnych, zlokalizowanych przy ulicach Rynek, gen.
Andersa, I Armii, Odrodzenia czy Młynarskiej. Mieszkańcy mogą również sięgać po pieniądze z
wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska.
Kierunek działania: Renowacja dla celów efektywności energetycznej, poprawa infrastruktury instytucji
kultury oraz ich doposażenie, w tym szprotawskiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej.

✓ Dyrekcja SzDK w ramach doposażenia sali widowiskowej i na potrzeby funkcjonowania
jednostki zakupiła: światła sceniczne, sterowniki do świateł, gitarę, organy – 10.610 zł.

CEL STRATEGICZNY III
ROZWÓJ NOWOCZESNEGO KAPITAŁU LUDZKIEGO I SPOŁECZNEGO
ORAZ SILNEGO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO.

➢ Cel operacyjny 3.1. Tworzenie sieci powszechnego dostępu do Internetu szerokopasmowego
oraz upowszechnianie e-usług
✓ Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. realizują projekt kompleksowych e-usług dla
ludności. Klienci SzWiK korzystają z usługi elektronicznego odczytu liczników oraz
elektronicznego biura obsługi klienta. Wciąż wdrażane są prace nad usługą systemu informacji
przestrzennej, umożliwiającej dostęp do informacji o mapach i planach sieci wodnych i

kanalizacyjnych należących do spółki. Projekt realizowany w ramach Programu Regionalnego
Fundusze Europejskie.
➢ Cel operacyjny 3.2. Budowa zasobów cyfrowych sfery publicznej oraz działania na rzecz
wzrostu bezpieczeństwa ICT
✓ W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szprotawie wszystkie zbiory zostały umieszczone w
cyfrowej bazie danych PROLIB (usługa elektronicznej ewidencji zbiorów umożliwiająca
wyszukiwanie księgozbioru biblioteki oraz informację o dostępności wyszukiwanych pozycji) i
udostępnione czytelnikom poprzez link na stronie internetowej biblioteki (wyszukiwarka
Integro). Obecnie trwają prace nad digitalizacją Dokumentów Życia Społecznego, w celu
umieszczenia ich w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej. Zakupiono również dostęp do
platformy Legimi, z zasobem ponad 20.000 e-book ów (nowości wydawnicze, audiobooki,
muzyka) i bezpłatne udostępnianie kodów dostępu dla czytelników biblioteki.
➢ Cel operacyjny 3.3. Zwiększenie dostępu do usług medycznych oraz profilaktyka zdrowia
Kierunek działania: Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną dostosowaną do zidentyfikowanych potrzeb
i trendów demograficznych.

▪

Z końcem 2021 roku, w budynku szpitala w Szprotawie rozpoczęto przebudowę pomieszczeń
po przychodni chirurgicznej na pracownię badań endoskopii. Zadanie realizuje Szprotawski
Zarząd Nieruchomościami „CHROBRY” . Cena ofertowa brutto: 279 836,24 zł,
Kierunek działania: Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zdrowego stylu życia oraz
promocja profilaktyki zdrowia.

▪

W ramach podnoszenia świadomości społecznej w zakresie zdrowego stylu życia oraz
profilaktyki zdrowia, w roku ubiegłym realizowane były zadania w zakresie:
• wspierania inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym,
• współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami na rzecz promocji zdrowia
i rodziny,
• koordynacji realizacji zadań w zakresie patologii społecznej i profilaktyki
przeciwalkoholowej,
• prowadzenia obsługi komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,
• przygotowywania propozycji i nadzór nad realizacją Gminnego Programu
Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie,
• koordynacji działań placówek zdrowia i pomocy społecznej,
• współpracy z organami policji i wymiaru sprawiedliwości, w zakresie przeciwdziałania
patologii społecznej,
• bezpłatnej pomocy w przeprowadzaniu badań mammograficznych (bezpłatne
udostępnianie postoju mammobusu, prądu, prowadzenie polityki informacyjnej o
badaniach).

✓ w ramach podejmowanych działań na rzecz profilaktyki i edukacji mimo trudnej sytuacji
spowodowanej pandemią udało się przeprowadzić i sfinansowano przedsięwzięcia dla dzieci
i młodzieży oraz nauczycieli o charakterze profilaktycznym tj.:

- 6 warsztatów, programów profilaktyczno – terapeutycznych pt. „Rozumiem, słucham,
argumentuję, a nie atakuję – stop mowie nienawiści”, „Zachowania ryzykowne dzieci
i młodzieży”, „Komunikacja interpersonalna w zespole klasowym. Jak zapobiegać zachowaniom
agresywnym”, „Jak nie ulec nowej modzie- czyli wpływ patotreści na młodzież” (2 warsztaty)
oraz „Asertywność- umiem mówić nie w sytuacjach ryzykownych” z zakresu przeciwdziałania
uzależnieniom ze szczególnym uwzględnieniem problematyki alkoholowej, narkotyków i
dopalaczy, dla uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bolesława Chrobrego w
Szprotawie - Szkoły Podstawowej nr 2 w Szprotawie,
- 51 warsztatów profilaktyczno – terapeutycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
z uwzględnieniem problematyki alkoholu, narkotyków i dopalaczy dla uczniów ze szkół
podstawowych z terenu Gminy Szprotawa tj. w Szkole Podstawowej nr 1 w Szprotawie, Szkole
Podstawowej nr 2 w Szprotawie, Szkole Podstawowej w Długiem, Szkole Podstawowej
w Wiechlicach, Szkole Podstawowej w Siecieborzycach, Szkole Podstawowej w Lesznie Górnym,
Szkole Podstawowej Społecznej w Szprotawie. Warsztaty prowadzone były metodami
aktywnymi angażującymi każdego uczestnika dzięki którym nabyli oni umiejętności radzenia
sobie w trudnych sytuacjach, z presją i manipulacją oraz sposobu ochrony przed ich
negatywnym wpływem na zdrowie psychiczne. Ponadto nauczyły odmawiania i
konstruktywnego radzenia sobie ze złością i agresją.
- 6 godzin szkolenia dla rodziców/ nauczycieli w ww. zakresie.
- 2 warsztaty- programy profilaktyczne pt. „ARS” dla uczniów z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Szprotawie.
- 1 szkolenie dla nauczycieli na Trenera Grupowego Treningu Zastępowania Agresji ART.
Z uwagi na wprowadzoną naukę zdalną część warsztatów dla uczniów szkół podstawowych
nie doszło do skutku ponieważ Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
nie wyraża zgody na przeprowadzanie warsztatów- programów rekomendowanych w formie
nauki zdalnej.
Ponadto sfinansowano prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z realizacją zajęć
z zakresu profilaktyki uzależnień w ramach których 120 uczniów klas I-II szkół podstawowych
skorzystało z zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień oraz nauki pływania i wzięło udział w
konkursie o tematyce profilaktycznej.
Dodatkowo dofinansowano realizację zadania na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
rekreacyjno- sportowych promujących abstynencję i zdrowy styl życia co przyczyniło się do
powstania „Zakątka Sportu i Rekreacji w Lesznie Górnym”. W ramach realizacji zadania
przeprowadzono ww. zajęcia, konkurs sprawnościowy, warsztaty profilaktyczne dla uczniów
szkół podstawowych z terenu Gminy Szprotawa.
✓ Gmina wzięła udział w Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”.
✓ W październiku 2021 r. pod patronatem Burmistrza Szprotawy dla dzieci i młodzieży został
ogłoszony konkurs plastyczny pt. „Bliżej pasji dalej od uzależnień”.
✓ W 2021 r. dokonano zakupu sprzętu multimedialnego tj. 4 monitory interaktywne, 1 drukarkę
3d, Fiash Forge Adventurer 3, 1 urządzenie drukujące Epson Eco Tank, materiały niezbędne
do realizacji programów profilaktycznych w placówkach oświatowych z terenu gminy.
Zakupiony sprzęt służy na potrzeby realizacji Gminnego Programu Profilaktyki w placówkach
oświatowych. Wyposażenie szkół w ww. sprzęt miało na celu podniesienie jakości kształcenia,
ponadto w znacznym stopniu ułatwia on nauczycielom prowadzenie zajęć.

✓ Nawiązano współpracę z dwoma psychologami – terapeutami od uzależnień, poradnią
uzależnień, policją, kuratorami zawodowymi oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szprotawie
i Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Dodatkowo została
zawarta umowa z NZOZ Ośrodek Terapeutyczny „PROFIL” w Żarach na udzielanie pomocy
psychologicznej – jak sobie radzić ze stresem związanym z chorobą według Programu
Simontona – dla osób zagrożonych problemem uzależnień od alkoholu oraz innych środków
psychoaktywnych oraz osób wspierających, a także umowa z Poradnią dla uzależnionych i ich
rodzin „Pomocna Dłoń” w Szprotawie na prowadzenie psychoterapii grupowej dla osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków z terenu Gminy Szprotawa.
✓ W 2021 r. realizowany był polsko-niemiecki projekt BB-PL INTERREG VA pn. „Socjalnokulturalne spotkanie polskich i niemieckich grup samopomocy z zakresu opieki zdrowotnej” w
zakresie wymiany doświadczeń o tematyce profilaktyki antynowotworowej.
➢ Cel operacyjny 3.4. Podniesienie jakości kształcenia
Kierunek działania: Budowanie programów edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych na rynku
pracy, wsparcie nauki języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych i ICT oraz postaw
kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości na wszystkich etapach kształcenia.

SP1
▪

▪

▪

▪
▪
▪

▪

Udział w programie „Szkoła dla Innowatora” - projekcie, który wspiera szkoły i rozwija u
młodych ludzi kompetencje proinnowacyjne. Program dotyka również organizacji
przestrzeni szkolnej służącej procesowi edukacyjnemu. Szkoła otrzymała wsparcie
finansowe na doposażenie i re-aranżację przestrzeni szkolnej w kwocie 49.000 zł,
Udział w projekcie “Integracja mieszkańców poprzez transgraniczną polsko-niemiecką
edukację ekologiczną w Szprotawie i Sprembergu” “Integration der Bevölkerung durch
grenzüberschreitende deutsch-polnische ökologische Bildung in Szprotawa und
Spremberg”,
W ramach Programu Unii Europejskiej ERASMUS + szkoła realizuje projekt
„W szkole marzeń - nauka daje moc”. Nauczyciele różnych specjalności uczestniczyli w
zagranicznych kursach językowych – metodycznych lub doskonalących znajomość języka
angielskiego i niemieckiego. Projekt zewnętrzny przyczynia się do rozszerzenia oferty
edukacyjnej szkoły oraz wzrostu poziomu kształcenia,
Współpraca z Uniwersytetem Zielonogórskim oraz Uniwersytetem Dzieci (uczniowie klas
1-3) w ramach kształcenia kompetencji matematycznych,
Program Instytutu Edukacji Pozytywnej - “Myślę Pozytywnie”,
Realizacja projektów eTwinning- Projekt skierowany jest do uczniów w grupie wiekowej
11-15 lat. Projekt skupia się wokół tematów opisujących miejsca, ludzi, zwierzęta, jedzenie
i święta, udział w nim daje uczniom możliwość rozwijania wszystkich 4 podstawowych
umiejętności językowych, słuchania, mówienia, czytania i pisania. Realizowany jest w 4
modułach praktycznych, które integrują wymienionej wyżej umiejętności. Szkoła
nawiązała kontakty z uczniami z Rumunii, Anglii, Niemiec i Ukrainy.
Aktywna Tablica - Specjalne Potrzeby Edukacyjne - Dzięki udziałowi w rządowym projekcie
rozwijania infrastruktury szkolnej oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii IT „Aktywna Tablica” posiadamy nowy sprzęt, który wzbogaca i ułatwia naukę
w szczególności uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jedynka otrzymała
m.in. sprzęt o nazwie uwaga słuchowa pro, audiometr diagnostyczny i laptop.

▪

Udział w projekcie “Dostępna Szkoła” -projekt powstał, aby pomóc szkole w likwidacji
barier z zakresu dostępności. Obejmuje wsparcie merytoryczne oraz finansowe dla szkoły,
gotowej do przetestowania Modelu Dostępnej Szkoły. Projekt polega na dostosowaniu do
wytycznych zawartych w Modelu Dostępnej Szkoły w zakresie dostępności dla osób ze
specjalnymi potrzebami. Jest on odpowiedzią na potrzeby rosnącej liczby dzieci z
niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Do udziału w
projekcie wytypowane zostały Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szprotawie oraz Szkoła
Podstawowa w Długiem. Na etapie rekrutacji na przełomie XII 2020 r. – I. 2021 r. szkoły te
poddane zostały audytom dostępności przeprowadzonym nieodpłatnie w ramach projektu
przez Politechnikę Gdańską. Audyt pozwolił na zdiagnozowanie potrzeb i dopasowanie
wsparcia do indywidualnej sytuacji każdej ze szkół oraz oszacowanie wydatków.

▪

Laboratoria Przyszłości” -celem projektu jest wsparcie w budowaniu wśród uczniów
kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka
oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości uczniowie będą mogli się uczyć się
poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.

▪

Integracja Mieszkańców poprzez transgraniczną polsko-niemiecką edukację ekologiczną w
Szprotawie i Sprembergu- projekt współorganizowany z UM w Szprotawie- W ramach
projektu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Szprotawie została wyremontowana i w pełni
wyposażona sala przyrodniczo-ekologiczna. W czasie projektu uczniowie z wraz z dziećmi
ze Sprembergu uczestniczyły w wielu zajęciach ekologicznych, warsztatach oraz
wycieczkach edukacyjnych. Uczniowie nawiązali nowe kontakty i będą mieć możliwość
praktycznej nauki języka polskiego i języka niemieckiego. Celem głównym projektu jest
wykorzystanie potencjału wieloletniej transgranicznej współpracy pomiędzy partnerami
projektu na rzecz intensyfikacji działań z zakresu wzmocnienia transgranicznej integracji
mieszkańców oraz współpracy lokalnych instytucji, szkół i mieszkańców poprzez
innowacyjne działanie jakim jest wspólna edukacja ekologiczna wśród polskich i
niemieckich uczniów szkół podstawowych w naszym euroregionie.

SP w Wiechlicach
▪

▪

▪
▪
▪

▪

uczestnictwo w Ogólnopolskim projekcie grantowym Centrum Mistrzostwa
Informatycznego, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz
aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, w naszej szkole projekt jest realizowany
w postaci cyklicznych zajęć z algorytmiki i programowania dla zainteresowanych uczniów,
realizacja programów zajęć wspomagających od września do grudnia 2021 r. dla uczniów
po powrocie do nauki stacjonarnej z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych,
zrealizowano 98 godzin zajęć,
realizacja programu pracy z dwoma uczniami w ramach uzyskanego przez nich stypendium
w ramach programu „Lubuskie Talenty” w zakresie biologii i języka angielskiego,
prowadzenie zajęć przygotowujących do konkursów przedmiotowych- w roku 2021 w
zawodach II stopnia wzięło udział 9 uczniów,
realizacja projektu wspierania i rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży –
podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic TPD, przy wsparciu
finansowym PEPCO, w ramach tego projektu prowadzone były zajęcia taneczne,
prowadzenie zajęć służących podniesieniu jakości kształcenia – w ramach pensum i jako
deklarowane zajęcia dodatkowe w ramach realizacji zadań statutowych szkoły

▪
▪

▪
▪
▪

- dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, zajęcia rozwijające
kreatywność, zainteresowania taneczne, techniczne, plastyczne, teatralne, informatyczne
itp.,
udział w projekcie Światowe Dni Tabliczki Mnożenia
udział w CodeWeek - inicjatywie polegającej na organizacji różnego typu zajęć
promujących naukę programowania, uczniowie podczas zajęć rozwiązywali problemy
algorytmiczne,
Koła BRD, koło języka niemieckiego, Koło sympatyków Powstania Wielkopolskiego, Koło
PCK.
Organizacja wielu wydarzeń czytelniczych: ,,Narodowe Czytanie”, ,,Ogólnopolski Dzień
Głośnego Czytania”, ,,Przerwa na czytanie”, ,,Mała książka- wielki człowiek”,
Realizacja innowacji

Kierunek działania: Rozszerzenie oferty przedszkolnej o zajęcia specjalistyczne rozwijające zdolności
społeczno-emocjonalne, językowe i matematyczno-przyrodnicze.

Zespół Przedszkolny
▪

▪

▪
▪
▪

W roku 2021 kontynuowano projekt czytelniczy „Mały miś w świecie wielkiej literatury” –
promujący i rozwijający czytelnictwo wśród dzieci przedszkolnych zarówno w przedszkolu
jak i w domu,
Realizowano projekty edukacyjne : wdrażające dzieci do prawidłowego stosowania zasad
współżycia społecznego, poznania kultury narodów Europy, nabywania umiejętności
posługiwania się zastawą kuchenną, wspólnego przygotowywania posiłków, zachęcające
do ekologicznego stylu życia, do dbania o środowisko naturalne oraz projekt „Pomóż mi to
zrobić samodzielnie” stwarzający dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju w
oparciu o własne doświadczenia,
Realizowano projekt profilaktyczny dla dzieci 3 letnich rozwijający prawidłową mowę i
usprawniający narządy mowy,
Prowadzono zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej wspierającej dzieci
w pokonywaniu własnych słabości ,w kształtowaniu osobowości i w rozwijaniu zdolności,
Uzyskano certyfikat „Twórcze przedszkole” – jesień 2021r.

Oddział przedszkolny w Długiem
▪

▪

▪

Prowadzono zajęcia wsparcia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej: zajęcia z
pedagogiem, zajęcia z logopedą, zajęcia z psychologiem. W oddziale realizowane są
programy profilaktyczne: „Czyste powietrze wokół nas” , „Skąd się biorą produkty
ekologiczne” mające na celu dbanie o jakość środowiska przyrodniczego i dbania o własne
zdrowie; innowacja pedagogiczna „ Programujemy poprzez zabawę”.
Oddział przedszkolny w Lesznie Górnym
Realizowano programy ”Klub bezpiecznego Puchatka”, ”Skąd się biorą produkty
ekologiczne”, ”Szklanka mleka”, ”Owoce i warzywa w szkole” w oddziałach przedszkolnych
i w klasach I-III
- Konsultacja stomatologiczna w mobilnym „Dentobusie”, dzięki której dzieci pozyskują
wiedzę na temat higieny jamy ustnej.
Oddziały przedszkolne w Wiechlicach

▪

▪

prowadzenie innowacji ,,Czytajmy dzieciom”, której celem jest kształtowanie nawyków
czytelniczych, zachęcanie do głośnego czytania, promowanie czytania jako atrakcyjnego
sposobu spędzania wolnego czasu,
realizacja programu w oparciu o pedagogikę Froebla, polegającego na doświadczaniu i
działaniu przy użyciu darów natury oraz drewnianych zabawek- tzw. „Darów Froebla”, co
umożliwia stymulowanie wszystkich zmysłów,
rozwija sprawność manualną,
koncentrację, koordynację wzrokowo- ruchową, pobudza wyobraźnie, rozwija
kreatywność, w ramach zajęć dzieci przeprowadzają wiele ciekawych eksperymentów.

Kierunek działania: Wdrożenie nowych form i programów nauczania z zastosowaniem nowatorskich
rozwiązań programowych i organizacyjnych.

SP1
▪ W klasach 1-3 wdrożono zajęcia oparte na pracy z robotami Photon Edu - (zakup 10 000 zł –
środki zewnętrzne w ramach nagrody „Lubuska Szkoła Europejska”)
▪ W klasach 1-8 prowadzone były zajęcia regularnego treningu grupowego- Trening
Umiejętności Społecznych celem lepszego funkcjonowania uczniów w relacjach z innymi
▪ Powstanie Klubu Uczniowskiego „Myślę Pozytywnie” w ramach programu Szkoła Myślenia
Pozytywnego – wsparcie zdrowia psychicznego.
▪ Projekt „W szkole marzeń – nauka daje moc” w Sp1 w Szprotawie w ramach programu
Erasmus+ finansowanego przez UE. Dzięki projektowi pracownicy szkoły wzięli udział w
dwutygodniowych szkoleniach językowych ogólnych i specjalistycznych oraz językowometodycznych na Malcie, w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Niemczech. Cele projektu jakimi były
m.in. podniesienie biegłości językowej nauczycieli przedmiotów ogólnych i nauczania
wczesnoszkolnego oraz kadry zarządzającej i pracowników administracji oraz zwiększenie
liczby realizowanych w szkole projektów międzynarodowych zostały osiągnięte.
ZSO-SP2
▪ W Szkole Podstawowej nr 2, w klasie 6 prowadzone były innowacje pedagogiczne „Dookoła
Świata” na lekcjach wychowawczych, języka polskiego, geografii oraz języka niemieckiego.
SP w Lesznie Górnym
▪

▪

▪
▪
▪
▪

Klasy I-III: Innowacje „Dzieci Eintseina” oraz „Natalka i Anek w świecie wielkiej
matematyki” –rozwijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze, Czytam z klasą „
Lekturki spod chmurki”-realizacja projektu międzynarodowego
Klasy I-VIII: Innowacja pedagogiczna ”Więcej ćwiczymy –lepiej myślimy”- Wspomaganie
wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, przeciwdziałanie znużeniu i zmęczeniu
fizycznemu i psychicznemu ucznia. Kształcenie umiejętności relaksowania się w czasie
pracy umysłowej.
Organizacja gminnego konkursu wiedzy ogólnej -”Omnibus” w dwóch kategoriach
Realizacja programu pomocy psychologiczno-pedagogicznej„ Nawigacja w każdą pogodę”
Realizacja programu profilaktyki „Stop uzależnieniom”
Udział w projekcie MEN” Laboratoria przyszłości”

SP w Długiem

▪
▪
▪

Klasy I-III –innowacja „ Kodowanie na dywanie” rozwijająca umiejętności informatyczne
Klasy IV-VII – innowacja - „ Matematyczni tropiciele”, rozszerzająca umiejętności
matematyczne
„ W zdrowym ciele zdrowy duch” – promująca zdrowy styl życia.

SP w Wiechlicach
▪

▪

▪

Realizacja programu cyklicznych zajęć z algorytmiki i programowania dla zainteresowanych
uczniów, w ramach ogólnopolskiego projektu grantowego Centrum Mistrzostwa
Informatycznego.
Realizacja programu LKO w 2020/21 oraz 2021/2022 „Wspomaganie dyrektorów szkół
podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem
kształcenia”
Realizacja szeregu innowacji służących m.in. podniesieniu czytania ze zrozumieniem,
kształtowanie kreatywności i umiejętności twórczego myślenia, promowaniu tolerancji,
solidarności, szacunku, empatii, zasad ekologicznego stylu życia itp.

SP w Siecieborzycach
▪

Realizacja innowacji Pedagogicznych:
• Innowacja „Język angielski w mowie” – wprowadzenie innowacji wynika z chęci
umożliwienia uczniom zdobycia umiejętności sprawnego posługiwania się
językiem angielskim w realnych sytuacjach, w których będą mogli kształcić i
rozwijać sprawności językowe w zakresie czytania, słuchania, pisania i mówienia.
• Rozwijających uzdolnienia plastyczne, informatyczne, kodowanie, koło redakcyjne
– kl. I-III.
• Rozszerzających umiejętności komunikowania się w języku polskim i angielskim.

Kierunek działania: Rozwój poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego na każdym etapie
kształcenia.

▪

▪

We wszystkich szkołach podstawowych (wraz z oddziałami przedszkolnymi)
przeprowadzane było doradztwo edukacyjno-zawodowe: dla przedszkolaków oraz
uczniów klas I-VI preorientacja zawodowa (zabawy tematyczne, poznawanie własnych
zainteresowań, zajęcia plastyczne, prezentacje multimedialne), dla uczniów klas VII-VIII
doradztwo zawodowe. Odbywały się zajęcia w oddziałach klasowych jak i indywidualne
poradnictwo. Podczas nauki zdalnej (obostrzenia związane z epidemią) prezentacja oferta
szkół ponadpodstawowych jak również spotkania z przedstawicielami poszczególnych
zawodów odbywały się w formie online.
W Zespole Przedszkolnym prowadzona jest preorientacja zawodowa, która opiera się na
zabawach i zajęciach tematycznych (zabawy kierowane i tematyczne, poznawanie
własnych zainteresowań, zajęcia twórcze - artystyczne, prezentacje multimedialne)

Kierunek działania: Wprowadzenie szkoleń, doradztwa oraz innych form podwyższania kwalifikacji dla
nauczycieli i pracowników pedagogicznych.

▪

We wszystkich jednostkach szkolnych podnoszono kwalifikacje nauczycieli poprzez kursy
kwalifikacyjne i doskonalące (62.783 zł). Dodatkowo szkoły dofinansowywały studia
podyplomowe kadry nauczycielskiej (7.500 zł) W SP w Lesznie Górnym koszty studiów

podyplomowych nauczycieli pokrywane były ze środków własnych. Odbywały się również
szkolenia dla Rad Pedagogicznych. Łączny koszt szkoleń - 71.483 zł (SP1 – 34.000 zł, SP2 –
7.887 zł, SP w Wiechlicach – 15.516 zł, SP w Długiem – 6.900 zł, SP w Siecieborzycach –
4.511 zł, SP w Lesznie Górnym – 2.669 zł).

Nauczyciele Zespołu Przedszkolnego w Szprotawie wzięli udział w kilkudziesięciu
szkoleniach specjalistycznych poszerzając swoją wiedzę i nabywając nowe umiejętności
związane z rozwojem obszaru poznawczego, społecznego, emocjonalnego i fizycznego u
dzieci w wieku przedszkolnym. Nauczyciele doskonalili się także zdobywając wiedzę z
zakresu nowych metod i sposobów pracy w przedszkolu, także w pracy z dziećmi o
specjalnych potrzebach edukacyjnych. Koszt szkoleń to około 14 200,00 zł.
▪

Nauczyciele Zespołu Przedszkolnego brali udział w kilkudziesięciu szkoleniach
specjalistycznych poszerzając swoją wiedzę i nabywając nowe umiejętności związane z
rozwojem obszaru poznawczego, społecznego, emocjonalnego i fizycznego u dzieci w
wieku przedszkolnym. Nauczyciele doskonalili się także zdobywając wiedzę z zakresu
nowych metod i sposobów pracy w przedszkolu, także w pracy z dziećmi o specjalnych
potrzebach edukacyjnych. Koszt szkoleń to około 14 200,00 zł.

▪

Nauczyciele z SP1 oraz SP Długie brali udział w szkoleniach w ramach programu „Dostępna
szkoła”. Projekt powstał, aby pomóc szkole w likwidacji barier z zakresu dostępności.
Obejmuje wsparcie merytoryczne oraz finansowe dla szkoły, gotowej do przetestowania
Modelu Dostępnej Szkoły. Projekt polega na dostosowaniu do wytycznych zawartych w
Modelu Dostępnej Szkoły w zakresie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jest
on odpowiedzią na potrzeby rosnącej liczby dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

➢ Cel operacyjny 3.5 rozwój placówek edukacyjnych
Kierunek działania: Modernizacja infrastruktury placówek edukacyjnych wraz z obiektami
sportowymi oraz zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

▪

„Kompleksowa poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do obiektów szkół
podstawowych w Gminie Szprotawa oraz „Dostępna Szkoła –innowacyjne rozwiązania w
kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz
otoczenia”. Zadanie obejmowało dostosowanie szkół podstawowych na terenie Gminy
Szprotawa dla osób niepełnosprawnych poprze dostosowanie istniejących toalet dla osób
niepełnosprawnych, przebudowę wejść do budynków, budowę podjazdów, dostawę
schodołazów. Ponadto zmodernizowano nawierzchnie placów, parkingów, chodników
oraz dróg dojazdowych zapewniając dostęp osobom niepełnosprawnych do obiektów
szkolnych.
▪ Roboty budowlane wykonała spółka ZISICO ze Szprotawy.
Cena ofertowa brutto : 690.546,45zł
▪ Prace związane z modernizacją nawierzchni dróg dojazdowych, placów parkingowych i
chodników wykonało PHU Dubiel Władysław Dubiel ze Szprotawy.
Wartość prac to 1.200.000 zł

✓ Wyposażenie szkół w infrastrukturę informatyczną:
SP1

2021/2022
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

zakup notebooka ASUS w ramach programu Aktywna Tablica - przekazany przez
Gminę Szprotawa ( 31.12.20221r.) - 4 420,00 zł
zakup monitora interaktywnego na potrzeby uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi (21.12.2021r.) - 10 569,00 zł
zakup aparatu fotograficznego do wideoblogów w ramach programu Laboratoria
Przyszłości - 3 499,90 zł
kamerę cyfrową przenośną zakupiono w ramach programu Laboratoria
Przyszłości - 3 799,90 zł
tablet LENOVO zakupiono w ramach programu Dostępna Szkoła - 2 967,00 zł
drukarki 3D zakupiono w ramach programu Laboratoria Przyszłości 3 szt. - 25
024,14 zł
urządzenia wielofunkcyjne 3 szt. zakupiono z dotacji celowej na podręczniki i
materiały edukacyjne - 3 090,00 zł
zestaw komputerowy ( komputer + monitor) zakupiono na potrzeby pracy
sekretariatu szkoły - 3 529,00 zł
Klawiatura z powiększonymi znakami 1 szt. , speech2Go 1 szt., KidTrack 1 szt. - 1
zakupiono w ramach programu Dostępna Szkoła dla dzieci słabo widzących 1 177,00 zł.
RAZEM: 58 075,94 zł

SP w Wiechlicach
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Monitor interaktywny otrzymany z Urzędu Miejskiego w Szprotawie 1 szt. w
ramach programu Aktywna Tablica (31.12.2021r.) 8 750,00 zł
Tablet Lenovo otrzymany z Urzędu Miejskiego w Szprotawie 2 szt. w ramach
programu Aktywna Tablica (31.12.2021r.) 1 640,00 zł
Laptop Lenovo otrzymany z Urzędu Miejskiego w Szprotawie 1 szt. w ramach
programu Aktywna Tablica (31.12.2021r.) 3 499,00 zł
Laptop Microsoft Surface otrzymany z Urzędu Miejskiego w Szprotawie 1 szt. w
ramach programu Aktywna Tablica (31.12.2021r.) 7 016,00 zł
Mikrofon otrzymany z Urzędu Miejskiego w Szprotawie 1 szt. w ramach programu
Aktywna Tablica (31.12.2021r.) 150,00 zł
Drukarka 3D zakupiona w ramach programu Laboratoria Przyszłości 1 szt. –
8 345,00 zł
Pracownia druku 3D zakupiona w ramach programu Laboratoria Przyszłości 1 szt.
– 7 633,30 zł
Klawiatury i myszki na potrzeby Sali informatycznej- 449,00 zł
RAZEM: 37 033,30 zł

SP w Długiem
▪

▪
▪

Zakup monitorów interaktywnych w ramach programu Aktywna Tablica 2020” –
17 499,98 zł( wsparcie finansowe w ramach programu 14 000 zł, budżet szkoły
3 499,98 zł”)
Pozyskanie 3 zestawów interaktywnych Mentor – 26 145 zł z budżetu gminy
Zakup kamer internetowych 15 szt.- 2 100,00zł- budżet gminy

▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪

Zakup mikrofonów pojemnościowych – 5 szt. – 1280,55 zł – budżet gminy
Zakup drukarki – urządzenia wielofunkcyjnego – 3 530 zł – budżet szkoły
Pozyskanie 2 komputerów w ramach projektu „ Zdalna + - wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”
finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020kwota 5 776,08 zł
Pozyskanie 4 komputerów w ramach projektu „ Zdalna Szkoła - wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”
finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020kwota 12 924,84 zł, oprogramowanie – 1613,84 zł
Zakup 2 monitorów interaktywnych – budżet gminy , kwota:11 185,60 zł
Zakup – urządzenie drukujące – 3 775,00zł – budżet gminy
Zakup drukarki – 3890,00 zł- budżet szkoły

ZSO-SP 2
▪

Doposażono pracownię komputerową w nowe jednostki i inny sprzęt na ogólną
kwotę 8 734,98 zł.

SP w Siecieborzycach
▪
▪
▪
▪

Zakup dwóch monitorów interaktywnych w ramach programu Aktywna Tablica –
17 499,98 zł.
Zakup komputera i dysków do sekretariatu szkoły – 2 637,00 zł (budżet szkoły).
Zakup kolumny mobilnej – 850,00 zł
Zakup laptopa do pracowni informatycznej – 4 199,00 zł

SP w Lesznie Górnym
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Zakup oprogramowania do komputerów szkolnych gab.12 -10 000,00 zł
Zakup 25 szt. komputerów -57 500,00 zł
Zakup 25 szt.monitorów – 16 250,00 zł
Zakup niszczarki AutoMax -1799,00 zł
Zakup drukarki do gabinetu „11” -980,00 zł
Urządzenie wielofunkcyjne dla dyrektora szkoły -1665,00 zł
Zakup laptopa dla dyrektora szkoły -3694,00 zł
Dysk twardy - 280,00 zł
Sandisk Ultra 2 szt.- 198,00 zł
RAZEM

91 880,00 zł

✓ Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych
SP1
▪

W ramach zakupów wyposażenia placówka wzbogaciła się meble do gabinetów
lekcyjnych (stoły, krzesła, kanapy, szafy, regały) i specjalistycznych w tym kabinę
do terapii zaburzeń SI.

Zakupione pomoce dydaktyczne to pakiety programów multimedialnych do pracy z
dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi( Dostępna Szkoła), zakupiono książki
i płyty DVD do biblioteki szkolnej, wyposażenie pracowni do prowadzenia zajęć
technicznych oraz zajęć z programowania (Laboratorium Przyszłości). W ramach
programu Aktywna Tablica zostały zakupiona została Uwaga słuchowa PRO,
Urządzenie PRO Audiometr diagnostyczny. Łączna wartość zakupionych pomocy
dydaktycznych: 174 485,66 zł
ZSO - SP2
▪ Zakupiono Pomoce dydaktyczne dla uczniów z orzeczeniami – 949,46 zł,
▪ pomoce dydaktyczne do świetlicy szkolnej – 688,00 zł,
▪ pomoce dydaktyczne z j. niemieckiego – 300,00 zł,
▪ pomoce dydaktyczne z j. angielskiego – 300,00 zł,
▪ vademecum ratownika (plansze pierwszej pomocy) – 300,00 zł,
▪ sprzęt sportowy (ławki gimnastyczne) – 2 706,00 zł,
▪ meble do gabinety językowego – 3 699,00 zł,
▪ w ramach programu LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI został zakupiony sprzęt
(drukarka 3D, okulary VR, aparaty fotograficzne itp.) do prowadzenia zajęć na
kwotę 41 097,90 zł,
SP w Siecieborzycach
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Zakup sprzętu sportowego – 2 458,46 zł
materiałów „Nowoczesne nauczanie, czyli nauka przez zabawę” dla klas I-III –
300,00 zł
pomocy dydaktycznych „Laboratorium Przyszłości” – 21 750,60 zł
pomocy dydaktycznych do gabinetu pedagoga – 843,00 zł
pomocy dydaktycznych do gabinetu logopedy – 804,00 zł
pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego – 1 190,60 zł
pomocy dydaktycznych do zajęć rewalidacyjnych – 1 881,50 zł
materiałów „Toksyczność w otoczeniu”, „Depresja”, „Zaburzenia emocjonalne” –
450,00 zł
doposażono świetlicę szkolną w pomoce dydaktyczne – 252,85 zł

SP w Długiem
▪
▪
▪

Zakup materiałów dydaktycznych na potrzeby pomocy psychologicznopedagogicznej - 789,00 zł
pakietu edukacyjnego dla kl.I-III „ Jestem bezpieczny” – 579,00 zł
( budżet Rady Rodziców”
książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2020- na kwotę 5 000,00 zł. ( wsparcie w ramach programu4000,00 zł, budżet szkoły – 1000 zł)

▪

▪

▪

pomocy dydaktycznych w ramach projektu „ Dostępna szkoła - innowacyjne
rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej
z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” na kwotę: 10 515,03 zł
pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Wyrównywanie dysproporcji w
jakości kształcenia na terenie Gminy Szprotawa” współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Lubuskie 2020 na kwotę: 1800,00 zł
pomocy dydaktycznych w ramach realizacji programu rządowego Laboratorium
Przyszłości na kwotę: 20 662,70 zł

SP w Lesznie Górnym
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Zakup pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego na kwotę - 3169,00 zł
pomocy dydaktycznych do gabinetu logopedy – 644,00 zł
pomocy dydaktycznych do zajęć rewalidacyjnych – 3788,00 zł
zakup książek do biblioteki szkolnej –(wkład własny 1000,00) - 5000,00 zł
pomocy dydaktycznych do pracowni w których będą realizowane treści podstawy
programowej przedmiotów: przyroda, biologia, chemii, fizyki i –73 500 zł.
wyposażenia do biblioteki szkolnej -2281,00 zł
szafek szatniowych dla uczniów – 5178,00 zł
krzeseł i ławek dla uczniów kl I-III -1884,00 zł
mebli szkolnych do gab.”14” klasa II -9 951,00
doposażono świetlicę szkolną w pomoce dydaktyczne -1000,00 zł

SP w Wiechlicach
Rok szkolny 2021/2022
▪ pomoce dydaktyczne otrzymane z Urzędu Miejskiego w Szprotawie w ramach
programu Aktywna Tablica (31.12.2021r.) : program multimedialny Wspomaganie
Rozwoju PRO, Dyslekcja PRO, Moc Emocji, Smiało do Szkoły, Spektrum Autyzmu I,
Spektrum Autyzmu Poziom 2, Logopedia PRO, MatSwiat PRO- 22 654,00 zł
▪ komplet materiałów edukacyjnych Dary Froebla – 6 szt. – 10 470,00 zł
▪ zakup wyposażenia sensorycznego placu zabaw: panel sensoryczny 1 szt., tablica
magnetyczna z kulodromem 1 szt., ściana do pisania 1 szt., głuchy telefon 1 szt.,
bębny 1 szt. – 42 589,37
▪ zakup wyposażenia do salki dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi m.in.
biurko, materace, stół, krzesła, sprzęty terapeutyczne i treningowe – 18 516,60 zł
▪ zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
m.in. programy multimedialne, panele manipulacyjne, modułowe pracownie
przyrodnicze – 56 475,80 zł
▪ zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości na potrzeby
zajęć informatycznych, artystycznych, technicznych – 39 616,30 zł
RAZEM: 190 322,07 zł

Zespół Przedszkolny w Szprotawie

▪

Zakup pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach
edukacyjnych wg zaleceń IPET, w tym urządzenie interaktywne FlySky – 24 407,00 zł.

▪
▪
▪
▪

zakup pomocy i zabawek na 18 sal przedszkolnych – lalki, wózki, samochody, klocki,
układanki, puzzle, figury geometryczne instrumenty perkusyjne – 4 315,00 zł.
zakup zmywarko – wyparzarek – Przedszkole ul. Rolna - 10 300,00 zł.
wyposażenie nowo powstałej grupy „Skrzaty” –7 237,00 zł.
zakup krzeseł, biurka, dywanu – Przedszkole ul. Rolna i Parkowa – 2 634,00 zł.

✓ Modernizacja placówek edukacyjnych:
SP1
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪

Odnowienie sal lekcyjnych w budynku C - 14, 15, 16, 22, 25, 02 - prace wykonane
przez pracowników szkoły,
odnowienie fragmentu klatki schodowej i szatni w budynku A - prace wykonane
przez pracowników szkoły,
remont i przystosowanie pomieszczenia przy sali nr 07 do zajęć praktycznotechnicznych (szpachlowanie, malowanie, położenie płytek na podłodze i części
ścian, wykonanie nowej instalacji elektrycznej i wentylacyjnej, wymiana drzwi),
modernizacja nawierzchni istniejących dróg i placów przy budynku szkoły - prace
zlecone przez Urząd Miejski w Szprotawie - 227 963,04 zł,
modernizacja nawierzchni placu przed wejściem głównym- położenie kostki
brukowej (prace zlecone przez Urząd Miejski w Szprotawie) - 71 499,67 zł,
modernizacja wejścia głównego, wymiana drzwi wejściowych od strony północnej,
adaptacja istniejącego sanitariatu na potrzeby osób niepełnosprawnych, zakup
schodołazu - prace zlecone przez Urząd Miejski w Szprotawie) - 127 463,72 zł,
modernizacja budynku szkoły: wyznaczenie stanowiska postojowego dla
niepełnosprawnych, poszerzenie wejść do gabinetów, zakup i montaż rolet
wewnętrznych, obniżenie lady w miejscu wydawania posiłków, tablica
informacyjna - 12 226,51 zł.

ZSO - SP2
▪ Z Urzędu Miejskiego w Szprotawie szkoła otrzymała zestaw edukacyjny
„Miasteczko umiejętności drogowych” – 3 530,00 zł,
▪ zmodernizowano plac szkolny (wymieniono stare płyty chodnikowe i położono
nową kostkę brukową),
▪ zaadaptowano
pomieszczenie
gospodarcze na toaletę
dla osób
niepełnosprawnych, odnowiono korytarz w najniższej kondygnacji budynku
głównego szkoły i wyremontowano boczne wejście do szkoły (w ramach projektu),
▪ Pokój nauczycielski został przeniesiony do mniejszego gabinetu, a w miejscu gdzie
znajdował się pokój nauczycielski zostało zaadoptowane na gabinet dla uczniów
klas I-III - koszt około 1 200,00 zł.
SP w Wiechlicach
Remonty wykonane w roku szkolnym 2021/2022
▪ Wykonanie podjazdu na potrzeby osób niepełnosprawnych – prace zlecone przez
Urząd Miejski w Szprotawie – 27 568,55 zł,

▪

▪

▪
▪
▪
▪

modernizacja istniejących dróg i placów - położenie kostki brukowej wokół
budynku szkolnego – prace zlecone przez Urząd Miejski w Szprotawie –
224 719,33,
wymiana dwojga drzwi wejściowych do szkoły, położenie nowych płytek na
schodach wejściowych, odmalowanie wejść do szkoły – prace zlecone przez
Urząd Miejski w Szprotawie – 165 028,88 z,ł
remont i przystosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych – prace zlecone
przez Urząd Miejski w Szprotawie - 4 000,00 zł,
przekształcenie gabinetu edukacji wczesnoszkolnej na gabinet terapeutyczny
(prace wykonane przez pracowników szkoły) – 1206,22 zł,
zamontowanie rolet wewnętrznych w gabinetach nr 40, 42, 43. Rolety
zakupione przez Radę Rodziców,
okablowanie budynku po byłym gimnazjum w celu możliwości korzystania z OSE
– prace w trakcie- do tej pory wydano 2 475,10 zł
RAZEM: 424 998,08 zł

Zespół Przedszkolny w Szprotawie
▪
▪
▪

Malowanie ogrodzenia i sprzętu jordanowskiego w przedszkolu przy ul. Rolnej –
około 450,00 zł,
malowanie ławek zewnętrznych – około 100,00 zł,
pozyskanie sponsora na zakup sprzętu na plac zabaw, ul Waszyngtona, na ok.
6500,00 zł.

SP w Lesznie Górnym
▪
▪
▪

Remont pomieszczenia socjalnego, przedpokoju, toalety dla nauczycieli
(malowanie, ułożenie podłogi) -1380,00 zł,
malowanie pomieszczeń kotłowni w budynku A - 952,00 zł,
wymiana drzwi wewnętrznych do gabinetów lekcyjnych znajdujących się na I
piętrze szkoły -1471,00 zł.

SP w Długiem
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Remont 2 łazienek dla uczniów i 1 dla personelu – dostosowanie dla osób
niepełnosprawnych – w ramach projektu Dostępna szkoła,
wymiana rolet okiennych – w ramach projektu Dostępna szkoła,
wymiana drzwi wejściowych do szkoły, schodów - w ramach projektu Dostępna
szkoła,
wymiana oświetlenia w Sali gimnastycznej - w ramach projektu Dostępna szkoła,
zakup i montaż podnośnika krzesełkowego -w ramach projektu Dostępna szkoła,
wymiana drzwi do Sali gimnastycznej – w ramach projektu Dostępna szkoła,
remont Sali oddziału przedszkolnego – położenie paneli podłogowych (
pozyskane z darowizny ) malowanie ścian – koszt , pokryty z Rady Rodziców,
remont Sali lekcyjnej nr 7 – położenie paneli podłogowych ( pozyskane z
darowizny), malowanie – koszt, robocizna Rada Rodziców.

➢ Cel operacyjny 3.6. Wspieranie działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,
przeciwdziałanie erozji więzi społecznych

✓ W Gminie działa ośmioosobowa Rada Działalności Pożytku Publicznego. Rok 2021 był drugim
rokiem działalności RDPP III kadencji. Jej działalność zakończy się w 2023 roku.
Ośmioosobowa, szprotawska Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym, w skład
którego wchodzą przedstawiciele organu stanowiącego, wykonawczego gminy i organizacji
pozarządowych. Istnienie Rady ma na celu przede wszystkim wzmocnienie i doskonalenie
dialogu obywatelskiego oraz wypracowanie standardów współpracy pomiędzy gminą a
organizacjami pozarządowymi. W 2021 Rada obradowała tylko 1 raz stacjonarnie ( 18 marca).
Wynikało to z trwającej pandemii COVID-19 oraz z restrykcji wprowadzonych przez rząd,
ograniczających spotkania. Szczegółowe informacje na temat działalności Rady ujęte są w
Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi
oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.
✓ W gminie działa również Rada Seniorów Gminy Szprotawa. Głównym celem działania Rady
jest reprezentowanie interesów osób starszych, a także wspieranie aktywności ludzi starszych
i zapobieganie ich marginalizacji. Działalność Rady w 2021 roku, z powodu trwającej pandemii
była bardzo ograniczona. Odbyło się tylko 1 spotkanie stacjonarne. Wspierając działania Rady
Gmina przystąpiła do projektu Fundacji PWD pn. ”Mobilne Centrum Seniora na Wzgórzach
Dalkowskich”, dofinansowanego ze środków programu wieloletniego na Rzecz Osób Starszych
Aktywni +, na lata 2021-2025.
✓

W życiu publicznym aktywnie współuczestniczą również Koła Gospodyń Wiejskich (Długie,
Pasterzowice, Leszno Dolne, Dzikowice, Siecieborzyce, Witków, Bobrowice) i Towarzystwo
Uniwersytetów Ludowych (Borowina), Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
Uniwersytet III Wieku. Poprzez włączanie się w życie społeczne, współpracę z samorządem
oraz uczestnictwo w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych wzmacniają różne formy
aktywności obywatelskiej.
✓ Z przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu lokalnym, które odbyły się w roku ubiegłym wymienić
należy: 29 edycję Festiwalu Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń” (2-4 lipca) oraz IX warsztaty
wokalne „Szprotawskie Divertimenti.
Kierunek działania: Upowszechnianie aktywnych i twórczych metod spędzania wolnego czasu.

W ramach wspierania kreatywności mieszkańców, organizacji, stowarzyszeń, grup nieformalnych
- Szprotawski Dom Kultury zrealizował:
✓ projekt DziałajMY! Inicjatywy lokalne.
Przy wsparciu merytorycznym, logistycznym i finansowym Domu Kultury autorzy dwóch
najciekawszych inicjatyw oddolnych („To jest nasz czas….” , „Ceramika dla każdego”), mieli
możliwość ich realizacji. Kwota udzielonego wsparcia – 4.513 zł.
✓ projekt „Kulturalne PENDOLINO”..
Ideą projektu była popularyzacja dziedzictwa o znaczeniu narodowym i poszerzenie dostępu
oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy. Obejmował m.in.
▪
▪

wyjazdy do Opery Wrocławskiej, Teatru Lalek we Wrocławiu, Kina Charlie Monroe,
Teatru Muzycznego w Poznaniu, Teatru Lubuskiego w Zielonej Górze.
udział w kreatywnych warsztatach w Klockowni we Wrocławiu oraz w Pałacu w Starym
Kisielinie, a także w muzycznej pogadance w Filharmonii zielonogórskiej.

Projekt „Kulturalne Pendolino” został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury
Dziedzictwa Narodowego i Sportu - 45.998,20 zł
✓ Plener malarski „Spotkania bliskich nieznajomych”.
W plenerze uczestniczyło 20 malarzy z Polski i Niemiec. W jego ramach zorganizowane zostały
warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, wykład dr Iwony Peryt Gierasimczuk i wernisaż
poplenerowej z koncertem muzyki klasycznej, w którym udział wzięło około 80 osób. Projekt
został dofinansowany z FMP w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” dla Programu Współpracy
INTERRG V A 2014-2020 - 62.051,29 zł.
✓ wyTAŃCZ! Marzenia- warsztaty praktyczne, które poprowadzili wykwalifikowani instruktorzy:
tańca, rytmiki i plastyki. Projekt trwał 8 tygodni i zakończył się koncertem pokazowym
uczestników warsztatów przed szprotawską publicznością. Projekt dofinansowany w ramach
program Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 województwo lubuskie “Lubuski P.A.K.I.E.T”.
✓
➢ Cel operacyjny 3.7. Wspieranie sektora NGO
✓ Gmina współpracuje z organizacyjnymi pozarządowymi oraz z innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w ramach przyjętego Programu współpracy.
Jest to współpraca o charakterze finansowym, gdzie organizacjom powierzane zostają w
konkursach do wykonania zadania publiczne i na ten cel udzielane są dotacje finansowe, jak
również współpraca o charakterze pozafinansowym, oparta na wymianie informacji, bądź
uczestnictwie w różnego rodzaju konsultacjach. Szczegółowe informacje na temat współpracy
z NGO ujęte są w Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Gminy Szprotawa z
organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2021 roku.
✓ Od września 2021 r., w Centrum Aktywności Społecznej przy Pl. Kościelnym 2 w Szprotawie,
działa bezpłatny punkt konsultacyjny dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność
na terenie gminy Szprotawa lub zamierzających podjąć taką działalność. Punkt udziela
informacji o możliwościach pozyskiwania środków finansowych na działalność przez różne
stowarzyszenia, kluby, koła, grupy nieformalne, w tym również jak pozyskiwać środki i
obsługiwać generatory wniosków.
✓ Gmina Szprotawa współpracowała również z organizacjami i instytucjami działającymi
w obszarze NGO o zasięgu ponadgminnym np. Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion SprewaNysa–Bóbr, Fundacją „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, opłacając składki członkowskie i
aplikując o środki ogłaszane przez nie.
➢ Cel operacyjny 3.8. Wzmocnienie współpracy terytorialnej
✓ Działania w tym obszarze zdominowała sytuacja epidemiologiczna. Niemniej jednak, w
miesiącach z łagodniejszymi obostrzeniami udało się uczestniczyć w organizowanych
wydarzeniach t.j.
✓ Polsko-niemieckie spotkanie gospodarcze w Sprembergu (9 września), służące nawiązaniu
biznesowych kontaktów między przedsiębiorcami miast partnerskich,
✓ uczestnictwo szprotawskiej delegacji w dorocznym święcie miasta partnerskiego Umań w
Ukrainie (30 września-03 października),
✓ uczestnictwo przedstawicieli szprotawskiego samorządu w Jubileuszu 25-lecia współpracy
między Szprotawą a Gevelsbergiem.

Szczegółowe informacje na temat współpracy terytorialnej znajdują się w części dotyczącej
promocji zagranicznej gminy.

Proces weryfikacji stopnia osiągania założeń, uwzględnionych w dokumencie odbywa się
corocznie na podstawie sporządzonego sprawozdania ze Strategii Rozwoju Gminy Szprotawa
na lata 2015-2023.

Na podstawie informacji uzyskanych z wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek
podległych sporządziła : Anna Ignaszak,
sprawdziła: Małgorzata Serafin

