
Wielka Noc, niech czasem przemyśleń, zadumy zostanie
Chrystusa ponownych narodzin, niech będzie oczekiwaniem

Niech rano radością się stanie, nim srebrnych aniołów chórem
ogarnie świat swoim graniem, by każdy usłyszał wołanie!

Każdemu to zwiastowanie symbolem niechaj się stanie
Symbolem nowego początku, wiary, mądrości, rozsądku
Cudem odrodzonego życia i szczytów pokory zdobycia.

Wiele radości, szczęścia i zdrowia
Serdecznych spotkań w gronie najbliższych

Pogody ducha i wewnętrznego spokoju
Wszelkiego dobra- wszędzie i zawsze

Nowych nadziei i spełnienia najskrytszych marzeń
W ten wyjątkowy, Wielkanocny czas, mieszkańcom gminy

życzy Zespół Redakcyjny Głosu Szczańca
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Może to dość nietypowy początek jak na 
artykuł wstępny, ale jest wyrazem pew-
nych refleksji, będących owocem ob-
serwacji tego, co się wokół nas, w naszej 
gminie i w jej tle dzieje... A może również 
jest to nieprzemijający wpływ ponadcza-
sowej piosenki naszego nieocenionego 
krajana, Czesława Niemena-Wydrzyc-
kiego „Dziwny jest ten świat.”?
Cóż, ten wciąż jeszcze „dziwny świat” 
dodatkowo ciągle przyspiesza, a my czę-
sto nie bacząc na cenę jaką za to płacimy, 
próbujemy za nim nadążyć! Z większym 
lub mniejszym efektem... Postęp tech-
niczny, nowe technologie, coraz więcej 
dóbr zdawałoby się – na wyciągnięcie 
ręki, po które chcielibyśmy sięgnąć... 
gdybyśmy mogli! Jednak widzimy je  
u innych i oczywiście też chcemy je 
mieć! Dla naszych dzieci, dla rodziny, 
dla siebie! Jest PODAŻ, jest POPYT, 
ale niestety, nasze MOŻLIWOŚCI 
często za tym wszystkim nie nadążają... 
Nasze wymagania, oczekiwania, potrze-
by ciągle rosną... Zaczynają kierować 
nami, naszym postępowaniem! Stajemy 
się społeczeństwem konsumpcyjnym, 
gdyż coraz więcej pragniemy posiadać. 
Może jest to w pewnym sensie natural-
ne, progres potrzeb stał się motorem na- 
pędowym w rozwoju naszej cywilizacji. 
Niestety, często nie mając nawet tej świa-
domości, stajemy się coraz bardziej rosz-
czeniowi...
A może by tak zwolnić choć na chwilę, 
uspokoić „skołatane nerwy” i trzeźwo 
oraz rozsądnie ocenić to, co już mamy? 
Bo może wcale nie jest aż tak źle?! Może 
tylko tego nie widzimy? Może nie do-
strzegamy? A może po prostu - najzwy-

czajniej nie mamy pełnego dostępu do 
informacji? Przyjmujemy przetworzoną 
przez nieznane nam bliżej osoby „papkę” 
informacyjną dostarczaną obficie przez 
mniej czy bardziej „niezależne” media, 
internet. Taaak... internet! Tam dopiero 
mają używanie ci, którym w życiu się 
nie powiodło! Ale przecież wielu z nich 
znamy, mieszkają obok nas, znamy ich 
dorobek życiowy, osiągnięcia w życiu 
rodzinnym i zawodowym... społecznym 
również... Możemy wszak obiektywnie 
i samodzielnie ich „dokonania” ocenić! 
Ale to temat na osobny artykuł...
Jednym słowem: może jednak są jakieś 
pozytywy w naszym życiu, w naszej gmi-
nie? Może coś z tego „życiowego tortu” 
jednak mamy? Bliskie nam, kochające 
nas i kochane przez nas osoby, życzli-
wych nam ludzi, sąsiadów, przyjaciół, 
szeroko rozumianą wolność i demokra-
cję, obiektywnie coraz większy dostęp 
do dóbr, które oferuje nam współczesny 
świat, RZĄD (jak by nie patrzeć – two-
rzony przez nas!), który relatywnie rzecz 
oceniając, coraz bardziej stara się o nas, 
jako o społeczeństwo zadbać (abstrahu-
jąc tu od różnych potknięć czy „dziwolą-
gów”) oraz... no właśnie: SAMORZĄD! 
Najbliższą naszej gminnej społeczności 
władzę, troszczącą się (wierzcie mi na 
razie na słowo) ze wszystkich sił i posia-
danych możliwości o zaspokojenie pod-
stawowych potrzeb i oczekiwań miesz-
kańców...
Pytanie brzmi: czy wystarczająco sku-
tecznie? Hmmm... wystarczająco - na 
pewno nie, gdyż ciągle są zaległości do 
nadrobienia (proszę jednak pamiętać, że 
nawarstwiały się one latami!) oraz coraz 

to nowe, bieżące potrzeby... Czy efek-
tywnie, skutecznie? Zapewniam, że tak! 
Oczywiście, ocena Państwa ma prawo 
być inna. Może być ona jednak częścio-
wo subiektywna i nie ma w tym niczego 
niewłaściwego. Oceniamy głównie na 
podstawie tego, co widzimy, lub zoba-
czyć chcielibyśmy „przy naszym płocie”,  
a najlepiej nierzadko – na własnym 
podwórku... Pamiętajmy jednak, że 
gmina Szczaniec to 113 km2, to 12 
miejscowości i prawie 4 tysiące miesz- 
kańców! Nasze działania są z tego 
powodu rozproszone w całej tej prze-
strzeni i dla przeciętnego mieszkańca po 
prostu – mało widoczne!
I temu właśnie temu ma służyć ten 
Kwartalnik! Rzetelnemu informowaniu 
na bieżąco o tym, co się w gminie dzieje. 
Bez koloryzowania, bez niepotrzebnego 
upiększania rzeczywistości. Plany, kon-
kretne działania, zrealizowane inwesty-
cje, fakty, liczby... a one przecież nie kła-
mią! Doskonałość cyfr, liczb, całej aryt-
metyki polega na tym, że nie zmieniają 
swego znaczenia mimo upływu wieków!

 
 

Do zobaczenia za 3 miesiące!  
Wójt Gminy Szczaniec  

– Krzysztof Neryng

Zwiastun artykułu w numerze 5:

W trakcie słuchania pewnej homilii, w głowie utknął mi następujący jej fragment: „- Nie potępiajmy aby tylko potępiać! Bez próby 
zrozumienia istoty problemu! A szczególnie, nie róbmy tego anonimowo, z ukrycia... co jest teraz tak łatwe w czasach internetu 
i funkcjonujących w nim rozlicznych mediów społecznościowych!”.

RZĄDZĄ NAMI ŹLE,  
A ŚWIAT JEST NIESPRAWIEDLIWY...
CZY RZECZYWIŚCIE TAK JEST?  
A MOŻE NADAL, MIMO UPŁYWU LAT, ŚWIAT JEST WCIĄŻ TYLKO TROCHĘ „DZIWNY”?
A MOŻE CZASAMI PO PROSTU: NIE ZAWSZE UMIEMY W NIM ODNALEŹĆ SIEBIE?
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ZESTAWIENIE ZADAŃ GMINY SZCZANIEC
NA DZIAŁANIA Z DOFINANSOWANIEM ZEWNĘTRZNYM 2021 R.

LP. NAZWA DZIAŁANIA

DOFINAN- 
SOWANIE 
(NAZWA  

INSTYTUCJI)

WARTOŚĆ  
INWES- 

TYCJI  
W ZŁ

WYSOKOŚĆ  
DOFINANSO-
WANIA W ZŁ

UDZIAŁ  
WŁASNY  

W ZŁ
UWAGI

1 Budowa kanalizacji w Smardzewie WFOŚiGW  
w Zielonej Górze 2 411 600,00

Umorzenie 50%
980 326,00

Odzyskanie VAT
450 949,00

980 326,00
Pożyczka na

5 lat

Podpisana umowa, roboty 
ruszają na wiosnę w 2021r.

2 Budowa oczyszczalni w Smardzewie UE PROW 3 200 000,00
1 655 414,00

Odzyskanie VAT
598 373,00

946 212,00 Podpisana umowa, roboty 
budowlane rozpoczęto

3 Budowa hydroforni w Wolimirzycach UE PROW 343 000,00
177 440,00

Odzyskanie VAT
64 138,00

101 422,00 Podpisana umowa, roboty 
ruszają na wiosnę w 2021r.

4

Zmiana systemu ogrzewania  
z elementami termomodernizacji 
 i fotowoltaiki szkół w Szczańcu 

 i Smardzewie

Fundusz Norweski 3 517 000,00 2 461 000,00 1 056 000,00

Złożony wniosek  
(w ocenie) Wniosek składa-
ny w partnerstwie z Lubrzą 

i Sulechowem Szczaniec 
Liderem

5

Zmiana systemu ogrzewania  
z instalacją fotowoltaiki na świetlicach  

w Wolimirzycach, Ojerzycach,  
Koźminku i Dąbrówce Małej

UE PROW 679 000,00 340 000,00 339 000,00
Podpisana umowa z PROW 

Trwa procedura wyboru 
wykonawcy

6 Prowadzenie Klubu Seniora  
w Szczańcu i Smardzewie

UE RPO EFS  
Lubuskie 2020 1 344 000,00 1 252 000,00

92 000,00
w pieniądzu

W realizacji

7 Prowadzenie Klubu Malucha  
w Szczańcu

UE RPO EFS  
Lubuskie 2020 867 000,00 805 000,00

62 000,00
w pieniądzu

W realizacji

8 Rewitalizacja stawu przy świetlicy  
w Wolimirzycach

Środki Samorządu 
Województwa  

Lubuskiego
65 500,00 32 750,00 32 750,00 Wniosek złożony w lutym 

2021 Trwa ocena

9 Przebudowa drogi do Przedszkola  
w Szczańcu (ul. Parkowa i Spacerowa UE PROW 550 000,00 349 965,00 200 035,00

Wniosek składany do 
PROW w styczniu 2021 

Trwa ocena

10 Budowa drogi do pól w Smardzewie  
dł. 250 mb

Środki Samorządu 
Województwa  

Lubuskiego
75 000,00 30 000,00 45 000,00 Wniosek złożony w lutym 

2021 Trwa ocena

11 Przebudowa drogi w Kiełczu  
(droga przejęta od powiatu)

Fundusz Dróg  
Samorządowych 

(Wojewoda)
555 000,00 277 000,00 278 000,00 Wniosek złożony w lipcu 

2020 Wniosek w ocenie

12 Przebudowa drogi w Ojerzycach  
(droga przejęta od powiatu)

Fundusz Dróg  
Samorządowych 

(Wojewoda)
164 000,00 82 000,00 82 000,00 Wniosek złożony w lipcu 

2020 Wniosek w ocenie

GMINA
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LP. NAZWA DZIAŁANIA

DOFINAN- 
SOWANIE 
(NAZWA  

INSTYTUCJI)

WARTOŚĆ  
INWES- 

TYCJI  
W ZŁ

WYSOKOŚĆ  
DOFINANSO-
WANIA W ZŁ

UDZIAŁ  
WŁASNY  

W ZŁ
UWAGI

13 II Wniosek z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych COVID 19 Środki Rządowe 1 100 000,00 1 000 000,00 100 000,00

Złożony wniosek Przezna-
czenie na uruchomienie 
PSZOK-u w Szczańcu

14 II Wniosek z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych COVID 19 Środki Rządowe 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00

Złożony wniosek Przezna-
czenie na udział własny  
we wniosku norweskim 
(termo szkół w Szczańcu  

i Smardzewie)

15 II Wniosek z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych COVID 19 Środki Rządowe 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00

Złożony wniosek Przezna-
czenie na udział własny  
we wniosku do PROW  
(budowa oczyszczalni  

w Smardzewie)

16
III Wniosek z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych COVID 19  
Środki na miejscowości po PGR

Środki Rządowe 617 000,0 567 000,00 50 000,0

Wniosek z na budowę drogi 
w Smardzewie od DW 303 
do osiedla po PGR (droga 

przejęta od powiatu)

17
III Wniosek z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych COVID 19  
Środki na miejscowości po PGR

Środki Rządowe 200 000,00 160 000,00 40 000,00

Wniosek z przeznaczeniem 
na budowę drogi  

i placu zabaw i zatoki 
przystankowej w Nowym 

Karczu (droga przejęta  
od powiatu) 18 III  

Wniosek z Rządowego  
Funduszu Inwestycji  

Lokalnych COVID 19

18
III Wniosek z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych COVID 19  
Środki na miejscowości po PGR

Środki Rządowe 350 000,00 300 000,00 50 000,00

Wniosek z przeznaczeniem 
na budowę drogi  

w Dąbrówce Małej  
do osiedla po PGR 

 i do cmentarza

19

Przebudowa pomieszczeń z przeznacze-
niem na wydawalnię posiłków, komuni-

kacji toalet, remont 2 salek  
z cyklinowaniem podłóg  

w Przedszkolu w Szczańcu

Środki własne 75 000,00 0,00 75 000,00 Prace w trakcie

20 Budowa podjazdu do remizy 
w Opalewie Środki własne 21 000,00 0,00 21 000,00 Prace w trakcie Część 

materiału gminy

21 Budowa drogi z płyt w Szczańcu,  
ul. Zamkowa dł. 80 mb Środki własne 15 256,00 0,00 15 256,00 Wykonano Część  

materiału gminy

22
Remont remizy OSP w Szczańcu  

(roboty wewnątrz budynku,  
hala garażowa, salka i toaleta)

Środki własne 30 000,00 0,00 30 000,00 Realizacja marzec kwiecień

23 Zakup średniego wozu bojowego 
z wyposażeniem dla OSP Szczaniec RPO Lubuskie 2020 950 000,00 807 500,00 142 500,00

Złożony wniosek  
w ramach partnerstwa 

(wniosek w ocenie)

24 RAZEM 19 229 356,00 14 490 855,00 4 738 501,00

GMINA
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Jesteśmy świeżo po zmianie stawek za odbiór odpadów komunalnych 
na terenie gminy. Aktualnie stawki kształtują się na poziomie 30zł- staw-
ka podstawowa, liczona od jednego mieszkańca, oraz 60zł- stawka pod-
wyższona, (w przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektyw-
nego zbierania odpadów).

Przyjęta uchwała Rady Gminy, pozwala ponadto na zwolnienie z części 
opłaty właścicieli posesji jednorodzinnych, kompostujących bioodpady 
w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie takie wynosi w przy-
padku złożenia stosownej deklaracji 6zł od każdej osoby zamieszkującej 
daną posesję.

Podwyżka opłat jest dobrą okazją by wskazać powody ciągle rosnących stawek za odpady. Otóż z założenia sys-
tem gospodarowania odpadami komunalnymi nie daje gminom możliwości zarówno dopłacania jak też zarabia-
nia na nim. System musi się więc zbilansować, jego koszty/wydatki w finalnym rozrachunku muszą być równe 
zebranym środkom.

Na wspomniane wydatki składa się kilka istotnych czynników, pierwszym są koszty własne przedsiębiorcy reali-
zującego usługę, kolejnym, podstawowym, jest opłata za odbiór odpadów przez Regionalną Instalację Przetwa-
rzania Odpadów Komunalnych (w skrócie RIPOK). Należy tu zaznaczyć że opłata ta naliczana jest aktualnie od 
każdej tony, a nie jak dotąd ryczałtowo.

Za odbiór jednej tony odpadów zmieszanych zmuszeni jesteśmy zapłacić obecnie 702zł, za tonę odpadów 
selektywnych 432zł. W tym miejscu warto zauważyć że w 2020 roku opłaty te wynosiły, odpowiednio 540zł  
i 378zł, natomiast w 2019r.- 432zł i 324zł. Gmina Szczaniec, miesięcznie oddaje około 100 ton odpadów, co  
w skali bieżącego roku wygeneruje koszt około 750tys.zł.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na wysokość opłat, jest opłata środowiskowa, potocznie zwana mar-
szałkowską. Stawka obowiązująca w 2020 roku wynosi 270zł od każdej tony. Tymczasem w latach ubiegłych 
wynosiła ona odpowiednio, w 2019 roku 170zł, w 2018- 140zł, natomiast w 2017 jedynie 24,15zł. Jak widać,  
w okresie 4 lat opłata środowiskowa wzrosła o ponad 1100%!

Wszystko to w sposób oczywisty obrazuje powód lawinowo rosnących kosztów odbioru odpadów. Na ostatecz-
ną kwotę opłaty, dla jego wytwórców, czyli mieszkańców składa się jeszcze m.in. uczciwość ich samych. Otóż 
aktualnie gminę zamieszkuje 3768 mieszkańców, tymczasem w systemie, w.g. złożonych deklaracji jest 
3164 osób. Daje to różnicę na poziomie 604 osób. Czy zatem faktycznie tyle osób realizuje obowiązek pono-
szenia kosztów gospodarowania odpadami poza naszą gminą?

Ustawa nie daje gminie narzędzi do kontrolowania tego stanu, zakłada zwyczajnie uczciwość osoby składającej 
deklarację. Jeżeli jednak jest to błędne założenie, to koszty nieuczciwości jednych, ponoszą wszyscy pozostali!

Nie bez znaczenia na stale rosnące opaty za odbiór odpadów jest również stale rosnąca ich ilość, przy zacho-
waniu podobnego poziomu deklarowanej liczby osób oddających odpady. I tak w 2018 roku oddawaliśmy na 
instalację 641,61 ton, w 2019 było to już 1102,13 ton, żeby w 2020 osiągnąć poziom 1194,59 tony !

Jak widać w zaprezentowanej powyżej analizie rosnące opłaty za odbiór odpadów komunalnych nie są wymy-
słem ani włodarza gminy, ani radnych, ani też żadnego z urzędników. Na ich poziom wpływają przede wszyst-
kim czynniki zewnętrzne pozostające poza wpływem gmin.  

Wzrost stawek za odbiór odpadów 
- przyczyny

SPRAWY BIEŻĄCE
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NOWE PLACÓWKI USŁUGOWE W GMINIE SZCZANIEC: 
KLUB SENIORA I KLUB MALUCHA  
 - JUŻ FUNKCJONUJĄ W RAMACH CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SZCZAŃCU.

NA POCZĄTKU 2019 ROKU, URZĄD GMINY W SZCZAŃCU ROZPOCZĄŁ PRACE ZWIĄZANE Z DOSTOSOWANIEM ZANIEDBANEGO 
OBIEKTU PO BYŁYM POSTERUNKU POLICJI W SZCZAŃCU PRZY UL. SZKOLNEJ 3, DO POTRZEB ZWIĄZANYCH Z UTWORZE-
NIEM BAZY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ DLA NAJSTARSZYCH I NAJMŁODSZYCH MIESZKAŃCÓW GMINY SZCZANIEC.
Plany dotyczące zagospodarowania tego obiektu pojawiły się już w roku 2015, a w ciągu kolejnych lat przygotowywaliśmy się 
do realizacji tego zadania, przygotowując niezbędną dokumentację i opracowania. Łącznie w tym celu złożyliśmy 5 różnych wnio-
sków do różnych instytucji finansujących.
W efekcie pozyskaliśmy dofinansowania na realizację 5 projektów dedykowanych temu przedsięwzięciu ze środków krajowych 
oraz unijnych (RPO Lubuskie 2020 na termomodernizację budynku, Maluch+ i Senior+ od Wojewody oraz Kluby Senio-
ra i Malucha z RPO EFS od Marszałka Województwa) w łącznej kwocie ok. 3 mln. 300 tys. zł!

Ta kwota została przeznaczona na przebudowę bryły budynku oraz zagospodarowanie otoczenia obiektu, głęboką termomo-
dernizację budynku i wyposażenie obiektu w odnawialne źródła energii, przebudowę i adaptację wnętrza budynku na potrzeby 
Klubu Seniora i Klubu Malucha oraz  nowoczesne wyposażenie (łącznie z grotą solną i tężnią dla seniorów). Pozyskane środki 
pozwolą również pokryć większość kosztów związanych z prowadzeniem obu Klubów przez okres dwóch lat, przy zaangażowa-
niu przez Gminę własnych środków finansowych na poziomie ok. 250 tys. zł w okresie tychże dwóch lat!
Wszystko wskazuje na to, że zarówno najstarsi, jak i najmłodsi mieszkańcy gminy Szczaniec czują się dobrze w odnowionym 
obiekcie, są zadowoleni z dodatkowej, uruchomionej niedawno oferty Centrum Usług Społecznych w Szczańcu, a „brzydki, szary 
klocek przy szkole” - nie straszy już swoim wyglądem przechodniów!

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
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CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
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OSTATNI ROK PRZYNIÓSŁ WIELE ZMIAN RÓWNIEŻ  
W CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI W SZCZAŃCU. NIE 
MAM TU NA MYŚLI JEDYNIE PANDEMII COVID-19, CHOĆ TO 
ONA WŁAŚNIE W GŁÓWNEJ MIERZE ZAWAŻYŁA NA TYM, 
JAK NASZ DOM KULTURY I BIBLIOTEKA FUNKCJONUJĄ 
W OSTATNICH MIESIĄCACH. CO NOWEGO W CKIB? JAK 
WYGLĄDA TERAZ NASZA PRACA? JAKIE MAMY PLANY NA 
NAJBLIŻSZYCH KILKA MIESIĘCY? 
Na początku roku 2020 stanowisko Kierownika Bibliote-
ki objęła Dominika Bilon-Bohdan. To była pierwsza w tym 
roku zmiana osobowa w zespole CKiB. Natomiast najwięk-
szą jakościowo zmianą, wdrożoną w minionym roku, w na-
szej instytucji było uruchomienie komputerowego systemu 
bibliotecznego. Program i sprzęt do komputerowej obsługi 
czytelników zakupiony był już jakiś czas temu, ale jego uru-
chomienie nastąpiło na przełomie maja i czerwca 2020 roku.  
Pierwsze miesiące lockdownu poświęciliśmy na przygoto-
wania do tej ważnej zmiany, czyli wydrukowanie i naklejenie 
na wszystkie nasze zbiory naklejek z kodami. Było co robić, 
ponieważ nasz księgozbiór to grubo ponad 10 000 książek.  
W trakcie tej żmudnej pracy dokonaliśmy inwentaryzacji 
i przeglądu księgozbioru, zaopatrując bibliotekę w nowe po-
zycje. W tym miejscu, korzystając z okazji, zachęcam miesz-
kańców całej gminy do odwiedzin w Bibliotece głównej  
w Szczańcu oraz Filii w Smardzewie, która pod koniec trze-
ciego kwartału 2020 roku została ponownie otwarta. Każdy 
znajdzie u nas literaturę dla siebie.
 Nowością w Bibliotece są też spersonalizowane karty biblio-
teczne, wydawane każdemu czytelnikowi. Wariantów jest 
całe mnóstwo, z uwzględnieniem szczególnych wymagań 
najmłodszej grupy czytelników. Na kartach dzieci widnieją 
wizerunki postaci z bajek i kreskówek, klocki lego, czy poli-
cyjne radiowozy. Nasz system biblioteczny oferuje jeszcze 
jedną, bardzo ważną z punktu widzenia czytelnika moż-
liwość. Każdy czytelnik może przejrzeć nasz księgozbiór  
i wyszukać interesujące go pozycje nie wychodząc z domu, 
co w czasach pandemii ma szczególną wartość. Równolegle 
do systemu bibliotecznego działa zintegrowana z nim wyszu-
kiwarka  Prolib INTEGRO. Czytelnicy po zalogowaniu mają 
dostęp do swojego konta, a tam: historii wypożyczeń, możli-
wości dokonania prolongaty, skontrolowania terminu zwrotu 
książek, czy  sprawdzenia czy biblioteka posiada interesującą 
ich książkę i czy jest ona dostępna. Możliwości jest więc wiele, 
zachęcam do korzystania.
Ważną dla całej gminy inicjatywą była akcja szycia mase-
czek. We współpracy z Urzędem Gminy i z inicjatywy Wójta 

Kultura na huśtawce 
CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI
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Krzysztofa Nerynga uszyte zostało kilkaset maseczek. Zosta-
ły one dostarczone do każdego sołectwa i rozdane mieszkań-
com. Dziękujemy zaangażowanym wolontariuszom!

Jak wygląda teraz nasza praca? Po krótce dowiedzieliście się 
już czytając o pracy biblioteki. Analizując sytuację placówek 
kultury (i nie tylko) na przestrzeni ostatniego roku mam 
wrażenie, że jesteśmy na huśtawce. Raz zamykamy, za chwilę 
otwieramy i tak… wiele razy w ciągu roku. 

Niestety różnego rodzaju obostrzenia wprowadzane na tere-
nie kraju pozbawiły nas przyjemności organizowania wielu 
imprez i eventów, które są stałym elementem w kulturalnym 
kalendarzu gminy. Brakuje nam koncertów i potańcówek. 
Nie odbyły się Dni Szczańca, ani Gminne Dożynki. Wa-
kacje były momentem poluzowania i udało nam się wtedy 
przeprowadzić kilka ciekawych wydarzeń. Były festiwale 
baniek mydlanych i festiwal koloru, była wystawa Artystów 
Niewidzialnych, Szczanieckie Podchody, zakończenie lata  
i otwarcie ścieżek rowerowych. Wczesną jesienią ruszyły 
nasze stałe zajęcia sekcyjne, które w chwili obecnej odbywają 
się stacjonarnie, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. 
Cały czas jesteśmy obecni w sieci, na naszym FB. Udostęp-
niamy tam wiele nagrań realizowanych w okresach zamknię-
cia, linkujemy co ciekawsze wydarzenia kulturalne z sieci 
oraz organizujemy różnego rodzaju konkursy. Ponadto war-
to śledzić naszą stronę, aby być na bieżąco z aktualnościami 
w CKiB.  Różnego rodzaju ciekawostki (i nie tylko) moż-
na także znaleźć w naszej gazetce HALO Szczaniec!, którą  
od kilku miesięcy z uporem maniaka wrzucamy do skrzynek 
pocztowych mieszkańców Szczańca. Pandemia covid-19 
przyczyniła się do podjęcia przez nas kilku nieoczywistych 
aktywności: książki wypożyczane były w okienku, przy bu-
dynku Centrum Kultury i Biblioteki i jeśli zajdzie taka potrze-
ba będziemy kontynuować pracę w takiej formule. Chcemy 
umożliwić mieszkańcom korzystanie  z naszych zasobów  
w jak najszerszym zakresie.

Nieprzewidywalność obecnej sytuacji nie spowodowała,  
że rezygnujemy z ambitnych planów na przyszłość. Centrum 
Kultury i Biblioteki przystąpiło do Projektu Liga eSzkoła. 
Jest to program współfinansowany ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Projekt kiero-
wany jest do dzieci i młodzieży, które mają niepowtarzalną 
okazję wziąć udział w warsztatach z programowania robotów 
LEGO®. Obecnie czekamy na sprzęt, czyli tablety, notebooki 
i roboty programowalne LEGO® SPIKE Prime. Zajęcia dla 
dzieci i młodzieży planujemy uruchomić w trzecim kwartale 
tego roku. Więcej informacji o projekcie podamy bliżej ter-
minu rekrutacji uczestników. Liczymy, że wspólna przygoda 
z LEGO® będzie dla nas wszystkich świetną zabawą oraz,  
że odbędzie się  w trybie stacjonarnym!

CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI
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ROK 2020 WSZYSCY BĘDZIEMY PAMIĘTAĆ DO KOŃCA ŻYCIA, 
BO NAWET W NAJDZIWNIEJSZYCH SNACH NIE ŚNIŁO NAM 
SIĘ, ŻE SZKOŁA PRZENIESIONA ZOSTANIE DO WIRTUALNEJ 
PRZESTRZENI.
Po wiosennej izolacji, jakiej musieliśmy się poddać, po zdalnym 
nauczaniu, którego doświadczyliśmy w drugim semestrze roku 
szkolnego 2019/2020, z niecierpliwością wyczekiwaliśmy po-
wrotu do szkoły i nauczania stacjonarnego. Pełni optymizmu, 
szczerych chęci do pracy, stęsknieni za koleżankami i kolega-
mi, za szkolną ławką i tablicą, 1 września 2020 r. przybyliśmy 
do szkoły na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. W tym dniu 
nasi najmłodsi koledzy - dzielni pierwszoklasiści przeżyli wy-
jątkową chwilę ślubowania oraz pasowania na ucznia Szkoły 
Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Szczańcu.

2 września wszyscy rozpoczęliśmy naukę w trybie stacjonar-
nym. Wypłynęliśmy na szerokie wody Nowego Roku Szkol-
nego, ufając, że w czerwcu 2021 r. bezpiecznie dopłyniemy do 
portu Wakacje. Jak co roku zostały dla nas zaplanowane róż-
ne uroczystości i imprezy szkolne, bo życie ucznia to przede 
wszystkim zajęcia dydaktyczne z książką i zeszytem w ręku, ale 
także nauka przez zabawę i doświadczenia. Uczymy się czytać 
i pisać, liczyć i dedukować. Poznajemy świat przyrody i histo-
rię naszej Ojczyzny. Kształcimy umiejętności lingwistyczne 
i informatyczne. Ćwiczymy, biegamy, skaczemy i śpiewamy.  
A wszystko to w naszej szkole, z naszymi nauczycielami. Nie-
stety już na samym początku naszej wspólnej podróży kapi-
tan statku - pani Anna Marciniak musiała zejść z pokładu, by 
zadbać o swoje zdrowie. Ale nie zostaliśmy bez opieki. Stery 
naszego szkolnego okrętu przejął pan Jacek Melnyk, który od 
września 2020 roku pełni obowiązki dyrektora szkoły.

Naszym nauczycielom zależy na tym, byśmy wciąż się rozwijali, 
byśmy jak najwięcej czytali, dlatego 29 września świętowaliśmy 
Dzień Głośnego Czytania. W październiku - miesiącu biblio-
tek szkolnych - wzięliśmy udział w konkursach bibliotecznych,  
a w grudniu nasza pani bibliotekarka z panią kierownik biblio-
teki  CKiB w Szczańcu zaprosiły nas na wirtualną lekcję promu-
jącą ciekawą książkę „Przygoda u świętego Mikołaja” Joanny 
Krzyżanek. Wszystko po to, by zachęcić nas do czytania. 

Jak każdego roku we wrześniu sprawdzaliśmy umiejętność 
sprawnego rachowania podczas Światowego Dnia Tabliczki 
Mnożenia. Na zajęciach kółka matematycznego przygotowuje-
my się do konkursu Kangur. Mamy nadzieję, że tak jak w ubie-
głych latach podskoczymy wysoko.

Nasza szkoła od wielu lat należy do sieci szkół promujących 
zdrowie, dlatego w kalendarzu imprez szkolnych nie brakuje 
działań prozdrowotnych. W związku z doroczną Akcją Sprzą-
tania Świata wzięliśmy udział w plastycznym konkursie eko-
logicznym, który przebiegał pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. 
Redukuję. Segreguję”. 10 października przypada Dzień Drze-
wa i w związku z tym uczniowie klas I-III odbyli cykl lekcji  
w szczanieckim Parku Świętojańskim. Nawet najciekawsze filmy  
i najlepiej wydane książki nie zastąpią obcowania z przyrodą. 
Lekcje na łonie przyrody pozwoliły zebrać nieocenione do-
świadczenia. 

W październiku 2020 r. przypadła też pierwsza rocznica 
założenia Szkolnego Klubu Pszczelarza. Organizacja 
Greenpeace przyznała naszemu Klubowi tytuł Pszczelego 
Bohatera za działania na rzecz owadów zapylających w Polsce, 
a w szczególności za udział w akcji Adoptuj Pszczołę. 

Szkoła tętniąca życiem
SZKOA PODSTAWOWA W SZCZAŃCU
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Niewątpliwie działaniem proekologicznym, a jednocześnie 
charytatywnym, jest zbieranie plastikowych nakrętek. W tym 
roku szkolnym dzięki Młodzieżowej Radzie Gminy, która wy-
stąpiła z prośbą o sponsoring, na podwórku przy szkole firma 
SECO/WARWICK S.A. zainstalowała kosz-serce, do którego 
można wrzucać plastikowe nakrętki. Zbieramy je dla Luizy 
Skrzypczak - naszej koleżanki poruszającej się na wózku inwa-
lidzkim.

W listopadzie, mimo niesprzyjającej aury, nasze serca zabi-
ły mocniej i goręcej. Z okazji Narodowego Święta Niepod-
ległości wzięliśmy udział w prezentacji poezji patriotycznej,  
a nasi nauczyciele oddali hołd bohaterom narodowym, skła-
dając biało-czerwone kwiaty pod pomnikiem w centrum 
Szczańca, a także przy pomniku upamiętniającym śmierć ty-
sięcy ludzi, którzy ponieśli ofiarę w czasie II wojny światowej  
w nazistowskim obozie pracy w Brätz. 

Mimo iż od 26 października jesteśmy na zdalnym nauczaniu 
(klasy I-III od 9.11.2020r. do 17.01.2021r.), bierzemy udział 
w zajęciach dodatkowych. Rozwijamy zainteresowania, staje-
my do konkursów, realizujemy różne przedsięwzięcia. Z okazji 
świąt Bożego Narodzenia Uczennice z kółka teatralnego przy-
gotowały pierwsze w swoim życiu filmy z animacjami wybra-
nych kolęd. 

We wszelkich działaniach pomagają nam nauczyciele, którzy 
też za nami tęsknią. Z okazji Bożego Narodzenia nasi pedago-
dzy razem z pracownikami szkoły nagrali dla nas kolędę oraz 
życzenia, które otrzymaliśmy drogą elektroniczną przez stronę 
Facebook oraz www. 

Po feriach dowiedzieliśmy się, że w gabinetach matematycz-
nym oraz biologiczno-chemicznym pojawiły się nowoczesne 
tablice interaktywne (wartość: 17  500 zł). Dzięki nim nasze 

panie mogą prowadzić jeszcze ciekawsze lekcje, a my szybciej 
zgłębiamy tajniki wiedzy matematyczno-przyrodniczej. Z całą 
pewnością jest to możliwe również dzięki temu, że w całej szko-
le zmodernizowana została sieć internetowa.

Tęsknimy za nauczaniem stacjonarnym, ale cieszymy się,  
że dzięki komputerom i łączom internetowym codziennie mo-
żemy usłyszeć sięi zobaczyć z koleżankami, kolegami oraz na-
uczycielami. Jesteśmy dumni, że mimo wszystko bezpiecznie 
pokonaliśmy połowę roku szkolnego, a pierwszy semestr wielu 
z nas zakończyło sukcesem, zdobywając stypendia naukowe. 
Jesteśmy szczęśliwi, że mimo pandemii szkoła tętni życiem.

   

SZKOA PODSTAWOWA W SZCZAŃCU
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ROK 2020 BYŁ ROKIEM TRUDNYM W SZKOŁACH W CAŁEJ 
POLSCE. PANDEMIA COVID -19 I ZWIĄZANE Z NIĄ OBO-
STRZENIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM WSZELKIE ZMIANY  
W ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY BYŁY DLA NAS WYZWA-
NIEM I CZYMŚ ZUPEŁNIE NOWYM. POMIMO SKOMPLI-
KOWANEGO ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA 
PAWŁA II W SMARDZEWIE ZAISTNIAŁY WYDARZENIA, 
KTÓRE ZMIENIŁY NASZĄ PLACÓWKĘ NA LEPSZĄ I NOWO-
CZEŚNIEJSZĄ. 

Latem ku uciesze grupy naszych przedszkolaków zosta-
ła wyremontowana sala grupy 5-6 latków. Był to zna-
czący remont, ponieważ sala wymagała  odświeżenia 
ścian i nadania nowego wyglądu pomieszczeniu. Sala,  
w której znajdują się aktualnie dzieci 5-6 letnie została 
dodatkowo udoskonalona pod kątem tej grupy wieko-
wej, ponieważ została połączona dodatkowymi drzwiami  
z pomieszczeniem, w której są toalety. Dzięki tej zmianie 
dzieci nie muszą chodzić do toalety przez korytarz, na któ-

rym spędzają czas dzieci szkolne, a tym samym są bardziej 
bezpieczne. Szatnia zerówki również została przeniesiona 
tak, aby była blisko ich sali oraz dodatkowo wyposażono 
ją w nowe meble. Niedawno zerówka otrzymała tablicę 
interaktywną, która daje bardzo dużo nowych możliwo-
ści m.in. w atrakcyjności prowadzonych zajęć dydaktycz-
nych.

Dzieci z młodszej grupy przedszkolnej do swojej wcze-
śniej już wyremontowanej i pięknej sali otrzymały nowy 
telewizor oraz radio, które można łączyć zdalnie z innymi 
urządzeniami. Daje to oczywiście dużo możliwości dy-
daktycznych oraz uatrakcyjnia zajęcia dla dzieci. Ponadto 
dla każdej grupy przedszkolnej zostały zakupione jeszcze 
różnego rodzaju pomoce gry i zabawki. 

Oprócz znaczącego remontu oddziału przedszkolnego 
Szkoła Podstawowa w Smardzewie pozyskała wysokiej 
klasy sprzęt komputerowy. Z powodu  pandemii Covid – 19  
nauka zdalna stała się faktem, w związku z powyższym 

Z życia naszej szkoły
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM W SMARDZEWIE
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szkoła otrzymała 22 laptopy ze środków w  ramach pro-
jektu   „Zdalna szkoła” oraz  „Zdalna Szkoła + – wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształce-
nia zdalnego”. Sprzęt ten został wypożyczony rodzicom 
uczniów, którzy zgłosili taką potrzebę na czas nauki zdalnej.

W roku 2020 nasza szkoła brała również udział w projek-
cie e–aktywni. Projekt ten był skierowany dla osób, które 
skończyły 25 rok życia zamieszkujących gminę Szczaniec. 
Celem projektu było podniesienie wśród uczestników po-
ziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecz-
nego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodo-
wych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Dzięki bogatej ga-
mie szkoleń mieszkańcy zdobyli umiejętności, które uła-
twią im funkcjonowanie w cyfrowej rzeczywistości. Do 
najbardziej atrakcyjnych należały: Tworzę własną stronę  
(blog), Mój biznes w sieci, Moje finanse i Transakcje w sie-
ci, Rolnik w sieci. Po zakończeniu szkoleń do szkoły został 
przekazany sprzęt komputerowy w postaci 12 laptopów.

Od niedawna nasza szkoła podłączona jest do Ogólno-
polskiej Sieci Edukacyjnej. Sieć ta zapewnia nam szyb-
ki i bezpieczny Internet na miarę XXI wieku. Tak jak 
większość szkół w Polsce przystąpiliśmy do konkursu   
#OSE-wyzwanie organizowanego przez NASK i Mini-
sterstwo Cyfryzacji przy współpracy z Ministerstwem 
Edukacji Narodowej. Konkurs polegał na przygotowaniu 
pracy plastycznej pt. „Smart szkoła”. Praca ucznia naszej 
szkoły Szymona Grabowskiego okazała się pracą zwycię-
ską. Nagrodą była mobilna szafa z wyposażeniem zawiera-
jącym 16 laptopów. 

Pomimo trudnego czasu staramy się,  
aby nasza szkoła funkcjonowała dobrze,  

a uczniowie czuli się bezpieczni 
 i mogli rozwijać swoje zdolności 

oraz zainteresowania.
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ZMIANY JAKIE ZASZŁY W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT W SZCZA-
NIECKIM PRZEDSZKOLU ROBIĄ WRAŻENIE. ZMIANY SZCZE-
GÓŁOWO ZAPLANOWANE I KONSEKWENTNIE REALIZOWA-
NE. DZISIAJ MAMY NOWOCZESNE PRZEDSZKOLE NA MIARĘ 
JEDNEGO Z LEPSZYCH W POWIECIE.
Chociaż budynek przedszkola ma już blisko 30 lat, dzisiaj wy-
gląda imponująco. Tu należy wspomnieć, że prócz przedszkola 
w budynku mieści się również Ośrodek Zdrowia, a dość sporą 
część powierzchni zajmują mieszkania komunalne. Wszyscy 
użytkownicy jednak korzystają z tych zmian.
Piękna, wesoła elewacja od strony przedszkola i bardziej wywa-
żona z pozostałych stron jest efektem wykonanej termomoder-
nizacji. Roboty termomodernizacyjne miały bardzo szeroki 
zakres i dotyczyły ocieplenia fundamentów, ścian, dachu, wy-
miany źródła ciepła, instalacji CO i CWU, wymiany oświetle-
nia i budowy małej farmy fotowoltaicznej na dachu budynku. 
Część energii jaką pochłania budynek pochodzi właśnie z do-
brodziejstwa promieni słonecznych konwertujących energię 
do instalacji na zasadzie „prosumenta”. Jednym z najważniej-
szych efektów tej inwestycji jest zapewne eliminacja jednego 
z większych emitorów niskiej emisji w Szczańcu. „Kopciuch” 
w przedszkolu został zamieniony na pompę ciepła. Reliktem 
przeszłości jest pozostawiony komin, który pełni teraz wyłącz-
nie funkcję wentylacyjną.
Inwestycja nie byłaby możliwa do przeprowadzenia, gdyby 
nie środki pomocowe z UE dystrybuowane przez Samorząd  

Województwa Lubuskiego z RPO – Lubuskie 2020. Zrealizowa-
na operacja obejmowała 3 budynki: przedszkola, remizy OSP 
i budynek Klubu  Malucha wraz z Klubem Seniora. Same ro-
boty budowlane przy budynku przedszkola kosztowały ponad 
1,3 mln zł. Unia Europejska dołożyła prawie 700 tys. (środki 
zainwestowane w ośrodek zdrowia i mieszkania nie kwalifiko-
wały się do unijnej pomocy – gmina wyłożyła je z własnego 
budżetu).

Budynek przedszkola zmienił się nie tylko z zewnątrz.  
W środku, wszystkie sale dydaktyczne zostały zrewitalizowa-
ne. Nie były to zwykłe remonty, gdyż wymieniono oświetle-
nie, ogrzewanie, ściany otrzymały nowe kolory, a parkietowe 
posadzki dawny blask. W wyniku wewnętrznej przebudowy 
wygospodarowano pomieszczenia na dodatkową salę dydak-
tyczną, wydawalnię posiłków i jadalnię z pełnym wyposaże-
niem. Część tych robót oczywiście zostało wykonane ze środ-
ków pomocowych. Przedszkole prowadzi również 2 projekty  
z EFS RPO Lubuskie 2020: Przedszkolak na 5 o wartości umo-
wy ponad 485 tys. i mały projekt w partnerstwie z 9 gminami 
Przedszkolaki przebojowe za 47 tys. Projekty skierowane do 
najmłodszych na podwyższenie ich kompetencji, ale również 
na zapewnienie nowoczesnej bazy do prowadzenia tych zajęć.

Na zmiany czeka jeszcze plac zabaw. Tu już na wiosnę poja-
wią się nowe elementy z jednego z prowadzonych projektów. 
Gruntowna zmiana urządzeń będzie wymagała jednak więk-
szych nakładów, na które poszukujemy zewnętrznego finanso-
wania.

SZCZANIECKIE PRZEDSZKOLE 

Przedszkole jak nowe - elewacja
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Dzień Pluszowego Misia,

Przedszkole - nowa jadalnia-panoramaPrzedszkole - sale po remoncie 

Przedszkolna kotłownia dziś Elektrownia słoneczna na dachu Przedszkola 

W NOWEJ ODSŁONIE
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Wielkanoc, czyli Pascha, najważniejsze święto chrześcijan. Trady-
cje i obyczaje z nią związane są niemal tak dawne jak data jej usta-
nowienia. Przypomnijmy że w 325 roku Sobór Nicejski ustalił że 
Paschę chrześcijańską będzie się obchodziło w niedzielę przypa-
dającą po pierwszej pełni księżyca. Ostatecznie, już za panowania 
Karola Wielkiego ustalono że będzie to niedziela po pierwszej 
wiosennej pełni księżyca. Tradycyjnie święta rozpoczynała Msza 
rezurekcyjna, po niej wszyscy pozdrawiali się słowami „Chrystus 
zmartwychwstał”, na co odpowiadało się; „ Zmartwychwstał praw-
dziwie”.
Niedzielę Wielkanocną poprzedza Niedziela Palmowa. Dawniej 
zwano ja Wierzbną, wówczas zamiast palm do kościołów przyno-
szono gałązki wierzb. Zarówno wierzba, czy też aktualnie Palma są 
symbolem odradzającego się życia. Niedziela palmowa/wierzbna 
to znak że rozpoczyna się czas wyciszenia, przemyśleń, zadumy 
i oczekiwania na ponowne zmartwychwstanie Chrystusa.
Piękną, datowaną na początek XV wieku tradycją, kultywowaną 
w okolicach Legnicy, przez zakonników klasztorów Benedykty-
nek i Kartuzów było bezinteresowne rozdawanie najuboższym,  
w Wielki Piątek; świeżego chleba, marynowanych śledzi i spe-
cjalnie bitych na tę okazję we Wrocławskiej mennicy groszy. Miło 
wspomnieć że tradycję tę na nowo praktykują od kilkunastu już lat, 
działaczki ze stowarzyszenia „Kobiety Europy”.

Większość praktykowanych po dziś dzień tradycji Wielkanocne-
go poniedziałku traktowana jest z przymrużeniem oka, w formie 
dobrej zabawy, a nie zawsze jednak tak było. Popularny do dzisiaj 
Śmingus-dyngus traktowany był niegdyś zupełnie poważnie. Ka-
waler, który w ten dzień oblał wodą pannę, musiał się jej oświad-
czyć, a ona musiała te oświadczyny przyjąć. Na tę okazję panny 
czyniły specjalne przygotowania, jednym z nich było pocieranie 
swoich twarzy kamieniami z potoku. Czyniąc tak wszystkie głębo-
ko wierzyły że dzięki temu ich cera będzie gładka i piękna.
Tak jak u nas Święta Wielkanocne obfitują na całym świecie  
w przeróżne, najdziwniejsze tradycje.  W Meksyku na przykład 
z okazji Wielkiej Nocy organizuje się wielkie, radosne parady.  
W Irlandii wrzuca się śledzie do rzeki, Norwegowie czytają powie-
ści kryminalne zwane „Peskerim”, Czesi smagają rózgami dziew-
częta, Australijczycy poszukują czekoladowych jajeczek ukrytych 
przez Króliczego Wielkoucha, a nasi zachodni sąsiedzi, Niemcy 
od wieków kultywują zwyczaj zwany „Ostereierbaum”, czyli; 
przystrajanie drzewek kolorowymi jajkami. Być może warto „oży-
wić” niektóre co ciekawsze, dawne, zapomniane tradycje, a może  
„przemycić” do nas, te kultywowane w innych częściach świata.
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Dawne tradycje wielkanocne


