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Drodzy Czytelnicy!

Zazwyczaj jest tak, że w przypadku 
wspólnego zagrożenia naród czy lokal-
na społeczność się konsoliduje, czyli -  
jak to się mówi – zwiera szyki bez wzglę-
du na sympatie i inne podziały. Trudne 
sytuacje powodują zazwyczaj zacie-
śnianie więzów międzyludzkich gdyż, 
jak wiadomo, w jedności siła, i zawsze 
wspólnie działając, rozumiejąc się wza-
jemnie, i ufając wybranej przez siebie, 
legalnej władzy - łatwiej wspólnie prze-
zwyciężyć pojawiające się trudności. 

W kontekście tego, co się w ostatnim 
czasie wydarzyło i czego nadal wszyscy 
doświadczamy, ciężko jest wyobrazić 
sobie gorszy czas, niż czas pandemii.  
Nie znam nikogo, kogo pandemia,  
w ciągu ostatniego roku, w jakimś sto- 
pniu by nie „poturbowała” - bez względu 
na to, czy wierzy w chorobę popularnie 
nazywaną Covid-19, czy też nie.

O dziwo, w naszej gminie, a być może 
nie tylko w naszej, ciągle pojawiają się 
osoby, których głównym celem jest 
skłócanie innych i kwestionowanie rze-
czywistości. Zaprzeczanie oczywistym 
faktom, negatywna narracja oraz negacja 
wszystkiego co pozytywne, a nawet swo-

isty ostracyzm, który najchętniej nazwał- 
 bym sabotażem czy dywersją społecz-
ną. Są wśród nas osoby, które urodziły 
się chyba po to, aby przekonywać siebie 
i innych, że „im lepiej – tym gorzej” i vice 
versa: „im gorzej – tym lepiej”. Nie po-
trafię zrozumieć mentalności tej niewiel-
kiej grupy naszych mieszkańców, którzy 
za cel postawili sobie sianie społecznego 
niepokoju i utrzymywanie sztucznych 
podziałów, czy też budowanie nowych.

Pojawiające się w mediach społecz-
nościowych informacje w alarmistycz-
nym tonie, mówiące o „galopującym 
zadłużeniu budżetu gminy” - mają się 
nijak do oczywistych faktów i ogólnie 
dostępnej wiedzy. Informacje o wyko-
naniu budżetu czy „Raport o stanie gmi-
ny” są dokumentami publikowanymi na 
oficjalnych stronach UG, a wykonanie 
budżetu jest kontrolowane przez RIO  
w Zielonej Górze. O Radzie Gminy – 
nie wspomnę.

Oczywiście, nie da się funkcjonować 
ani w firmie, ani w jakimkolwiek innym 
przedsiębiorstwie prowadzącym dzia-
łalność inwestycyjną - a dotyczy to rów-
nież jak najbardziej działalności Gminy 
– bez zaciągania kredytów czy pożyczek 
chociażby na przejściowe finansowanie 

niezbędnych inwestycji. Dzieje się to 
przy zachowaniu narzuconych ustawą 
wskaźników i na określonych zasadach. 
Nie trzeba być biegłym księgowym, 
aby porównać zadłużenie gminy na ko-
niec roku 2019 oraz 2020 i stwierdzić,  
że zmniejszyło się ono o milion zł.

Pamiętajmy, że w 2019 roku, realizu-
jąc uchwałę jeszcze poprzedniej Rady 
Gminy, zaciągnęliśmy w Wojewódz-
kim Funduszu Ochrony Środowiska 
bardzo niskooprocentowaną pożyczkę  
w kwocie 1,9 mln. zł na budowę własne-
go oświetlenia ulicznego w całej gminie. 
Pożyczka „spłaci się sama” w ciągu naj-
bliższych lat z oszczędności na zużyciu 
energii elektrycznej oraz kosztach utrzy-
mania i konserwacji przez poprzedniego 
właściciela sieci, czyli firmy Enea Oświe-
tlenie, a my - jako gmina – uwolniliśmy 
się wreszcie od dyktatu tej firmy. 

W tym roku zaciągamy (zobowiązani 
kolejną uchwałą Rady Gminy) nisko-
oprocentowaną pożyczkę na budowę 
sieci kanalizacyjnej w Smardzewie. Jest 
to nietypowa pożyczka, która po spła-
ceniu jej połowy, zostanie w pozostałych 
50% umorzona. Można więc powie-
dzieć, że uzyskaliśmy w ten sposób 50% 
dofinansowania do realizacji tego zadania. 

Jak widać z powyższych przykładów, 
mówienie o zadłużeniu bez jego kontek-
stu, jest po prostu demagogią, i służyć ma 
jedynie ogłupianiu społeczeństwa i pod-
ważania autorytetu kierownictwa gminy. 

Nie wiem, komu i czemu ma służyć 
takie szkodnictwo społeczne i jakie po-
budki takimi osobami kierują, że nie 
mając elementarnej wiedzy o finansach 
Gminy, bzdurnymi informacjami budzą 
społeczny niepokój chyba, że czynią  
to świadomie i celowo...

Publiczne dyskusje, wspierane przez 
wszelkiej maści „redaktorów” o tym, 
czy można parkować na całej szeroko-
ści chodnika, na ścieżkach rowerowych, 
przejściach dla pieszych czy na skrzyżo-

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!”. 
Tyle cytat...
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waniach, gdzie przepisy ustawy „Prawo  
o ruchu drogowym” precyzyjnie określa-
ją co wolno na drodze publicznej, a czego 
nie – pozostawiam bez komentarza.

Inny przykład: fakt, że na skrzyżowa-
niu ulic Herbowej i Zamkowej zapar-
kował samochód podobny do mojego -  
jest wystarczającym powodem, aby zro-
bić zdjęcie tej sytuacji, i poinformować  
o tej sprawie media sugerując, że Wójt 
Szczańca wymaga od innych kierowców 
przestrzegania przepisów, a sam je ła-
mie... i do tego – w środku miejscowości.

Wystarczyło tylko podejść i zapytać 
kierowcę, dlaczego parkuje nieprzepi-
sowo. Przy okazji „troskliwy obywatel” 
przekonałby się, że to nie jest... wójt!  
A przy okazji mógłby też poinformować 
kierowcę, że w tej gminie urzęduje taki 
wójt, który nie toleruje łamania przepi-
sów ruchu drogowego! 

Miesiąc później – następna sensa-
cja na portalu internetowym, zgodnie  
z którą, „przed domem wójta, na ścieżce 
rowerowej, zaparkował swój samochód 
instalator usług sieciowych, który rzeko-
mo wykonywał u wójta usługę sieciową”.

Jak widać, w ocenie niektórych osób 
nie tylko ja jestem osobą publiczną,  
ale również mój samochód i miejsce za-
mieszkania, dlatego pozwolę sobie sko-
rzystać z miejsca w gminnym kwartalni-
ku i poinformować wszystkich zaintere-
sowanych, że nie jestem właścicielem 
ani pokazanej na zdjęciu, ani żadnej 
innej nieruchomości w Ojerzycach,  
a co za tym idzie – nikt nie wykonywał  
u mnie w tym roku żadnych „usług sie-
ciowych”, czy jakichkolwiek innych! 

Moi drodzy, dzieje się w naszej gminie 
wiele dobrego, i to nie tylko jeżeli chodzi 
o zadania inwestycyjne. Sama różno-
rodność i rozmach wielu inwestycji re-
alizowanych w ostatnich latach nie mają 
odpowiednich sobie w 30-letniej historii 
naszej gminy jako jednostki samorządu 
terytorialnego. Chciałbym nadmienić, 
że kwota podatków, które wpłacamy 
do gminnego budżetu i na które się tak 
chętnie powołujemy przy każdej okazji 
w kontekście naszych oczekiwań - jest 
jedną z najmniejszych w województwie.

Nie jest to jednakże przeszkodą, aby 
sprawnie zarządzana gmina Szczaniec 

nie mogła inwestować relatywnie naj-
więcej wśród bliźniaczych gmin w po-
wiecie w przeliczeniu na głowę miesz-
kańca i być w czołówce województwa 
pod tym względem. Biorąc pod uwagę 
procentowy udział wydatków inwesty-
cyjnych w ogólnym budżecie gminy, 
który w ubiegłym roku wyniósł u nas 
34,1%, bijemy na głowę większość gmin 
w województwie o podobnych jak nasze 
uwarunkowaniach. 

W roku 2020 przeznaczyliśmy łącz-
nie na inwestycje prawie 10 mln. zł, 
 z czego 8 mln. - to środki zewnętrzne! To 
ponad 3-krotnie więcej, niż kwota, którą 
w formie podatków wszyscy wpłacamy  
do budżetu, i nieomal dwukrotnie wię-
cej, niż wszystkie dochody własne gminy.

W ub.r. uruchomiliśmy Klub Malu-
cha oraz Dom Seniora w Szczańcu - jako 
jedyna gmina wiejska w województwie. 
Będąca na wyposażeniu Domu Seniora 
grota solna – nie ma odpowiednika nie 
tylko w powiecie, ale chyba również  
w województwie. Oddana do użytku  
w 2017 roku Mediateka, jest nadal jedy-
ną mediateką na wsi w okolicy.

Przebudowaliśmy w ub.r. ciąg ulic  
w Szczańcu (w tym przejętą wcześniej 
od Powiatu ul. Szkolną) poprawiając 
komfort i bezpieczeństwo nie tylko 
mieszkańców i użytkowników tych 
ulic, ale przede wszystkim bezpieczeń-
stwo dojeżdżających z połowy gminy 
uczniów szkoły w Szczańcu... i do tej, 
wartej ponad 1,7 mln. zł inwestycji nie 
dołożyliśmy jako gmina ani grosza!  
To jest właśnie książkowy przykład mi-
nimalizowania udziału własnego w re-
alizowanych zadaniach. Rzadko się zda-
rzają takie sytuacje, ale gdy trafia się taka 
okazja – trzeba umieć po nią sięgnąć!

Podobnym przykładem, tylko rozło-
żonym w czasie, jest budowa własnego, 
gminnego oświetlenia ulicznego. Zre-
alizowana za pożyczkę z WFOŚiGW 
(inwestycja nie zaangażowała środków 
budżetowych) – spłaci się sama w ciągu 
8-10 lat.

Dobrym przykładem oszczędnego 
gospodarowania i skuteczności Gminy 
w sięganiu po środki zewnętrzne może 
być przeprowadzona w ub.r. termomo-
dernizacja kolejnych trzech obiektów 

użyteczności publicznej: przedszkola, 
budynku po posterunku policji oraz 
remizy OSP w Szczańcu. W 85% te za-
dania zostały sfinansowane ze środków 
pomocowych Unii Europejskiej. 

Podobnie rzecz się ma z wybudowa-
nym w ub.r. kolejnym na terenie naszej 
gminy odcinkiem ścieżki rowerowej. 
Prawie 5 km. Ścieżki, w pasie drogi 
powiatowej, wybudowaliśmy z 85% 
dofinansowaniem z Unii Europejskiej  
w ramach RPO Lubuskie 2020.

W temacie dróg i infrastruktury dro-
gowej wiele pozytywnego udało nam 
się w ostatnich latach dokonać, a kolejny 
artykuł - o inwestycjach drogowych  
w gminie - szczegółowo omawia ten temat. 

Mimo wszystko nie spoczywamy 
na laurach i sięgamy po kolejne środki  
i nowe dofinansowania - głównie na 
infrastrukturę drogową, ale nie zapomi-
namy jednocześnie o innych obszarach 
ważnych dla prawidłowego funkcjono-
wania gminy, jak np. gospodarka komu-
nalna, oświata, placówki opiekuńcze, 
infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, 
czy szeroko rozumiana przestrzeń społecz-
no-kulturalna - w tym świetlice wiejskie.

Podsumowując: ponad dwukrotnie 
większy niż 6 lat temu budżet gminy, 
rozliczne inwestycje we wszelkich moż-
liwych obszarach, czy fakt, że w ub.r. 
wydaliśmy na głowę statystyczne-
go mieszkańca 7 709,46 zł przy do-
chodzie podatkowym 1 106,44 zł to  
nie cud, lecz ciężka praca wielu osób, 
zapobiegliwość i skuteczność w sięga-
niu po środki zewnętrzne oraz umie-
jętne zarządzanie środkami finanso-
wymi gminy.

W kontekście przytoczonych po-
wyżej faktów bezsilne i absurdalne ma-
jaczenia garstki osób, które nie mogą 
pogodzić się z otaczającą ich rzeczy-
wistością, powinny nie tylko zblednąć,  
ale i całkowicie wypłowieć... a z całą 
pewnością - spotkać się ze stanowczym 
odrzuceniem ze strony każdego trzeźwo 
myślącego mieszkańca Naszej Gminy! 

Krzysztof Neryng  

– Wójt gminy Szczaniec
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GMINA

O DROGACH W GMINIE SZCZANIEC SŁÓW KILKA...
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GMINA

Drogi w gminach - te publiczne, czy te bez nadanej kate-
gorii ale należące do gminy, ale również te, które do gminy 
nie należą a z racji położenia na terenie gminy przypisywane 
są zarządowi wójta gminy - wzbudzają zawsze wiele emocji. 
Emocji negatywnych, kiedy nie można przejechać podczas 
zimowych opadów śniegu, gołoledzi i wiosennych rozto-
pów, albo z powodu dziur czy też braku chociażby namiastki 
twardej nawierzchni. Drogi pochłaniające ogromne środki 
finansowe podczas ich przebudowy czy kapitalnego remon-
tu ale nawet chociażby bieżącego utrzymania związanego  
z koszeniem poboczy i łataniem dziur.

Oczekiwania mieszkańców, zwłaszcza tych mieszkają-
cych przy drogach o najgorszej nawierzchni, (niejednokrot-
nie powiatowych, nie zarządzanych przecież przez Wójta) 
powodują, że konieczne są niekonwencjonalne rozwiązania. 
Tu potwierdza się stara maksyma „tyle wolności ile wła-
sności”. „Wolności” czy „własności” – w przypadku dróg -  
to możliwość podejmowania decyzji o inwestycjach drogo-
wych oczekiwanych przez mieszkańców. 

Sytuacja ta wymusza od gminy przejmowanie dróg 
powiatowych od Starosty czy Skarbu Państwa. Decyzja  
o podjęciu inwestycji drogowej wiąże się zawsze z własnością 
drogi, a w uzyskaniu dofinansowania jest to warunek wręcz 
konieczny. Przyjęta w ostatnich latach przez gminę strategia 
zarządzania drogami - pokazuje skuteczność podejmowa-
nych działań. W okresie ostatnich 6 lat, Gmina Szczaniec 
(jako jedyna w powiecie) przejmuje drogi i poszukuje 
środki na ich remont oraz skutecznie realizuje najbardziej 
oczekiwane przez mieszkańców przedsięwzięcia drogowe.  
Mieszkańcy niejednokrotnie nie wiedzą do kogo należy dro-
ga, kto jest jej zarządcą, kto faktycznie odpowiada za jej stan.  
W tym celu została opracowana mapka informacyjna 
umieszczona na przystankach autobusowych przedstawiają-
ca sieć drógi właściciela drogi.

Od 2015r. Gmina Szczaniec przejęła aż 10 odcin-
ków dróg z czego większość została już przebudo-
wana.

Drogi przejęte od Skarbu Państwa:

• w Myszęcinie – droga przy blokach - już wybudowana 
przez Gminę z kostki betonowej jak i droga od pałacu  
z płyt betonowych,

• w Szczańcu – część ulicy Św. Anny przy stawach już 
wybudowana przez Gminę z kostki betonowej, część 
ulicy A. Asnyka (od ul. M. Reja do skrzyżowania  
z ul. J. Kochanowskiego) również przebudowana już 
przez Gminę w asfalcie z ścieżką rowerową i chodni-
kiem, dalej ciąg tej ulicy przebudowany w tej samej 
technologii w porozumieniu ze Starostą przy 50% 
wkładzie finansowym gminy.

• w Nowym Karczu – dojazd do miejscowości od drogi 
powiatowej – już pozyskane dofinansowanie na moder-
nizację tego odcinka.

Myszęcin-droga z kostki przy blokach-listopad 2015r.

Szczaniec - tablice informacyjne o otrzymanym dofinansowaniu

Szczaniec - Ojerzyce - Kupienino - scieżka rowerowa  
z betonowej kostki brukowej
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Drogi przejęte od Starosty Świebodzińskiego:

• w Szczańcu – ul. Szkolna, już przebudowana przez 
Gminę w asfalcie, z zatoczką przystankową, chodnika-
mi, odwodnieniem oraz sygnalizacją na przejściu dla 
pieszych i dalszym ciągiem w ul. M. Reja i A. Asnyka.

• w Wolimirzycach – droga brukowa przy remizie już 
przebudowana w kostce betonowej.

• w Ojerzycach – droga brukowo - gruntowa za remizą 
i placem zabaw – wybudowano chodnik, nawierzchnia 
drogi oczekuje na finansowanie,

• w Smardzewie – droga brukowo - gruntowa od drogi 
wojewódzkiej do osiedla po PGR – pozyskane dofinan-
sowanie od Wojewody do przebudowy drogi.

• w Kiełczu – droga brukowa we wsi - pozyskane dofi-
nansowanie od Wojewody do modernizacji – zakoń-
czenie inwestycji jeszcze w tym roku.

Kolejnym modelem finansowania dróg powiatowych jest 
przejmowanie zadania od Powiatu i jego realizacja za środki 
gminy przy niewielkim wkładzie powiatu albo bez udziału 
środków powiatowych (chodnik przy budynkach po PGR 
w Smardzewie, chodnik i parkingi w Szczańcu od CKiB  
do kościoła, chodnik w Opalewie czy wspomniany odcinek  
ul. A. Asnyka w Szczańcu).

Nie obyło się też bez poważnego wkładu finansowego, 
jaki Gmina Szczaniec przekazała Powiatowi Świebodziń-
skiemu do przebudowy części drogi powiatowej, czyli 
ul. Herbowej w Szczańcu, w kwocie 500 tys. zł (ponad 50%. 
wartości zadania!). Z budżetu gminy dołożono również  
do dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiato-
wej Koźminek – Kręcko.

Gmina wykonuje przede wszystkim zadania inwestycyj-
ne na własnych drogach stosując różne technologie uzależ-
nione od kategorii drogi, jej położenia, ilości użytkowników 
oraz kryteriów dofinansowania.

Droga z frezowiny (destrukt asfaltowy) wykonana w Wi-
lenku na kolonii, wydawać mogłoby się, że w nietrwałej tech-
nologii ale trzyma się dobrze.

Drogi z betonowych płyt, budowane w Szczańcu od daw-
na sprawdziły się doskonale. Drogi te uzyskują dofinansowa-
nie ze środków Samorządu Województwa z funduszu wyłą-
czeń gruntów rolnych z produkcji. Takie drogi zbudowano 
w Szczańcu (odcinek św. Anny obok firmy Żak, ul. Akacjo-
wa, odcinek ul. Zamkowej), dwa odcinki dróg w Myszęci-
nie, w Brudzewie, a w Smardzewie w tym roku dofinanso-
wanie otrzymał odcinek pomiędzy budynkami prowadzący  
do pól. Są również środki od Wojewody na budowę drogi  
z płyt betonowych i infrastruktury przystankowej w Nowym 
Karczu.

Szczaniec - droga z betonowej kostki brukowej (ul. św. Anny)

Myszęcin - droga z betonowych 
płyt (droga od pałacu)

Szczaniec - droga z betonowych 
płyt (odcinek przy ul. Zamkowej)

Myszęcin - chodnik z zatoczką przystankową (koło bloków)
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Szczaniec - droga z płyt  
(ul. św. Anny koło firmy ŻAK)

Ojerzyce - droga asfaltowa  
z chodnikiem  

(kierunek Wolimirzyce)

Kiełcze - droga asfaltowa (wokół stawu) Myszęcin - droga z betonowych płyt (do pól)

Szczaniec skrzyżowanie 
 ul. Zamkowej i ul. Parkowej 02.07.2015

Parking przy Ośr. Zdrowia 18.05.2015 Dąbrówka Mała - droga asfaltowa
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Drogi wykonywane w technologii z kostki brukowej - 
przykłady zrealizowanych dróg w Myszęcinie - czyli dwie 
drogi i chodnik przez całą wieś z parkingiem w rejonie ko-
ścioła, drogi w Szczańcu, droga w Wolimirzycach, chodnik  
w Opalewie, chodnik w Smardzewie oraz droga w do ko-
ścioła w Smardzewie - oczekiwana przez mieszkańców  
od czasu likwidacji PGR-u i zamknięcia bram byłego dworu 
przez nowego właściciela.

Na realizację czeka odcinek drogi w technologii kostki 
brukowej w Dąbrówce Małej. Na dofinansowanie tej inwe-
stycji Wojewoda już przekazał środki.

Drogi wykonane w technologii asfaltowej to jako jedne 
z pierwszych. finansowane ze środków PROW, wykona-
no odcinki w Ojerzycach, Dąbrówce Małej i gminny odci-
nek drogi wokół stawu w Kiełczu. Nawierzchnię asfaltową 
otrzymały również odcinki ul. Szkolnej, M. Reja i A. Asnyka  
w Szczańcu - finansowane ze środków budżetu państwa 
- czyli od Wojewody. Już są środki na przebudowę w as-
falcie przejętych od Powiatu odcinków dróg w Kiełczu  
i w Smardzewie do osiedla po PGR.

Gdy mówimy o drogach i poprawie bezpieczeństwa dro-
gowego, nie sposób nie wymienić wybudowanych ponad 
9 km. ścieżek rowerowych, na ciągu od Myszęcina przez 
Szczaniec, Ojerzyce do Kupienina. Realizowany przez Gmi-
nę Szczaniec projekt w partnerstwie z Gminą Świebodzin 
zakłada wybudowanie bezpiecznego ciągu rowerowego 
aż do samego Świebodzina, a środki finansowe na ten cel  
już zostały zabezpieczone.

Drogi w Gminie Szczaniec zawsze będą priorytetem 
władz. Chociażby dlatego, że gmina jest najbliżej mieszkań-
ca i tam mieszkaniec zgłasza swoje potrzeby, kieruje rosz-
czenia nie bacząc czy zarządcą drogi jest Wójt czy Starosta. 
Dlatego nasza gmina podejmuje wyzwania, przejmuje drogi 
na własność, przeznacza spore środki finansowe, zdobywa 
dofinansowanie w celu poprawy jakości dróg i zapewnienia 
bezpieczeństwa. Nie zrażamy się, pomimo że podejmowa-
ne wyzwania nie zawsze znajdują pozytywny i szybki odzew 
ze strony Zarządu Powiatu, a są to przecież - zadania własne 
powiatu!

Przejmując drogi powiatowe na mienie gminne mieliśmy 
pełną świadomość, że Powiat, ze względu na swoje niewiel-
kie możliwości finansowe - nigdy tych dróg nie wyremontuje!

Nadal nie odpuszczamy. Czekają nas dalsze negocjacje  
ze Starostą w przedmiocie dokończenia modernizacji dróg 
powiatowych: ul. Herbowej w Szczańcu na odcinku od 
Urzędu Gminy do przejazdu kolejowego oraz drogi powia-
towej Koźminek – Kręcko.

Myszęcin - droga  
z płyt betonowych II

Brudzewo - droga 
z betonowych płyt

Szczaniec - droga asfaltowa ze 
ścieżką rowerową i chodnikiem  

(ul. A.Asnyka)

Myszęcin - chodnik (główne skrzyżowanie)

Myszęcin - droga i parking 
z betonowej ekokostki (koło kościoła)

Szczaniec - droga asfaltowa 
 z chodnikami i pakingami  

(ul. Szkolna)

GMINA
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Szczaniec - droga asfaltowa z chodnikami 
(ul. Herbowa dr. powiatowa)

Myszęcin - Szczaniec - ścieżka rowerowa  
z betonowej kostki brukowej II

Ojerzyce - ścieżka rowerowa  
z betonowej kostki brukowej

Szczaniec - parking przy kościele 2 - wrzesień 2017r.

Wilenko - Kolonia - droga  
z frezowiny asfaltowej

Smardzewo - chodnik  
przy drodze powiat.-styczeń 2018r.

Ojerzyce - chodnik  
z betonowej kostki  

brukowej za remizą OSP

Szczaniec - chodnik przy drodze powia-
towej (ul. Zamkowa z św. Anny)

Smardzewo - trakt pieszo jezdny 
z betonowj kostki brukowej i płyt 

azurowych (droga do kościoła)

Wolimirzyce - droga  
z betonowej kostki brukowej  

(koło remizy OSP)

Opalewo - chodnik z betonowej 
kostki brukowej II

Szczaniec - droga z betonowych 
płyt (ul. Akacjowa)

Wolimirzyce - droga 
z betonowej kostki brukowej  

(odcinek za remizą OSP)

Opalewo - chodnik z betonowej 
kostki brukowej I

GMINA
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MaMy drugą połowę czerwca.  
długo wyczekiwane ciepło  
zagościło w Szczańcu na dobre,  
a przynajMniej na okreS letnio-wakacyjny. 

Tegoroczna wiosna, oprócz niskich temperatur, przyniosła 
nam też kilka ciekawych wydarzeń w życiu kulturalnym naszej 
gminy. W poprzednim numerze „Głosu Szczańca” pisaliśmy  
o kulturalnej huśtawce, jaką zafundowała nam pandemia  
COVID-19. Niestety w drugim kwartale 2021 roku nie udało 
się nam jej uniknąć-ponownie (a może lepie użyć sformułowa-
nia „wciąż”) borykaliśmy się z etapami zaostrzania i luzowania 
obostrzeń, co w przypadku organizacji wydarzeń kulturalnych 
skutecznie dezorganizuje, albo wręcz uniemożliwia nam dzia-
łanie. Szukając obostrzeniowych okienek udało się nam zorga-
nizować co najmniej kilka ciekawych eventów.
22 kwietnia uczciłyśmy Dzień Ziemi. Wielu mieszkańców 
naszej gminy miało okazję się z nami spotkać tego dnia  
w celu… odebrania sadzonek drzewek. We współpracy z La-
sami Państwowymi rozdałyśmy Wam ponad 100 sadzonek drzew.  
Akcja cieszyła się dużą popularnością, co ogromnie nas ucie-
szyło. Dobrze wiedzieć, że dobro planety nie tylko nam leży 
na sercach. Mamy nadzieję, że wszystkie sadzonki się przyjęły 
i rosną silne i zdrowe w Waszych ogrodach. Ale żeby tak na-
prawdę zadbać o lokalne środowisko potrzeba czegoś więcej 
niż nowych nasadzeń. Na terenie Szczańca ulokowałyśmy wor-
ki na śmieci, a na nasze profile społecznościowe trafiły infografiki 
na temat prawidłowej segregacji śmieci. Na Facebooku możecie 
też znaleźć krótki filmowy reportaż z akcji rozdawania sadzonek.
Również w kwietniu zachęcałyśmy do eko-aktywności na świe-
żym powietrzu. Na terenie wsi Szczaniec oraz jej okolic zorga-
nizowałyśmy terenową grę- „W poszukiwaniu keszy”. Gmina 
Szczaniec jest przyjazna rowerzystom, a rower jest przyjazny 
środowisku. Zabawa polegała na poszukiwaniu i odkrywaniu 
skrytek (keszy). Można powiedzieć, że to taki rowerowy odpo-
wiednik podchodów, z tym że szukamy nie ludzi, lecz ukrytych 
w terenie skrytek. 
Kolejnym ważnym (nie tylko z lokalnego poziomu, ale z per-
spektywy całego województwa) przedsięwzięciem są Lubu-
skie Konfrontacje Artystyczne. Inicjatywa jest totalnie od-
dolna i w zamyśle ma zrzeszać wiele ośrodków kultury z te-
renu województwa lubuskiego. Centrum Kultury i Biblioteki  
z wielką ochotą przyłączyło się do idei budowania nowego cy-
klu konkursów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wspieramy 
takie i podobne przedsięwzięcia, dające możliwość wykazania 
się talentem mieszkańcom lubuskiego oraz stwarzające możli-
wość do twórczej rywalizacji. CKiB było organizatorem dwóch 
powiatowych etapów konkursu: recytatorskiego oraz konkur-
su piosenki. Poziom artystyczny obu wydarzeń oceniamy na 
bardzo wysoki. Laureatami LKA Recytacja-powiat Świebo-
dzin zostali: Olimpia Kryś, Zofia Sadowska i Maja Sieńkowska.  
W ramach nagrody, uczestnicy etapu powiatowego wezmą 
udział w warsztatach, które zostaną zorganizowane w lipcu. 
W konkursie piosenki LKA Piosenka- powiat Świebodzin 

Pomiędzy zimą, a latem - Wiosna w CKiB.

CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

10
GŁOS SZCZAŃCA - INFORMATOR GMINNY - 5/2021



zwycięzcami zostali: Zespół Wokalny GAMA, Aleksandra 
Ostrowska, Maja Kardasz oraz Wiktoria Drzymała. Dzieci za-
prezentują swoje możliwości wokalne podczas tegorocznego, 
zielonogórskiego Winobrania. Oczywiście na tym nie kończy 
się przygoda z Lubuskimi Konfrontacjami Artystycznymi. Za-
praszamy wszystkich mieszkańców do udziału w przyszłorocz-
nej edycji cyklu LKA , wszelkie niezbędne informacje znajdzie-
cie na naszej stronie internetowej, w zakładce LKA.
Co roku w maju obchodzony jest też ogólnopolski Tydzień 
Bibliotek. Nasza biblioteka przygotowała w każdym dniu ty-
godnia bibliotek szczegółowe informacje na temat naszego 
księgozbioru. Do informacji o każdym dniu tygodnia bibliotek 
oraz materiałów promujących nasze zasoby zawsze możecie 
wrócić poprzez portale społecznościowe CKiB.
Naszą czytelnię ponownie, po dłuższej przerwie spowodowa-
nej pandemią COVID-19 , odwiedziły przedszkolaki ze Szcza-
nieckiego przedszkola. Bardzo miło było nam znów zobaczyć 
najmłodszych mieszkańców gminy. Mamy nadzieję, że uda 
nam się wrócić do regularności takich spotkań, ponieważ bar-
dzo je lubimy.
I na koniec krótka relacja z Dnia Dziecka. W pierwszym ty-
godniu czerwca, w Parku Świętojańskim, dzieci stanęły przed 
ważnym zadaniem. Aby stać się pełnoprawnymi członkami 
plemienia Rwącego Potoku musiały przejść ścieżkę prób.  
Zadanie nie było łatwe- wymagało współpracy, odwagi, zręcz-
ności i bystrości. Wszystkie dzieci spisały się świetnie i otrzy-
mały indiańskie imiona oraz pierwsze pióra do swoich in-
diańskich pióropuszy. Ciąg dalszy tej historii będziecie mogli 
zaobserwować latem. Indianie spotkają wtedy …europejskich 
osadników. W Szczańcu będzie się działo , jak na prawdziwym 
dzikim zachodzie.

CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI
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drugie półrocze roku Szkolnego 2020/2021  
zarówno dla uczniów jak i nauczycieli  
ze Szkoły podStawowej iM. św. jana pawła ii  
było również trudne. wSzyScy StanęliśMy  
przed wieloMa wyzwaniaMi, któryM trzeba było  
Stawić czoła. podobnie jak w pierwSzyM SeMeStrze 
więkSzość lekcji odbywała Się zdalnie.  
Fakt, że trzeba być cały czaS w jednyM MiejScu  
przy koMputerze oraz brak bezpośrednich  
kontaktów z rówieśnikaMi był dla uczniów,  
w Szczególności klaS StarSzych,  
niezwykle ciężkiM doświadczenieM.
Pomimo trudnego czasu nadal braliśmy udział w różnych 
akcjach, konkursach i imprezach.   Niektóre odbywały się  
w czasie zajęć stacjonarnych, ale również w trakcie trwania 
edukacji zdalnej (w dziedzinach, w których było to możliwe). 
Szkoła brała udział w akcji dla Ani Orłowskiej z Zielonej Góry 
chorej na SMA. Organizowaliśmy zbiórkę nakrętek, zużytych 
baterii, telefonów komórkowych oraz grosików. Uczniowie 
wszystkich klas oraz wychowankowie z oddziału przedszkol-
nego całym sercem zaangażowali się w kampanię. Zebraliśmy 
ponad 1000 zł grosików oraz ponad 100 kg nakrętek i baterii.
Braliśmy również aktywny udział w akcjach promujących 
zdrowie. Jak co roku uczestniczyliśmy w programie „Trzymaj 
formę”, „Owoce i mleko w szkole”. Pogadankach na temat zdro-
wego trybu życia oraz odżywiania.

W marcu chętni uczniowie naszej szkoły wzięli udział  
w konkursie plastycznym pt. „Świebodzin w oczach dziecka” 
organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 7 w Świebodzi-
nie. Spośród 224 nadesłanych prac z 14 szkół powiatu świe-
bodzińskiego jury przyznało 10 równorzędnych nagród i 20 
wyróżnień. Wśród zwycięzców znalazła się uczennica naszej 
szkoły - Justyna Gdeczyk. Nagrodzone prace zostały wyeks-
ponowane dnia 18 maja 2021 na wystawie pokonkursowej  
w Muzeum Regionalnym w Świebodzinie. Tego dnia zostały 
uroczyście rozdane również nagrody.

Pomagamy, Promujemy i Uczymy

SZKOŁA PODSTAWOWA SMARDZEWO
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18 maja 2021r. ważnym wydarzeniem w naszej szkole było 
uroczyste przekazanie szafek uczniowskich. W uroczystości 
wzięli udział : wójt Gminy Szczaniec - pan Krzysztof Neryng, 
dyrektor szkoły - pani Danuta Helińska, przedstawiciele Sa-
morządu Uczniowskiego oraz delegacja Młodzieżowej Rady 
Gminy Szczaniec z naszej szkoły w składzie: Adrian Bociański, 
Piotr Niewiadomski oraz Natalia Kożuch. Młodzieżowa Rada 
Gminy Szczaniec od 2020 roku dysponuje swoim budżetem, 
więc znajdujące się pieniądze młodzi radni postanowili prze-
znaczyć na zakup szafek szkolnych dla uczniów starszych klas 
szkół znajdujących się na terenie gminy. 

We wtorek 18 maja, kiedy uczniowie po dłuższej przerwie 
wrócili do szkoły, w obu placówkach odbyły się małe uroczy-
stości. W każdej z palcówek na ręce Przewodniczącej Samorzą-
du Uczniowskiego przedstawiciel MRGS uroczyście przekazał 
klucze do szafek. 

Dnia 2 czerwca 2021 w naszej szkole obchodziliśmy Dzień 
Dziecka. Odbywały się zawody i konkursy, które prowadziła 
pani animatorka . Dodatkową atrakcją był dmuchany zamek 
ze zjeżdżalnią oraz wata cukrowa. Na zorganizowanie tego dnia 
dostaliśmy środki finansowe w kwocie 250 zł, które przezna-
czyła dla nas Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Szczańcu. Ponadto rodzice jednego z przed-
szkolnych dzieci państwo Karolina i Leszek Biżek przekazali 
kwotę 800 zł na ten cel jak również ufundowali dla szkoły ze-
staw nagłaśniający .

Dnia 25 czerwca 2021r. odbyło się uroczyste zakończenie 
roku szkolnego. Wszyscy uczniowie naszej szkoły otrzymali 
promocję do klasy programowo wyższej. Z klas IV – VIII sty-
pendium za bardzo dobre i celujące wyniki w nauce otrzymało  
16 uczniów. Wszystkim uczniom życzymy udanych wakacji.

SZKOŁA PODSTAWOWA SMARDZEWO
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Zanim jednak wypełniliśmy mury szkoły naszymi rozmowami, 
śmiechem i zabawą, przebywaliśmy w domach, kontynuując 
naukę zdalną. Nie przeszkodziło to nam w podejmowaniu róż-
nych inicjatyw. Braliśmy udział w wielu konkursach, osiągając 
sukcesy. Nasza koleżanka z klasy VIII - Anna Dec - zajęła piąte 
miejsce w finale wojewódzkim konkursu historyczno-religij-
nego „Ojczyzno ma”, który od 11 lat organizowany jest przez 
Akcję Katolicką Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
 

Zmierzyliśmy się z zadaniami przygotowanymi na między-
narodowy konkurs „Kangur Matematyczny”, a Olimpia Kryś  
z klasy II i Maciej Wysota z klasy III otrzymali wyróżnienia  
w tych zawodach. Sukcesem zakończył się dla naszych uczniów 
start w zmaganiach artystycznych. Agata Koral z klasy VIIa oraz 
Kacper Znamirowski z klasy III zdobyli wyróżnienia w konkur-
sie Lubuskie Konfrontacje Artystyczne - Piosenka, natomiast 
trzy uczennice: Olimpia Kryś z klasy II, Zofia Sadowska z klasy 
IV oraz Maja Sieńkowska z klasy VIIa zdobyły pierwsze miejsca 

w swoich kategoriach wiekowych w konkursie Lubuskie Kon-
frontacje Artystyczne - Recytacja. Sukcesem zakończył się także 
udział naszych uczniów w Lubuskim Konkursie Recytatorskim 
PRO ARTE 2021. Bartosz Ambroży z klasy II i Maja Sieńkowska  
z klasy VIIa znaleźli się w finale wojewódzkim. Jury przyznało 
Mai wyróżnienie na tym etapie. 

Kilkoro z nas brało udział w konkursie plastycznym „Świebo-
dzin w oczach dziecka”. W tegorocznej XXV edycji nagrodę 
zdobyła Martyna Wolska z klasy VIII, a wśród wyróżnionych 
znaleźli się: Karina Chłopowiec z VIIb oraz Mikołaj Kaczma-
rek z VIb.

Uczniowie klas I-III brali udział w różnych konkursach szkol-
nych, m.in. w konkursie ogłoszonym z okazji Święta Narodowego 
Trzeciego Maja, konkursie kaligraficznym, ortograficznym i ma-
tematycznym. Natomiast starsi uczniowie spróbowali swoich sił  
w ogólnopolskim konkursie „Popisz się talentem” 2021.
W drugim semestrze obchodziliśmy Święto Narodowe Trze-
ciego Maja, Dzień Matki i Dzień Ojca, a także Dzień Dziecka. 
Jak co roku pamiętaliśmy o Dniu Patrona, który w naszej szko-
le przypada na czas urodzin Emilii Sczanieckiej. Uczniowie  
z kółka polonistyczno-teatralnego udostępnili na stronie szko-
ły prezentacje o Emilii Sczanieckiej, nauczyciele przygotowali 
gazetki, a najmłodsi uczniowie wraz z wychowawczyniami od-

Marzenia się spełniają
od października 2020 roku tęSkniliśMy za Szkołą i nauczanieM StacjonarnyM, MarzyliśMy o tyM, by wrócić  
do ławek i Spotkać Się z koleżankaMi, kolegaMi oraz nauczycielaMi. i w końcu naSze Marzenia Się Spełniły.  
od 31 Maja do zakończenia roku Szkolnego wSzyScy cieSzyliśMy Się Swoją obecnością. 

SZKOŁA PODSTAWOWA SZCZANIEC
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wiedzili Regionalną Izbę Pamięci im. Rodu Sczanieckich. Pa-
mięć o naszej szlachetnej Patronce uczciliśmy, składając kwiaty 
na pomniku przy Urzędzie Gminy.

 
Po powrocie do szkoły ze zdalnego nauczania zastaliśmy ją 
odmienioną. Przy drzwiach gabinetów pojawiły się nowe, es-
tetyczne tabliczki informacyjne, które wykonał pan Henryk 
Butwiłowski. 

Na korytarzu na I piętrze zainstalowano szafki uczniowskie 
zakupione przez Młodzieżową Radę Gminy i przekazane Sa-
morządowi Uczniowskiemu podczas szkolnej mini uroczysto-
ści, którą swoją obecnością zaszczycił pan Daniel Sokołowski 
- przewodniczący Rady Gminy Szczaniec.

  

W maju najmłodsi spo-
śród nas, czyli pierw-
szoklasiści, zostali przy-
jęci w poczet czytelni-
ków biblioteki szkolnej. 
Pani bibliotekarka za-
dbała o każdy szczegół 
tej małej uroczystości. 
Zapoznała dzieci z re-
gulaminem wypoży-
czania książek, pokazała 
czytelnię i księgozbiór, 
a także poinformowała 
o możliwości wypoży-

czania książek na odległość dzięki systemowi e-biblio, który  
w tym roku szkolnym z powodzeniem został wdrożony w życie.

 

Do ważnych wydarzeń w życiu szkoły niewątpliwie należy Eg-
zamin Ósmoklasisty. Ten pierwszy tak poważny sprawdzian 
wiedzy najstarsi uczniowie zdawali w dniach 25-27 maja. 

Tymczasem nadszedł koniec roku szkolnego. Ósmoklasi-
ści pożegnali się ze szkołą, nauczycielami oraz z nami. Teraz  
z niecierpliwością czekają na wyniki egzaminów, a my im ży-
czymy, by osiągnęli jak najwyższe noty i dostali się do wyma-
rzonych szkół. Mamy nadzieję, że nasze życzenia się ziszczą, tak 
jak marzenia, które się spełniają, jeśli się w nie wierzy.
Udanych, słonecznych i bezpiecznych wakacji!

SZKOŁA PODSTAWOWA SZCZANIEC
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Pomimo iż w terminie od 27 marca do 
16 kwietnia 2021roku działalność pla-
cówki została zawieszona z powodu sy-
tuacji epidemicznej COVID-19, odby-
wała się edukacja zdalna przez zabawę. 
Kolorowe prace plastyczne, niesamowi-
te eksperymenty, piosenki czy wiersze 
gościły w domach przedszkolaków. Nie-
które dzieci pielęgnowały też ogródki 
i wcielały się w różne role w czasie zabaw 
z rodzicami.
22 kwietnia 2021 obchodziliśmy  
w przedszkolu Dzień Ziemi. Dzieci 
uczyły się postaw proekologicznych, 
szczególnie zastanawiały się jak chronić 
nasz wspólny dom – Ziemię, jak pomóc 
naszej planecie, aby ten wspólny dom 
stał się czysty, zdrowy i piękny. Wszyst-
kie więc grupy wybrały się na akcję 
,,sprzątania świata”. Wraz z wychowaw-
cami każda z grup sadziła kwiaty, które 
zdobią teraz wejście przedszkola.
Uczciliśmy również Światowy Dzień 
Książki i Praw Autorskich, który odbył 
się 23 kwietnia. Jego celem było pro-
mowanie czytelnictwa i uświadomienie 
dzieci jaką kluczową rolę w naszym ży-
ciu mają książki. Z tej okazji odwiedziła 
nas Pani Krystyna Piątek, która przeczy-
tała dzieciom bajkę o Kubusiu Puchat-
ku. Dzieci z zaciekawieniem słuchały 
i chętnie odpowiadały na pytania doty-
czące treści bajki. Wspólnie obejrzeli-
śmy prezentację dotyczącą ciekawostek  
na temat powstawania książek. Obej-
rzeliśmy filmik, który przedstawiał eta-
py powstawania książki - od pomysłu  

do realizacji. Zainspirowane dzieci z gru-
py 5 i 6-latków wspólnie przygotowały 
komiks. Dzieci z grupy 3 i 4-latków przy-
gotowały własne zakładki do książek  
i z zainteresowaniem oglądały książeczki 
o różnej tematyce.
W naszym przedszkolu wszystkie dzie-
ci to mali patrioci kochający i szanujący 
swój kraj. 30 kwietnia odbyła się uro-
czystość związana z Uchwaleniem Kon-
stytucji 3 maja. 30 kwietnia 2021 roku 
obchodziliśmy w naszym przedszkolu 
niezwykle ważne wydarzenie - Święto 
Uchwalenia Konstytucji 3 maja. Z tej 
okazji, wszyscy uczestniczyli w uro-
czystości przygotowanej przez dzieci  
z grupy ,,Krasnoludki” pod tytułem ,,Wi-
wat Polsko”. W tak ważnym dniu Dzieci 
prezentowały się niezwykle uroczyście 
w galowych strojach, ozdobionych 
kotylionami w barwach ojczystych. 
Podkreślając wagę naszych symboli na-
rodowych: Godła, Flagi, Hymnu oraz 
znaczenia Ojczyzny w naszym życiu – 
Wszystkie grupy przedszkolaków z po-
wagą i dumą zaprezentowały wspaniale 
przygotowane występy podkreślające 
charakter uroczystości.
Nasze przedszkolaki to również ludzie 
o wielkich i wspaniałych sercach, wraż-
liwe na krzywdę i cierpienie innych. 
Wszystkie grupy wzięły udział w akcji 
charytatywnej dla Jana Dudarskiego*, 
który cierpi na guza pnia mózgu. Dzie-
ci po zapoznaniu się z historią chłopca 
były bardzo przejęte, okazywały wiele 
empatii i współczucia. Dzieci z naszego 

przedszkola postanowiły przyłączyć się  
do urodzinowej akcji i przygotowały 
piękne laurki z życzeniami, które wysła-
liśmy do naszego starszego, dzielnego 
kolegi Jasia. 
Przyroda, która nas otacza jest niezwykle 
ważna i pełni bardzo znaczącą rolę w na-
szym życiu. Nasze przedszkolaki doskona-
le o tym wiedzą po zapoznaniu się z tema-
tem ,,Pszczoły są ważne”. Dzieci zapoznały 
się z życiem pszczół, ich rolą w przyrodzie, 
oraz zapoznały się z zawodem pszczelarza. 
Miały możliwość obejrzeć model ula, do-
wiedzieć się do czego służą poszczególne 
elementy wyposażenia, przybory, których 
pszczelarz używa w codziennej swojej pra-
cy: ramkę, dłuto, podkurzacz oraz odskle-
piacz widelcowy. Zdobyły wiele cennych 
informacji na temat powstawania miodu, 
poznały etapy rozwoju pszczoły, dowie-
działy się jaką rolę w ulu pełni matka, kim 
jest truteń, kto informuje pszczoły gdzie 
kwitną kwiaty. Na koniec dzieci mogły 
spróbować miodu wielokwiatowego oraz 
lipowego i porównać jego smak. Spotkanie 
przygotowała Pani Dyrektor, której rodzi-
na od wielu lat zajmuje się pszczelarstwem.
Miasteczko Rowerowe znajdujące się 
obok przedszkola jest niezwykłą atrakcją 
dla dzieci. Jazda na rowerze wpływa bar-
dzo pozytywnie na rozwój fizyczny jak 
i poznawczy dzieci. Korzystając z prze-
pięknej pogody grupa „Smerfy” wybrała 
się z Panią Małgosią Czajkowską która 
prowadzi w szkole podstawowej zajęcia 
przygotowujące do zdania egzaminu na 
kartę rowerową do naszego „Miastecz-

NIESAMOWITE WYDARZENIA Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA
poMiMo nieSprzyjającej Sytuacji związanej z pandeMią coVid-19, gMinne przedSzkole w Szczańcu  
tętniło życieM i obFitowało w wiele atrakcyjnych wydarzeń. dzięki pani dyrektor, nauczycieloM  
oraz wSpółpracy ze środowiSkieM lokalnyM, dzieci z przedSzkola Mogły doświadczać wiele intereSujących rzeczy.
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ka rowerowego”. Zajęcia rozpoczęły się 
przypomnieniem podstawowych zna-
ków drogowych, zasad zachowania się 
w ruchu drogowym, oraz bezpiecznego 
korzystania z rowerów. Następnie dzie-
ci doskonaliły umiejętności jazdy na 
rowerze oraz właściwego zachowania się 
podczas jazdy.
Jednak najważniejszym wydarzeniem 
z życia przedszkola był Dzień Dziecka, 
który obchodziliśmy 1 czerwca w naszej 
placówce. Dzieci szczególnie wyjątkowo 
czuły się w ten dzień, wyczekiwały go  
z niecierpliwieniem ponieważ to w końcu 
święto wszystkich dzieci. Wiele atrakcji 
przygotowanych przez przedszkole we 
współpracy z rodzicami nadały wyjąt-
kowości temu świętu. Zamieniliśmy się 
w chemików aby zająć się eksperymento-
waniem. Był wybuchający wulkan, stwo-
rzyliśmy kolorowy deszcz w słoiku, spra-
wiliśmy aby balon nadmuchał się bez 
wysiłku oraz tworzyliśmy balony pod-
czas zabawy masą balonową. W ogro-
dzie przedszkolnym wszyscy spędzali 
aktywnie czas podczas zabawy mega 
planszami oraz nowymi grami. Najwięk-
szą atrakcją był przyjazd budki z lodami 
naturalnymi. Wszyscy ze smakiem zaja-
daliśmy przepyszne lody w przedszkol-
nej jadalni. Grupa „Smerfy” odwiedziła 
w tym dniu Centrum Kultury i Biblio-
teki, w którym została przygotowana 
lekcja biblioteczna. Dodatkową atrakcją 
było zwiedzanie wszystkich pomiesz-
czeń CKiB, w których są organizowane 
ciekawe zajęcia dla dzieci i dorosłych.
Wszystkie dzieci zostały obdarowane 
upominkami od Pani Dyrektor, upo-
minki sprawiły wiele radości. Ten dzień 
był dla wszystkich naprawdę wyjątko-
wy i wesoły, nikomu nie znikał uśmiech  
z twarzy i dobry humor towarzyszył 
przez cały dzień.

16 czerwca 2021 roku w naszym przed-
szkolu mieliśmy bardzo specjalnych go-
ści, byli to strażacy z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Zbąszynku. Wszystkie grupy 
miały okazję uczestniczyć w niezwykle 
ciekawych zajęciach. Dzieci zapozna-
ły się z zawodem strażaka, ze sprzętem 
wykorzystywanym podczas akcji ratow-
niczej oraz ze strojem ognioodpornym. 
Odbył się również pokaz umiejętności 
specjalnie wyszkolonego psa tropiącego. 
Dzieci miały okazję zobaczyć jak prze-
biega akcja ratownicza, pies tropiący za-
prezentował swoje umiejętności, wszy-
scy oglądali pokaz z zadziwieniem oraz 
zainteresowaniem.

Kontynuując tematykę „Bezpiecznych 
wakacji” 18 czerwca do naszego przed-
szkola przyjechali kolejni goście- Straż 
Ochrony Kolei ze Zbąszynka oraz przed-
stawiciele spółki PKP Polskie Linie 
Kolejowe. Na początku spotkania prze-
szliśmy na „ dzikie przejście”, przy któ-
rym funkcjonariusze zwrócili uwagę na 
znaki informujące o takich przejściach, 

oraz niebezpieczeństwo związane z ko-
rzystaniem dzikich przejść. Po powro-
cie do przedszkola podczas prelekcji 
przedszkolaki poznały specyfikę pracy 
funkcjonariuszy oraz nauczyły się zasad 
odpowiednich zachowań na obszarze 
kolejowym, na dworcach i w pociągach. 
Funkcjonariusze SOK przestrzegli dzie-
ci przed skutkami lekkomyślnych zabaw 
na torach, przechodzeniem w miejscach 
niedozwolonych czy układaniem prze-
szkód przed nadjeżdżającymi składa-
mi. Aby jak najwięcej informacji dzieci 
zapamiętały wiedza została przekazana 
w formie zabawy. Na koniec zorganizo-
wano konkursy z nagrodami i rozdano 
materiały dydaktyczne.
23 czerwca 2021 roku pożegnaliśmy na-
szą najstarszą grupę przedszkolną czyli 
Smerfy. 
Z tej okazji grupa Smerfów przygotowa-
ła dla wszystkich dzieci niezwykłe przed-
stawienie pod tytułem ,,Wakacyjny rejs”. 
Przedstawienie nawiązywało tematyką 
do zbliżających się wakacji, był to pięk-
ny występ, a układy taneczne sprawiły, 
że był on jeszcze bardziej spektakularny. 
Następnie dzieci otrzymały dyplomy 
ukończenia przedszkola, podziękowały 
nauczycielom i  rodzicom za wspólnie 
spędzony rok szkolny. Po oficjalnej czę-
ści wszyscy udali się do jadalni, gdzie 
czekał na wszystkie grupy słodki poczę-
stunek. Wszystkie dzieci spędziły bardzo 
miłe i słodkie chwile w swoim towarzy-
stwie.

W tak krótkim czasie, dzieci z naszego 
przedszkola mogły doświadczyć wiele 
niesamowitych przeżyć oraz zasięgnąć 
cennych lekcji. 

* Z przykrością informujemy, że Jaś  
Dudarski zmarł 11.06.2021r.
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Szczanieckie Bractwo Rowerowe istnieje od nie-
malże 2 lat. W zeszłym roku sformalizowali się  
i działają jako sekcja Centrum Kultury i Bibliote-
ki w Szczańcu, żeby wspólnie działać i promować 
zdrowy styl życia poprzez jazdę na rowerze. 

Zaczęło się to zupełnie niewinnie od kilku znajo-
mych, którzy w aktywny sposób chcieli spędzać 
czas i poznawać najbliższą okolicę Ziemi Szcza-
nieckiej. Z czasem przybywało członków, aktualnie 
jest ich 14, a Gmina Szczaniec stała się dla nich zbyt 
mała. Dlatego też prawie co weekend, zakładają 
swoje klubowe koszulki i wyruszają w trasę zwie-
dzając już szerzej pojętą okolicę dobrze się bawiąc 
i przy okazji promując Gminę. 
Jazda rowerem, jak mówią, to nie tylko pokony-
wanie kilometrów, choć im więcej uda się przeje-
chać tym satysfakcja i siła napędowa coraz większa.  
To także troska o zdrowie, obcowanie z naturą, spo-
sób na spędzanie wolnego czasu, dobra atmosfera, 
wspólnie spędzone chwile, wymiana doświadczeń 
i niezapomniana przygoda.
Bractwo rośnie w siłę i stale zaprasza w swoje szran-
ki. Drzwi i ścieżki rowerowe zawsze są otwarte dla 
tych, którzy na jednośladzie chcę się relaksować, 
zwiedzać i spędzać miło czas. Zapraszamy do po-
lubienia ich fanpage’u.

ROWERY
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Fotografia, dla niej stała się pasją, miłością, życiem. Jak 
mówi sama Monika: „fotografia sprawia mi wiele przy-
jemności pcha do rozwoju i umożliwia przeżywanie nie-
zapomnianych i wspaniałych chwil. A przede wszystkim 
otwiera umysł, jest po prostu magiczna.
Każde zdjęcie to element mojej osobistej kroniki, za-
trzymuje czas na zdjęciach fotografując rodzinę, zna-
jomych, okoliczne miejscowości oraz przyrodę. Same 
robienie zdjęć to dla mnie taki dwugodzinny detoks od 
wszystkiego. Czas, w którym w 100% jestem skupio-
na tylko na jednej rzeczy, gdzie nie istnieją Facebook 
i Instagram, nie można się do mnie dodzwonić – jednym 
słowem nie ma mnie dla nikogo. Fotografia tak napraw-
dę pozwala nam przenieść się w przeszłość, odtworzyć 
wspomnienia, oraz przypomnieć sobie te dobre (bądź te 
gorzkie) chwile”. 
Na co dzień owoce jej pracy możemy podziwiać m.in. na 
jej fanpage’u „Fotografia MWR”, na popularnym Facebo-
oku. Poniżej prezentujemy udostępnioną nam przez Mo-
nikę, próbkę jej możliwości- przyznajcie że robi wrażenie!
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FotografiaOd ukończenia, a może właściwie rozpoczę-
cia kursu fotograficznego organizowanego 
przez Centrum Kultury i Biblioteki w Szczańcu  
w latach 2018/2019, którego zwieńczeniem 
była wystawa fotografii zorganizowana 7 lipca 
2019 roku, swoją wielką przygodę z fotografią 
rozpoczęła mieszkanka naszej gminy - Moni-
ka Wendorff-Rygas. Dziś jak sama podkreśla 
„robi to co kocha” realizując się we własnym 
studio fotograficznym „Fotografia MWR”. 
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W końcu nadeszło upragnione lato - najbardziej wycze-
kiwana pora roku. Niebawem zaczniemy w pełni korzy-
stać z jego uroków: urlop, wypoczynek, wyjazdy, biwaki, 
wycieczki i wszelakiego rodzaju wakacyjne przygody. 
Temu wszystkiemu zapewne towarzyszyć będzie swo-
boda, beztroska i rozluźnienie. Warto pamiętać, aby 
jednak to co trzeba, pozostawało pod naszą kontrolą. 
Najważniejsze bowiem jest, abyśmy wszyscy po tym cu-
downym okresie powrócili do normalnego życia, cali 
i zdrowi. Aby tak mogło się stać, warto nie zapomnieć  
o przynajmniej podstawowych zasadach bezpieczeństwa  
w trakcie letniego wypoczynku. Wyjedziemy w różne 
miejsca, więc wszędzie tam gdzie będziemy, musimy mieć 
na uwadze bezpieczeństwo nasze i naszych współtowarzyszy.  
Pamiętajmy więc, spędzając czas nad wszelakiego rodzaju 
akwenami wodnymi, aby:
• wybierać zawsze kąpieliska strzeżone,
• zwracać uwagę i respektować zalecenia tych, którzy 

czuwają nad naszym bezpieczeństwem, 
• nigdy nie wchodzić do wody gdy na maszcie powiewa 

czerwona flaga, 
• nie korzystać z kąpielisk po spożyciu alkoholu,
• nie skakać do wody w miejscach nie sprawdzonych,
• nie przeceniać swoich umiejętności pływackich,
• przed wejściem do wody zadbajmy o odpowiednie 

schłodzenie ciała, zadbajmy też o właściwą ochronę 
przed słońcem, stosując nakrycia głowy, okulary prze-
ciwsłoneczne i kremy z filtrem UV,

• w przypadku zauważenia zagrożenia, bądź osoby po-
trzebującej pomocy, wezwijmy ratownika i służby ra-
tunkowe,

• nie podpływajmy do osoby tonącej, pomóżmy jej wy-
korzystując do tego dostępne przedmioty (sprzęt 
pływający,liny, koła ratunkowe, ręczniki, zabawki 
dmuchane...),

• jeśli osoba jest nieprzytomna, niezwłocznie przystąp-
my do oceny jej stanu: oddechu i pulsu. 

W przypadku stwierdzenia ich braku, przystąpmy natych-
miast (od tego zależy jej życie) do resuscytacji krążeniowo-
-oddechowej. Wszelkie te czynności ułatwi nam intuicyjne 
urządzenie AED- defibrylator. Sprawdźmy czy jest w pobli-

żu, nie bójmy się go użyć, gdyż urządzenie przeprowadzi nas 
krótkimi komunikatami przez cały proces ratowania życia, 

Pamiętaj ! Przed przystąpieniem do resuscytacji zadbaj rów-
nież o swoje bezpieczeństwo i:  poproś kogoś o pomoc  
poszkodowanego ułóż w pozycji na plecach, na stabilnym 
podłożu  udrożnij drogi oddechowe, odchyl w tym celu 
lekko jego głowę do tyłu  przy osobie wyciągniętej z wody, 
oraz dzieciach, zacznij od wykonania pięciu wdechów, pa-
miętaj przy tym o zaciśnięciu płatków nosowych poszkodo-
wanego  po wykonanych wdechach, splecionymi dłońmi 
wykonaj 30 ucisków mostka na wysokości dwóch palców 
powyżej jego dolnej linii, z częstotliwością 100 ucisków na 
minutę, na głębokość 4-5cm  zachowaj proporcję ucisk-
-wdech 30:2, u dzieci masaż serca wykonujemy jedną ręką, 
u niemowląt dwoma palcami  co dwie minuty sprawdzaj 
funkcje życiowe po ich przywróceniu ułóż osobę w pozy-
cji bezpiecznej, okryj i oczekuj na przybycie służb ratunko-
wych,

Wypoczywając w górach, pamiętajcie aby nie schodzić  
z wyznaczonych szlaków turystycznych, przygotować się 
odpowiednio do wyprawy, zabrać niezbędny sprzęt (nała-
dowany telefon, latarkę itp.), i przede wszystkim zapewnić 
sobie odpowiedni ubiór ze wskazaniem na właściwe obuwie. 

W razie konieczności należy skorzystać z numerów ratun-
kowych: 
• nad wodą 601 100 100, 
• w górach 601 100 300, 
• bądź numeru alarmowego 112.

Podróżując nie zapominajmy również o przestrzeganiu za-
sad ruchu drogowego, zachowaniu ostrożności i tak zwy-
czajnie zdrowego rozsądku. Jeżeli będziemy mieli to wszyst-
ko na uwadze, zapewne nasz wypoczynek będzie bezpiecz-
ny i udany. Tego z całych sił wszystkim Wam życzymy. 

Do zobaczenia po wakacjach  
- Zespół Redakcyjny.

Bezpieczne Wakacje


