
I N F O R M AT O R  G M I N N Y  -  N R  9  /  L I P I E C  2 0 2 2    I S S N  2 7 2 0 - 0 1 8 3

G ŁO S



2
GŁOS SZCZAŃCA - INFORMATOR GMINNY - 8/2022

Krytyka – to chleb powszedni każdego samorządowca… 
Wójt, burmistrz, prezydent miasta… każdy, kto podej-

muje decyzje dotyczące lokalnych  społeczeństw - prędzej  
czy później dostaje się w ogień krytyki. Rzec by można,  
że praca pod ciągłym pręgierzem opinii społecznej, obcowa-
nie z krytyką na co dzień, to nasz chleb powszedni! Można 
nawet żartobliwie stwierdzić, że jest dla nas jak tlen niezbęd-
na do funkcjonowania. Uzasadniona – potrafi nas pozytyw-
nie zmotywować, czy zgodnie z oczekiwaniem społeczeń-
stwa, ukierunkować.  

Decydując o sprawach dotyczących np. inwestycji re-
alizowanych w gminie,  bez względu na to, jaką decyzję po-
dejmiemy - zawsze będzie ona miała swoich zwolenników 
i przeciwników. Jeżeli w jednej wsi zrobi się drogę czy zre-
witalizuje staw, wymieni plac zabaw bądź wybuduje chod-
nik, to pozostałe miejscowości patrzą zawistnym wzrokiem. 
A przecież rzeczą niemożliwą jest wybudowanie  jednako-
wych, czy nawet proporcjonalnych do liczby mieszkańców 
sołectw, 12-tu odcinków dróg jednocześnie! 

Jednakże krytykując, najłatwiej nie brać tego pod uwagę. 
Komentarze zresztą jasno określają oczekiwania narzekają-
cych: >>- A dlaczego „u nich”, a nie „u nas?”<<. 

Czyli, gdyby budowano „u nas”, to by było dobrze, a jak 
budujemy u nich – to niedobrze! Typowa filozofia Kalego  
z „W pustyni i w puszczy”… 

Ponieważ nie da się „wszystkim równo”, gdyż jest to nie-
realne do przeprowadzenia (no chyba za wyjątkiem opcji 
„wszystkim nic”!), to każdy wójt, burmistrz, itd., woli re-
alizować zadania sukcesywnie, w miarę posiadanych sił  
i środków finansowych - w systemie „po kolei”. Kolejność, 
czyli harmonogram realizowanych działań jest każdorazowo 
zatwierdzany przez Radę Gminy, jednakże odium ze strony 
tych, do których inwestycja nie trafiła tym razem, spada per-
sonalnie na włodarza gminy czy miasta.

Oczywiście, przy takim systemie realizacji inwestycji 
w gminie, w określonym przedziale czasowym zawsze jest 
więcej „nieobdarowanych”, niż „obdarowanych”, a co za tym 
idzie, więcej głosów krytycznych niż pozytywnych. Zresztą 
pochwały działań wójta czy burmistrza ze strony społeczeń-
stwa to rzadki ptak, ale to już temat na osobne rozważania.

Krytyka może być różna. Merytoryczna i bezpodstawna. 
Twórcza i destrukcyjna. Skłaniająca do refleksji i przewar-

tościowania poglądów, bądź nic nie wnosząca i zwyczajnie 
głupia – taka sobie krytyka dla krytyki, bo przecież nie wy-
pada włodarza chwalić, a „przywalić” wójtowi jest zawsze  
„w dobrym tonie”. 

Ostatnio w ten standard wpisał się pan Wojewoda 
Lubuski, który mnie publicznie skrytykował za to, że nie 
występowałem o środki rządowe na remont jednej z dróg 
powiatowych (!) na terenie naszej gminy.  

Jest to właśnie przykład krytyki destrukcyjnej, która ni-
czego dobrego nie wnosi, a osobie skrytykowanej podcina 
skrzydła! Przykład krytyki całkowicie nieuzasadnionej, a po-
nieważ wpuszczonej w przestrzeń publiczną przez Autorytet 
wojewódzki, dodatkowo nie do obrony, ani do zniwelowania 
w  jakiejkolwiek dyskusji, do której zresztą nie dopuszczono. 

W dodatku jest to przykład krytyki niemerytorycznej, 
gdyż niczym nieusprawiedliwionej, i niemającej uzasad-
nienia w obowiązujących  realiach i zasadach pozyskiwania 
środków zewnętrznych przez samorządy. Również środków 
dystrybuowanych przez Rząd. 

Otóż Gmina nie może składać wniosków o dofinan-
sowanie inwestycji realizowanej na nie swoim mająt-
ku! Wójt nie może występować o dotację na remont drogi 
powiatowej, wojewódzkiej czy krajowej. Obojętnie czy prze- 
biega przez gminę, którą zarządza czy też znajduje się w op- 
łotkach np. Przemyśla!

Gmina może składać wnioski jedynie na swoje drogi! 
I składa, w dodatku w przypadku gminy Szczaniec - nad-

zwyczaj skutecznie i efektywnie!
Wystarczy wspomnieć, że od 2015 roku pozyskaliśmy:
• 88 738,11 zł z Agencji Nieruchomości Skarbu Państwa 

na 2 drogi w Myszęcinie i 1 w Szczańcu (3 działki dro-
gowe przejęte od ANSP),

• 418  511,93 zł z PROW na drogi w Dąbrówce Małej, 
Ojerzycach oraz w Kiełczu,

• 27  082,51 zł od Zarządu Województwa na drogi w My- 
szęcinie,

• 26 000,00 zł j.w. na drogę w Wolimirzycach (1-sza dro-
ga przejęta od Powiatu),

• 14 000,00 zł  jw.  na drogę w Brudzewie,  
• ok. 16 000,00 zł w postaci kostki szarej z Powiatu, na bu-

dowę chodnika w pasie drogi powiatowej w Opalewie, 
•  22 000 000,00 zł od Zarządu Województwa na ul. Aka-

cjową w Szczańcu,
• 307 119,00 zł środków rządowych na przebudowę drogi 

w Myszęcinie (chodnik oraz plac przed kościołem),
• 2 200 000,00 zł z RPO na budowę ścieżki Szczaniec – 

Kupienino (przy drodze powiatowej),     
• 885 526,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na  

ul. Szkolną w Szczańcu (przejęta od Powiatu),
• 853 501,00 zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych  

O krytyce słów kilka…
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na ul. M. Reja i A. Asnyka (przejęta od Skarbu Pań-
stwa) w Szczańcu,

• 132  201,71 zł od Powiatu na pozostałą, powiatową 
część ul. A. Asnyka, 

• 278 221,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
na drogę w Kiełczu (przejęta od Powiatu),

• 28 000,00 zł od Zarządu Województwa na drogę z płyt  
w Smardzewie, 

• 890 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lo- 
kalnych na drogi w Dąbrówce Małej, w Nowym Karczu 
(przejęta od Skarbu Państwa) oraz w Smardzewie 
(przejęta od Powiatu),

• 349 236,00 zł z PROW na ul. Parkową w Szczańcu,
• 5  000 000,00 zł na przebudowę ul. Zamkowej  

w Szczańcu (przejęta od Powiatu) oraz remont drogi 
Szczaniec-Ojerzyce (przejęta od Powiatu), 

Łącznie ponad 11,5 mln. zł pozyskanych dofinan-
sowań zewnętrznych tylko na infrastrukturę drogową  
w ciągu 7,5 roku!  

Jak widać troszeczkę się tego nazbierało. Zarówno dofi-
nansowań, jak i dróg (11!) przejętych na majątek gminy 
od dotychczasowych właścicieli po to, aby te drogi, tak 
potrzebne mieszkańcom – wreszcie móc samodzielnie 
wyremontować, gdyż dotychczasowy ich zarządca zapew-
ne nie zrobiłby tego nigdy…

Proszę mi wskazać podobne przypadki w historii naszej 
gminy!

A te 11,5 mln. zł, to zaledwie ułamek wszystkich 
środków pozyskanych w tym czasie na inwestycje w gmi-
nie Szczaniec. 

Wymieniłem tu wyłącznie zadania drogowe zrealizo-
wane przy udziale środków zewnętrznych. Nie wymie-
niam wielu innych zadań związanych z infrastrukturą 
drogową, a realizowanych wyłącznie z własnych środ-
ków budżetu gminy!

Tylko w ubiegłym roku kilkanaście większych i mniej-
szych wydatków inwestycyjnych, dało na koniec roku w na- 
szym budżecie łączną kwotę w wysokości 6 376 255,70 zł. 
Kwotę nie tylko najwyższą ale w niektórych wypadkach 
wręcz wielokrotnie wyższą, niż w innych, podobnych nam 
gminach powiatu świebodzińskiego. W roku poprzednim, 
2020-tym, potrafiliśmy doskonale wybronić się przed covi-
dowymi zawirowaniami losu i gospodarki do tego stopnia, 
że był to rok (czyt. nasz budżet!) rekordowy, a i w inwestycje 
wyjątkowo bogaty. Pod względem wydatków inwestycyj-
nych na mieszkańca, brylowaliśmy nie tylko w powiecie ale  
i w województwie, byliśmy w ścisłej czołówce: kwota 10 mln. zł 
na inwestycje stanowiła ponad 34 % udział w naszym 
gminnym budżecie. W tej kwocie 8 mln. zł – to były środ-
ki zewnętrzne!

W   kontekście   powyższych   faktów,  rzucanie  w  prze-
strzeń  publiczną  stwierdzeń  typu: 

„- Szkoda, że wójt gminy Szczaniec nie chciał ubiegać 
się o takie środki” (pisownia oryg.), jest żenująco niepro-

fesjonalne i co tu dużo mówić – z jednej strony obraźliwe 
dla adresata wypowiedzi, a z drugiej strony, źle świadczy  
o orientacji wypowiadającego te słowa w kwestii dotyczą-
cej zaangażowania Wójta Gminy Szczaniec w pozyskiwaniu 
środków pomocowych na realizowane w gminie inwestycje.

Pomimo, że zajmujemy jedno z dalszych pod względem 
powierzchni oraz liczby ludności miejsc wśród gmin w po-
wiecie, a ostatnie (i to mocno odbiegające od innych) miej-
sce pod względem dochodów podatkowych na głowę miesz-
kańca (wskaźnik „G”), to dzięki własnej zapobiegliwości 
dysponujemy relatywnie największym budżetem wśród 
podobnych nam gmin w powiecie. Odsyłam czytelnika do 
Raportu o stanie gminy za rok 2021, 1-sza tabelka w rozdzia-
le 9 – wydatki na głowę mieszkańca. 

Również pod względem wydatków przeznaczanych na 
realizowane inwestycje przeliczonych na głowę 1 mieszkań-
ca, w gminach nam podobnych zajmujemy najwyższą po-
zycję (Raport - rozdział 3, „Finanse Gminy, w układzie na  
1 mieszkańca”, poz. 3 od góry). W roku 2021, tylko na inwe-
stycje, wydaliśmy na 1 mieszkańca gminy znacząco więcej, 
niż wynosi per capita dochód podatkowy gminy!

Temat wystarczającego stopnia zapobiegania lub nie o do- 
tacje zewnętrzne, można byłoby uznać w tym miejscu za wy-
czerpany, gdyż przedstawione powyżej wielkości to są fakty, 
które mówią same za siebie, ale uważam, że w tym miejscu 
należy czytelników poinformować, że już od ponad dwóch 
lat czynimy konkretne, ukierunkowane starania, aby ścią-
gnąć do naszej gminy strategicznego inwestora i w ich wyni-
ku jest duża szansa, że w okolicy Myszęcina taki się pojawi. 

Od roku prowadzimy negocjacje i procedury związane 
z lokalizacją w pobliżu autostrady dużego przedsięwzięcia 
inwestycyjnego. Mamy podstawy sądzić, że w ciągu najbliż-
szych lat, pojawi się w okolicy Myszęcina nowa, duża firma, 
która nie tylko zaoferuje nowe miejsca pracy, ale każdego 
roku przynosić będzie do naszego budżetu dodatkowe, du-
blujące praktycznie obecne dochody podatkowe środki fi-
nansowe, które pozwolą nam nie tylko na znaczne rozszerze-
nie naszych możliwości inwestycyjnych, ale również stworzą 
nowe możliwości skutecznego i pełniejszego realizowania 
zadań własnych. Potencjalny komfort finansowy szybko 
odczujemy wspólnie, jako mieszkańcy Naszej Gminy, gdyż  
11 tysięcy metrów kwadratowych samych hal produkcyj-
nych i magazynowych – to nie byle co!

Życząc nam wszystkim aby przyszłe nasze plany i za-
mierzenia planistyczne oraz inwestycyjne udało się w 100% 
zrealizować, życzę Państwu przyjemnego i udanego wypo-
czynku wakacyjno-urlopowego. Skutecznego „naładowania 
akumulatorów”. Oderwania się choć na kilka czy kilkana-
ście dni od codziennych zmartwień, kłopotów i szarości 
życia codziennego. Skoncentrowania się na wypoczynku  
i przyjemnościach dostępnych u nas tylko letnią porą!

Pozdrawiam serdecznie 
– Wójt Gminy Szczaniec,

Krzysztof Neryng.
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GMINA

- 88 738,11 zł z Agencji Nieruchomości Skarbu Państwa na 2 drogi w Myszęcinie i 1 w Szczańcu  
(3 działki drogowe przejęte od ANSP),

- 418 511,93 zł z PROW na drogi w Dąbrówce Małej, Ojerzycach oraz w Kiełczu,



GMINA
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- 418 511,93 zł z PROW na drogi w Dąbrówce Małej, Ojerzycach oraz w Kiełczu,

- 418 511,93 zł z PROW na drogi w Dąbrówce Małej, Ojerzycach oraz w Kiełczu,



6
GŁOS SZCZAŃCA - INFORMATOR GMINNY - 8/2022

GMINA

- 27 082,51 zł od Zarządu Województwa na drogi w Myszęcinie,

- 26 000,00 zł j.w. na drogę w Wolimirzycach (1-sza droga przejęta od Powiatu),
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GMINA

- 14 000,00 zł  jw.  na drogę w Brudzewie,  

- ok. 16 000,00 zł w postaci kostki szarej z Powiatu, na budowę chodnika w pasie drogi powiatowej w Opalewie, 
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GMINA

22 000,00 zł od Zarządu Województwa na ul. Akacjową w Szczańcu,

- 307 119,00 zł środków rządowych na przebudowę drogi w Myszęcinie (chodnik oraz plac przed kościołem)
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GMINA

2 200 000,00 zł z RPO na budowę ścieżki Szczaniec – Kupienino (przy drodze powiatowej),     

- 885 526,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na ul. Szkolną w Szczańcu (przejęta od Powiatu),
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GMINA

- 853 501,00  zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych na ul. M. Reja i A. Asnyka (przejęta od Skarbu Państwa) w Szczańcu,

- 132 201,71 zł od Powiatu na pozostałą, powiatową część ul. A. Asnyka, 
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GMINA

- 278 221,00  zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na drogę w Kiełczu (przejęta od Powiatu),

- 28 000,00 zł od Zarządu Województwa na drogę z płyt w Smardzewie, 
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GMINA

- 890 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na drogi w Dąbrówce Małej, w Nowym Karczu  
(przejęta od Skarbu Państwa) oraz w Smardzewie (przejęta od Powiatu),

- 890 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na drogi w Dąbrówce Małej, w Nowym Karczu  
(przejęta od Skarbu Państwa) oraz w Smardzewie (przejęta od Powiatu),



13
GŁOS SZCZAŃCA - INFORMATOR GMINNY - MARZEC/2022

GMINA

- 890 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na drogi w Dąbrówce Małej, w Nowym Karczu  
(przejęta od Skarbu Państwa) oraz w Smardzewie (przejęta od Powiatu),



14
GŁOS SZCZAŃCA - INFORMATOR GMINNY - 8/2022

CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

Latem działajcie razem z nami! Podob-
nie jak w poprzednich latach planuje-
my cykl wakacyjnych imprez. Dysko-
tekowe otwarcie lata, turniej wędkarski 
i dożynki to mocne punkty wakacyj-
nych planów Centrum Kultury i Bi-
blioteki w Szczańcu.
Po ponad dwóch latach lockdownu, 
nadszedł czas kiedy możemy swobod-
nie organizować wydarzenia. Wraz z la-
tem, i (miejmy nadzieję) dobrą pogodą 
nadchodzi szereg mniejszych i więk-
szych imprez dedykowanych wszyst-
kim mieszkańcom gminy Szczaniec. 
Liczymy na Wasze zainteresowanie 
i udział bo bez Was nic się przecież nie 
uda. 
Otwarcie sezonu letniego to Dni 
Szczańca wraz z Nocą Świętojań-
ską, które wracają do kalendarza po 
ponad dwóch latach nieobecności.  
Na samym początku lipca w Parku 
Świętojańskim odbędzie się dyskote-
ka, na którą już dziś serdecznie zapra-
szamy. Mamy nadzieję, że letnie impre-
zowanie przy tanecznej muzyce wpra-
wi nas wszystkich w dobry nastrój. Na 
pewno odbędą się zawody wędkarskie 
wraz z owocowym drink barem, które 
powoli stają się stałym punktem wa-
kacyjnej oferty CKiB. Najmłodszych 
będziemy cyklicznie zabawiać podczas 
wakacyjnych warsztatów, gier plene-
rowych czy w otwartej dla dzieci Czy-
telni Pod Palmami. W drugiej połowie 
sierpnia odbędą się Gminne Dożynki, 
a we wrześniu polecamy rezerwo-
wać czas i nasmarować dobrze koła  
na V Rodzinny Rajd Rowerowy.
Czytać można wszędzie więc pamię-
tajcie żeby zabrać książkę na urlop czy 
nad jezioro. Niech też wypoczywa. 
Nasza biblioteka w Szczańcu, bibliote-
ka plenerowa oraz filia w Smardzewie 
oczywiście są cały czas otwarte. Od tej 
reguły mogą pojawić się małe wyjątki  
z uwagi na fakt organizacji innych zajęć 
więc zapraszamy do śledzenia naszych 
profili, gdzie na bieżąco informujemy  
o tym co się aktualnie dzieje.  

Letni czas
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CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI
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CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI
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CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

Od poprzedniego wydania Głosu 
Szczańca minął cały kwartał, w cza-
sie którego Centrum Kultury nie 
próżnowało. Krótko po Wielkano-
cy w Mediatece odbył się turniej 
Mordheim. Z okazji Dnia ziemi 
zorganizowałyśmy Pchli Targ, na 
którym drugie życie znalazło spo-
ro używanych przedmiotów. „Bądź 
eko-sprzedaj, wymień się, oddaj – 
nie wyrzucaj” to nasze hasło, które 
stało się motywem przewodnim ob-
chodów Międzynarodowego Dnia 
Ziemi. Oprócz tego, wzorem lat 
poprzednich obdarowałyśmy miesz-
kańców i wystawców sadzonkami 
przeróżnych rośli. Mam nadzieję,  
że wszystkie się przyjęły i latem za-
kwitną w Waszych ogródkach.
Nasza współpraca z Klubem Senio-
ra nabrała rozpędu. Seniorzy wzięli 
udział w cyklu warsztatów tema-
tycznych: teatralnych, kreatywnych, 
tanecznych oraz ceramicznych. Było 
tu  miejsce na rozmowy na poważ-
ne tematy, wygłupy i śmiech, taniec 
oraz popisy talentów artystycznych. 
Od seniorów wiemy, że zajęcia po-
dobały im się prawie tak samo jak 
nam. 
Warto wspomnieć o tegorocznych 
obchodach Święta Konstytucji  
3 Maja, które uświetniła wystawa 
obrazów Pana Jarosława Strankow-
skiego- świebodzinianina, miłośnika 
historii oraz oręża polskiego. Obec-
ność na tej wystawie to wspaniała 
lekcja historii, z której skorzystali 
również uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Szczańcu. 
Przy okazji mówienia o szkole pod-
stawowej nie możemy pominąć 
świetnie zorganizowanego Dnia 
Dziecka. Czerwcowa zabawa dla 
dzieci to było udane wydarzenie,  
w którym udział wzięło wielu naj-
młodszych mieszkańców gminy. 
Turnieje, mecze, dmuchańce, gry, 
zabawy, kolorowe warkoczyki, ma-
lowanie buzi oraz fotobudka to tyl-
ko niektóre z atrakcji tegorocznego 
Dnia Dziecka. Było nam bardzo 
miło.

Do zobaczenia wkrótce.
Dominika Bilon-Bohdan
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Wraz z wiosną, ku uciesze naszych uczniów, zakończyła 
się nauka zdalna w starszych klasach. Nareszcie w szkole 
obecni byli wszyscy uczniowie, a mury szkolne wypełnił 
ich gwar i śmiech .
Wiosna to czas wytężonej pracy. W okresie tym w Szkole 
Podstawowej w Smardzewie miało miejsce  dużo inicja-
tyw, imprez i przedsięwzięć.
24 marca 2022 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział 
w turnieju „Dwóch Ogni”, którego organizatorem była 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Świebodzinie. W sportowych 
zmaganiach brało udział 6 szkół. Rozgrywki odbywały się 
w systemie „każdy z każdym”. W klasyfikacji końcowej za-
jęliśmy 3 miejsce.
1 kwietnia 2022 r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień bez 
plecaka. Tego dnia należało zamienić tradycyjny plecak 
na coś innego. Nasi uczniowie prześcigali się w szalonych 
pomysłach w co zapakować swoje podręczniki i przybory 
szkolne. Pomysły były niesamowite, pojawiły się walizki, 
koszyki, wózki, taczki, garnki, chlebaki, klatki dla zwierząt,   
a nawet piekarnik. Zabawa okazała się wspaniała, a najo-
ryginalniejsze pomysły zostały nagrodzone.
Kwiecień to czas Świąt Wielkanocnych. Z tej okazji 
przedszkolaki z Oddziału Przedszkolnego w Smardzewie 
przygotowały kartki świąteczne oraz życzenia w postaci 
piosenki oraz wiersza i z uśmiechem ruszyły na spacer 
po Smardzewie. Odwiedziły Klub Senior Wigor Plus i za-
prezentowały tam swoje muzyczne życzenia. Dla naszych 
seniorów występ ten był sporą niespodzianką. Po tej 
wizycie przedszkolaki odwiedziły także jednostkę OSP 
Smardzewo. Tam przywitali ich strażacy oraz przedstawi-
ciele drużyny sportowej Delta Smardzewo. Nasi najmłod-
si wyrecytowali wiersz i zaśpiewali piosenkę, a w nagrodę 
otrzymali słodkie upominki.
Przedszkolaki przygotowały również kartki z życzeniami 
dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy Szczaniec, 
Centrum Kultury i Biblioteki w Szczańcu oraz dla koleża-
nek i kolegów z Klubu Malucha „Emilkowo” i Gminnego 
Przedszkola w Szczańcu.
W naszej szkole działa Klubu Wolontariuszy „Z sercem na 
dłoni”. Cały rok uczniowie angażują się w liczne projekty 
pomagając potrzebującym. Nasza szkoła dołączając do 
akcji dla Mai chorej na SMA pokazała wielkie serce. Przez 
cały czas  zbiórki w każdej z klas znalazły się słoiki, do któ-
rych zbieraliśmy groszaki i  nie tylko. Razem udało nam 
się zebrać 953,31 zł, 18,22€ i 0,50 funtów brytyjskich – to 
imponująca kwota przeznaczona na ważny dla nas wszyst-
kich cel. Poza tym zebraliśmy 24 worki nakrętek, 85 kg 
baterii, 847 kg makulatury i 4 worki kasztanów. Cieszymy 
się niezmiernie, że akcja dla Mai zakończyła się sukcesem 
i dzielna Pszczółka otrzymała najdroższy lek świata!  
W poniedziałek, 21 marca z okazji pierwszego dnia wio-
sny uczniowie klasy ósmej wraz z opiekunami, p. Karoli-
ną i p. Anią, gościli w Centrum Kształcenia Zawodowego  

U progu wakacji
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i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku. Dzięki zapro-
szeniu na zorganizowaną już X edycję Wagarów ósmoklasi-
ści mieli okazję wziąć udział w interesujących warsztatach 
i zajęciach o różnej tematyce, które z pewnością ułatwią im 
wybór przyszłej szkoły.
22 kwietnia 2022 r. z okazji Dnia Ziemi przedszkola-
ki rozpoczęły zajęcia od obejrzenia  filmów edukacyj-
nych,  dzięki którym poznały wiele ciekawych informa-
cji na temat naszej planety oraz tego jak mogą ją chronić. 
Dowiedziały się również jak mogą dbać o środowisko 
i otaczającą nas przyrodę. Dzieci z  grupy Pszczółki stwo-
rzyły wspólny plakat informujący o Dniu Ziemi, a dzieci 
z grupy Motylki wykonały swoją własną planetę Ziemia.
W kwietniu nasi uczniowie przekonali się, że lekcje nie mu-
szą być nudne  a „Pana Tadeusza” można „oswoić” na róż-
ne sposoby... Jako podsumowanie zmagań uczniowie klasy  
8 wzięli udział w projekcie „W Soplicowie jak w raju”, mają-
cym na celu  wykorzystanie technik multimedialnych rozwi-
jających kreatywność i pomysłowość. Ósmoklasiści,  prze-
mierzając karty dzieła literackiego Mickiewicza, stworzyli 
kolorowy świat z kostek gry Minecraft inspirowany lekturą  
i zaprosili na wirtualny spacer po soplicowskim dworku, 
z zachowaniem jego szczegółów i piękna „w całej ozdobie”…
Kolejny projekt humanistyczny zrealizowali czwartoklasiści, 
którzy podczas lekcji języka polskiego mieli okazję zaprezen-
tować wybraną przez siebie baśń Andersena, wykorzystując 
do tego wykonane własnoręcznie rekwizyty. Każdy uczeń 
przedstawił treść baśni, uwzględniając charakterystyczne ce-
chy baśniowego świata, kreacje bohaterów oraz przesłanie, 
wykazując się przy tym zaangażowaniem, kreatywnością 
i talentem krasomówczym.
25 kwietnia 2022 r. obchodziliśmy w naszej szkole Europej-
ski Dzień Śniadania. Akcja ta co roku przypomina i  uświa-
damia uczniom jak ważny jest dla zdrowia ten pierwszy po-
siłek. Śniadanie to dawka pozytywnej energii na cały dzień. 
Jest ono niezwykle ważne, szczególne wtedy, gdy czeka nas 
wysiłek – dzień wypełniony pracą lub nauką. Szczególnie 
podczas wysiłku umysłowego nie należy pomijać śniadań. 
Zaplanowany tego dnia piknik dla wszystkich klas, który 
miał odbyć się na dworze, przez złą pogodę odbył się w sali 
gimnastycznej .
29 kwietnia 2022r. do naszej szkoły przyjechał Dentobus. 
Mobilny gabinet stomatologiczny, w którym wykonywane 
są bezpłatne przeglądy jamy ustnej w ramach Narodowe-
go Funduszu Zdrowia. Uczniowie których rodzice wyrazili 
zgodę na przegląd, dostali po badaniu informację ze stanem 
uzębienia swoich dzieci. Zainteresowani mogą przyjść na 
dalsze leczenie w Dentobusie po uzgodnieniu terminu w po-
rozumieniu ze szkołą.
W ostatnim tygodniu kwietnia gościliśmy u nas aktorów  
z grupy teatralnej „Herbi” z Leszna, którzy przedstawili na-
szym przedszkolakom i uczniom klas I – III bajkę pt. „Wiel-
kie sprzątanie na leśnej polanie”. W czasie spektaklu dzieci 
miały możliwość występowania na scenie razem z aktorami. 
Przedstawienie przybliżyło i utrwaliło młodszym uczniom 
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wiadomości z zakresu ekologii oraz wywołało na ich twa-
rzach wiele radości i uśmiechu.
W czasie długiego weekendu majowego, chętne przed-
szkolaki wspólnie z rodzicami wzięły udział w akcji mają-
cej na celu rozbudzenie i utrwalenie poczucia tożsamości 
narodowej i szacunku dla narodowych symboli. Owocem 
tych działań były przepiękne zdjęcia, na których widać,  
że nasi mali patrioci wiedzą jak uczcić narodowe święta.
Natomiast w naszej szkole upamiętniliśmy majowe wy-
darzenia 04 maja 2022 r. W tym dniu uczniowie klasy 
IV pod opieką swojego Wychowawcy przygotowali apel 
upamiętniający to znaczące dla naszej państwowości wy-
darzenie. Występ czwartoklasistów poprzedziło odśpie-
wanie hymnu państwowego przez całą społeczność szkol-
ną. Następnie mogliśmy wysłuchać recytacji pięknych 
wierszy o tematyce patriotycznej, którym towarzyszyła 
odpowiednia oprawa muzyczna. Dodatkowo uczniowie 
przybliżyli nam informacje na temat historycznych oko-
liczności związanych z uchwaleniem pierwszej konstytu-
cji naszego państwa. O scenografię i wystrój sali zadbały 
starsze klasy pod czujmy okiem nauczyciela historii oraz 
nauczyciela języka polskiego.
Międzynarodowy Dzień Strażaka – tego dnia dzieci z gru-
py Motylki i Pszczółki wybrały się do remizy strażackiej 
OSP w Smardzewie, gdzie dowiedziały się wielu cieka-
wych informacji  na temat pracy strażaków, miały szansę 
przymierzyć strażacki strój, zasiąść w wozie strażackim 
i  obejrzeć sprzęty wykorzystywane do ratownictwa po-
żarowego. Na zakończenie wspólnego spotkania dzieci 
wręczyły naszym miejscowym bohaterom własnoręcznie 
wykonane kartki i pamiątkową tabliczkę z kolorowym na-
pisem „Dziękujemy”.
12 maja 2022 r. w Galerii Zbąszyneckiego Atelier został 
rozstrzygnięty etap powiatowy Lubuskich konfrontacji 
Artystycznych – plastyka. Rada artystyczna dokonała 
oceny prac. Tegoroczny temat „Obraz wyrwany z piosen-
ki Cudowny Dzień Nick Sinclar” został przedstawiony  
w 36 pracach w 3 kategoriach wiekowych. Wśród nomi-
nowanych do finału wojewódzkiego osób znalazła się na-
sza uczennica Wiktoria Rygas z klasy I.
18 maja 2022 r. w Czytelni Biblioteki Publicznej w Świe-
bodzinie „Fabryka Kreatywności” odbyło się również 
podsumowanie etapu powiatowego Lubuskiego Kon-
kursu Plastycznego 2022 PRO ARTE, którego organi-
zatorem jest Regionalne Centrum Animacji i Kultury.  
Nominacje do finału wojewódzkiego w kategorii wieko-
wej 7-9 otrzymały uczennice klasy I naszej szkoły: Wikto-
ria Rygas i Aleksandra Bock. Uroczyste wręczenie wyróż-
nień i nominacji nastąpiło 31maja 2022r.
26.05.2022r. to był wyjątkowy dzień zarówno dla Rodzi-
ców jak i dla Dzieci. Przedszkolaki, pod czujnym okiem 
swoich nauczycielek, przygotowywały program arty-
styczny, aby jak najlepiej zaprezentować się przed swoimi 
rodzicami. Mali artyści ubrani w odświętne stroje recyto-
wali wierszyki, śpiewali piosenki i tańczyli. W podzięko-

SZKOŁA PODSTAWOWA W SMARDZEWIE
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waniach pociechy wręczyły swoim rodzicom własnoręcznie 
wykonane upominki i wyhodowane kwiatki.
Na przełomie maja i czerwca 2022 r. uczniowie klas 4-8  
wraz z opiekunami: p. Danutą Helińską, p. Zofią Kowalską,  
p. Anną Czepiżak i p. Grzegorzem Kardzisem oraz przewodni-
kiem wyruszyli na trzydniową wycieczkę do Krakowa, jednego  
z najstarszych miast i perełki narodowego dziedzictwa kultury. 
Wycieczka ta została zrealizowana dzięki dofinansowaniu 
Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Poznaj Pol-
skę” na rok szkolny 2021/2022. Pierwszym punktem podró-
ży było zwiedzanie opactwa benedyktynów w Tyńcu wraz 
z kościołem św. Piotra i św. Pawła-najstarszego, istniejącego 
klasztoru w Polsce. Jeszcze tego samego dnia czekała nas ko-
lejna atrakcja, a  mianowicie przemierzenie niesamowitych 
podziemnych korytarzy słynnej Kopalni Soli w Wieliczce. 
Po przygodach głęboko pod ziemią, był czas by  odetchnąć 
chwilę pełną piersią w Tężni Solankowej. Drugiego dnia,  
tj. 31 maja, po śniadaniu wyruszyliśmy na podbój Krakowa. 
Rozpoczęliśmy od spaceru po krakowskim Kazimierzu, na-
stępnie zwiedziliśmy Wawel i Rynek Główny, w obrębie któ-
rego zobaczyliśmy m.in. ponad 800-letni Kościół Mariacki, 
renesansowe Sukiennice, gotycką wieżę Ratuszową oraz 
przepiękne krakowskie kamienice. Natomiast ostatni dzień 
naszego pobytu to zabawa  w największym w Polsce Parku 
Rozrywki Energylandia. Taka wycieczka to  niezapomniane 
wspomnienia, nowe doświadczenia i wiedza o historycz-
nych miejscach naszej ojczyzny oraz silniejsze więzi służące 
integracji naszej społeczności szkolnej.
1 czerwca to najweselszy dzień w roku dla wszystkich dzie-
ci. Z tej okazji w naszym przedszkolu od rana nie brakowało 
atrakcji. Dzieci otrzymały w prezencie przepiękne zabawki. 
Gościły też Seniorów z Domu Seniora w Smardzewie, któ-
rzy przygotowali okolicznościową kartkę i słodki upominek. 
Później wraz ze starszymi kolegami i koleżankami z klas  
I – III powędrowały na salę gimnastyczną, na której czeka-
ło na nich mnóstwo atrakcji, m.in. dmuchane zamki, wata 
cukrowa i  różnego rodzaju gry oraz zabawy przygotowane 
przez panią animatorkę.
W czwartek, 2 czerwca klasa siódma  wraz z opiekunami, 
wychowawczynią p. Karoliną Mrozowicz oraz p. Anną Cze-
piżak, udała się na jednodniowy wyjazd do Nowego Dwor-
ku. Głównym założeniem pobytu było propagowanie kul-
tury wspierającej zdrowy styl życia oraz wzmacnianie więzi 
między uczniami. Po przyjeździe na miejsce wszyscy udali 
się na ściankę wspinaczkową.  Kolejnym zadaniem było 
wspięcie się na wieżę, którą uczniowie mieli za zadanie uło-
żyć ze skrzynek. Praca w zespole i zaufanie funkcjonowało 
na właściwym poziomie. W międzyczasie odbył się mecz 
siatkówki, koszykówki i piłki nożnej. Organizatorzy przygo-
towali też ognisko, gdzie uczniowie mogli posilić się przed 
kolejnym wyzwaniem, jakim był rajd rowerowy. Siódmokla-
siści mieli do pokonania dystans 15 km – było ciężko, ale 
wspólnymi siłami i słowem otuchy udało się!

Anita Bock
Anna Czepiżak

SZKOŁA PODSTAWOWA W SMARDZEWIE
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Wiosna to czas radości, budzącego się życia, czas podejmo-
wania wyzwań i realizacji marzeń, choć tak naprawdę na 
spełnianie tych ostatnich każda pora roku jest dobra. Wio-
sną rodzą się też ciekawe pomysły na spędzanie wolnego 
czasu. I taka właśnie była wiosna w Szkole Podstawowej im. 
Emilii Sczanieckiej w Szczańcu.
Wiosna to czas szalonych pomysłów, bo czy słyszał ktoś 
o Dniu Kapcia? A w naszej szkole 8 kwietnia człapaliśmy 
do woli, bo każdy tego dnia przyszedł w swoich ulubionych 
klapkach, bamboszach, ciapach, laczkach, czyli po prostu 
w domowych kapciach. Od razu poczuliśmy się lepiej, tak 
swojsko, domowo.
Wiosna to święta Zmartwychwstania Pańskiego. Z tej 
okazji 12 kwietnia uczniowie klasy pierwszej przygotowali 
przedstawienie pt. „Wielkanocna historia o wielkim jajku”.   
Dzieci zaprezentowały swoje zdolności aktorskie uczniom 
klas II-V oraz przedszkolakom z Gminnego Przedszkola  
w Szczańcu. 13 kwietnia na przedstawienie zostali zapro-
szeni rodzice pierwszaków. Najmłodsi uczniowie dołożyli 
wszelkich starań, by przybliżyć publiczności tradycje oraz 
zwyczaje związane ze Świętami Wielkanocnymi.

   

Wiosna to moment, gdy poświęcamy czas naszej pla-
necie. Na całym świecie Dzień Ziemi obchodzony jest  
22 kwietnia. Tegorocznym hasłem przewodnim święta były 
słowa: „Zainwestuj w naszą planetę”. Uczniowie klas I-III  
w ciągu tygodnia rozmawiali na temat ochrony środowiska  
i jego zasobów, a podczas spacerów dostrzegali piękno natu-
ry. 22 kwietnia w szkole gościli panowie z Nadleśnictwa Ba-
bimost, Stanisław Skrzetuski i Marek Krotowicz, którzy za-
poznali dzieci z pracą leśnika oraz przekazali wiele cennych 
wiadomości na temat środowiska leśnego, zwierząt, roślin  
i ochrony lasów. Po spotkaniu z leśnikami uczniowie wspól-
nie wykonali prace plastyczne pt. „Piękna jest nasza Ziemia”, 
które ozdobiły świetlicę szkolną. 
Wiosna to czas rozmów o bezpieczeństwie, dlatego 
26 kwietnia gościliśmy w naszej szkole przedstawiciela Cy-
wilnej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej ze Zbąszynka 
oraz Herę - owczarka niemieckiego, który wspaniale zapre-
zentował swoje umiejętności, pięknie wykonywał komen-
dy, pokonywał przeszkody, odnalazł specjalnie schowaną 
uczennicę. Opiekun psa opowiedział dzieciom, na czym 
polega praca psów-ratowników, jak długo są szkolone oraz  
jak należy zachowywać się w sytuacjach zagrażających życiu.

  
6 maja uczniowie klas I-III wybrali się na wycieczkę do 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczańcu. Druhowie Paweł 
Sołtysik i Mateusz Siekierski zapoznali dzieci z pracą straża-
ków. Uczniowie dowiedzieli się, że strażacy nie tylko gaszą 
pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodo-
wych, pomagają zwierzętom, sprzątają połamane przez wi-
chury drzewa i w ten sposób służą drugiemu człowiekowi. 
Dzieci obejrzały od wewnątrz wóz strażacki, poznały jego 
specjalistyczne wyposażenie, obserwowały działanie pneu-
matycznych nożyc, wykorzystywanych podczas wypadków 
samochodowych. Strażacy zapoznali uczniów z zasadami 
udzielania pierwszej pomocy. Wycieczka do OSP w Szczań-
cu bardzo się uczniom podobała. Wielu z nich chciałoby   
w przyszłości zostać strażakiem.
W roku szkolnym 2021/2022 klasa pierwsza brała udział  
w realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Aka-
demia Bezpiecznego Puchatka”. Od października dzieci 
uczestniczyły w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa  
w domu, w szkole, w drodze do szkoły, dotyczące rozsąd-
nego i bezpiecznego korzystania z Internetu, udzielania 
pierwszej pomocy oraz bezpiecznych relacji z rówieśnika-
mi. Program kształtował u dzieci postawy odpowiednie-
go zachowania się w sytuacjach dla nich niecodziennych, 
trudnych oraz uczył właściwej reakcji na zaistniałe zagroże-
nia życia codziennego. W wyniku podjętych działań szkoła  
po raz kolejny otrzymała Certyfikat „Akademii Bezpieczne-
go Puchatka”.

 
Wiosna to czas kulturalnych rozrywek. 28 kwietnia 
uczniowie z klasy I-III wybrali się do ŚDK na spektakl pt. 
„Czarodziejski ołówek” w wykonaniu aktorów wrocław-
skiego teatru In Art. Głównym przesłaniem spektaklu było 
uświadomienie młodym widzom, że prawdziwa moc tkwi  
w nas samych i żadne „gadżety” nie są w stanie zastąpić na-
szej wyobraźni, kreatywności czy odwagi w podejmowaniu 
różnych, nierzadko trudnych decyzji. Przygody Michasia 
pokazały, jak ważna jest wiara w siebie, a kierowanie się 

WIOSNA, WIOSNA, WIOSNA, ACH, TO TY!
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dobrym sercem pozwoli pokonać największe przeszkody 
i przeciwności losu. To była opowieść o prawdziwej przy-
jaźni, odwadze i chęci niesienia pomocy tym, którzy jej po-
trzebują. 
28 maja uczniowie klasy V wraz ze swoją wychowawczy-
nią wybrali się na wycieczkę do Poznania. Głównym celem 
wyprawy był udział w spektaklu teatralnym w Teatrze Ani-
macji. Tym razem uczniowie obejrzeli sztukę pt. „Dziób  
w dziób” autorstwa Maliny Prześlugi, wyreżyserowaną 
przez Ireneusza Maciejewskiego. Bohaterowie tej sztuki to 
gołębie, które tworzą bandę, oraz młody, samotny wróbel 
Przemek, który raz na zawsze zmieni zasady i udowodni, 
że warto iść przez życie razem, dziób w dziób. Bo przecież 
ptak to ptak, a każdy problem da się rozwiązać pokojowo… 
albo odkryć, że tak naprawdę problemu nie ma! Była to 
fantastyczna sztuka z przesłaniem odpowiednim na każde 
(a zwłaszcza te, które przeżywamy teraz) czasy. W drodze 
powrotnej uczniowie postanowili, że do teatru na pewno 
jeszcze wrócą, bo naprawdę warto!

 
31 maja uczniowie klasy 7b wraz z wychowawczynią zapro-
sili najmłodszych uczniów naszej szkoły oraz swoich rówie-
śników z klasy 7a na prezentację przygotowanych przez sie-
bie bajek. Był to wspaniały upominek z okazji Dnia Dziec-
ka. Uczniowie pracowali metodą projektu uczniowskiego, 
a efektem ich starań były 3 bajki wykonane różnorodnymi 
technikami: film, komiks i przedstawienie kukiełkowe. Pe-
rypetie bajkowych bohaterów podobały się wszystkim wi-
dzom.

  
1 oraz 8 czerwca w ramach akcji „Młodzież czyta dzie-
ciom” Wolontariuszki z grupy MocnoPomocni czytały bajki  
w klasie pierwszej i w Gminnym Przedszkolu Publicznym 
w Szczańcu. W dobie cyfryzacji społeczeństwa powinniśmy 
pamiętać o tradycyjnym czytaniu, gdyż uczy ono myślenia, 
rozwija kreatywność, wyobraźnię i pamięć, poszerza zasób 
słownictwa, zapewnia prawidłowy rozwój emocjonalny  
i rozbudza ciekawość dzieci.
Wiosna to czas wycieczek. W ramach projektu MEiN pod 
nazwą „Poznaj Polskę” uczniowie naszej szkoły wzięli udział 
w trzydniowych wycieczkach do Krakowa. Założeniem 

projektu było uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci  
i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, 
jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultu-
ry i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Pierwsza grupa 
uczniów zwiedzała miejscowości województwa małopol-
skiego w dniach 25–27 kwietnia, natomiast druga grupa 
28–30 kwietnia. Atrakcji było bardzo dużo: Rodzinny Park 
Rozrywki w Energylandii, Kopalnia Soli w Wieliczce, gdzie 
zwiedzili m.in. Muzeum Żup Krakowskich, zabytki Krako-
wa, takie jak Wawel, Sukiennice, Rynek i Ratusz, Kościół 
Mariacki, Barbakan, kościół na Skałce oraz dzielnicę Kazi-
mierz wraz z Synagogą Remuh. 

    
W ramach tego samego projektu ministerialnego uczniowie 
klas II i III 13 maja uczestniczyli w wycieczce do Torunia.  
Z wielkim zaciekawieniem zwiedzali miasto Kopernika  
i piernika. Dzieci poznały najważniejsze fakty z życia wiel-
kiego, polskiego uczonego, który „wstrzymał Słońce, ruszył 
Ziemię”, wybrały się w podróż kosmiczną dzięki ofercie Pla-
netarium i dowiedziały się, jak piecze się pierniki. 
20 maja uczniowie klasy pierwszej byli na wycieczce  
w Pirackim Parku Rozrywki w Kościanie. Program edu-
kacyjno-rekreacyjny obfitował w ciekawe atrakcje. Dzieci  
z pomocą animatorów zdobywały różne umiejętności, aby 
na końcu przygody w parku, odnaleźć piracki skarb. Pod-
czas pobytu w Parku odwiedzili wioskę indiańską, gdzie 
uczyli się strzelać z łuku, zwiedzili tipi wodza oraz tańczyli 
w kolorowych, indiańskich strojach. W starożytnym Egipcie 
odczytywali hieroglify oraz zapisywali nimi swoje imiona. Były  
w „Świecie bajek”, miały okazję poznania ważnych zabytków 
architektonicznych świata, płynęły tratwą, obserwując przy-
rodę oraz karmili zwierzęta w mini zoo. 
Wiosna to czas integracji. Dlatego 13 maja w piątek od-
było się ognisko klasy drugiej, które przygotowali rodzice 
uczniów. Głównym celem niecodziennego spotkania była 
integracja klasy. Podczas ogniska dzieci piekły kiełbaski, 
jabłka i inne smakołyki. Uczyły się samodzielnego przygo-
towania posiłku w niecodziennych warunkach oraz współ-
pracy w zespole. Przy wtórze śpiewu ptaków bawiły się  
w różnorodne zabawy na świeżym powietrzu, a jednocze-
śnie poznawały piękno najbliższej okolicy. 
W dniu 19 maja klasa czwarta wybrała się na integracyjną 
wycieczkę do Świebodzina.  
Wiosna to czas świąt patriotycznych. Z okazji rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczniowie klasy czwartej 
wraz z wychowawczynią przygotowali okolicznościową aka-
demię. Występ obejrzeli wszyscy nauczyciele, pracownicy  
i uczniowie naszej szkoły. A 3 maja delegacja szkoły uczest-
niczyła w gminnych obchodach tej wielkiej rocznicy. 
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Wiosna to czas spotkań z ciekawymi ludźmi. We wto-
rek 10 maja w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów 
klas I-III z pszczelarzem, panią Teresą Sikucińską. Wszyscy 
z zainteresowaniem słuchali opowieści  o życiu i zwycza-
jach pszczół. Dużą atrakcją było oglądanie przenośnego ula 
i plastra miodu, stroju pszczelarza, a także obejrzenie przy-
borów, których używa w swojej codziennej pracy. Dzieci 
dowiedziały się, że istnieje wiele rodzajów miodu, które róż-
nią się kolorem, smakiem i zapachem. Na zakończenie spo-
tkania odbyła się degustacja miodu. To były bardzo ciekawe 
zajęcia, które na długo pozostaną w pamięci uczniów.
Wiosna to czas na sport i rekreację. 30 i 31 maja na stadio-
nie OSiR w Świebodzinie odbywały się powiatowe zawody 
lekkoatletyczne. 30 maja na stadionie zmagali się uczniowie 
klas VII i VIII w kategorii wiekowej – Młodzicy. Naszą szko-
łę reprezentowało pięcioro uczniów, a Patryk Znamirowski 
w biegu na 1000 m z czasem 3 minuty i 26 s zajął III miejsce 
i uzyskał awans do finałów wojewódzkich. 31 maja walczyli 
uczniowie klas IV- VI w kategorii wiekowej – Dzieci starsze. 
Naszą szkołę reprezentowało dziesięcioro uczniów. Wszyst-
kim zawodnikom należą się gratulacje. 

 
4 czerwca na stadionie sportowym Victorii Szczaniec odbył 
się Rodzinny Festyn rekreacyjno-sportowy z okazji Dnia 
Dziecka. Nauczyciele naszej szkoły przeprowadzili kon-
kurencje sportowe oraz gry i zabawy dydaktyczne. Panie 
z CKiB zadbały o część rekreacyjną, a Rodzice o zaplecze 
kulinarne. Zaproszenie na festyn przyjęli Policjanci z Po-
wiatowej Komendy Policji w Świebodzinie oraz Druhowie 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczańcu. Festyn rozpoczął 
się występem artystycznym klas I-III przygotowanym z oka-
zji Dnia Matki i Dnia Ojca. Pod koniec imprezy odbyły się 
mecze mamy kontra córki oraz tatusiowie kontra synowie. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się tzw. dmuchańce.
Impreza przebiegła w sposób bezpieczny, w miłej atmosfe-
rze. Przygotowanie tylu atrakcji było możliwe dzięki wspar-
ciu finansowemu firm działających na terenie Gminy Szcza-
niec. Otwarte, dobre serce i hojne ręce okazały nam: Gmin-
na Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
w Szczańcu, firmy: Alltrans, Miko-Okna, Walus-Trans, Żak, 
panowie Józef Wencel i Wojciech Pertek oraz Restauracja 
Gościniec.
Wszystkim z całego serca dziękujemy!

   

 
Wiosna w naszej szkole to czas wspomnień o naszej Pa-
tronce. 20 maja, w dniu 218. urodzin Emilii Sczanieckiej, 
obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły. Była to doskonała 
okazja, by podkreślić rangę sztandaru, by przypomnieć 
sobie jego symbolikę i wartość. Był to idealny moment, by 
ustępujący chorąży pocztu sztandarowego przekazał tę za-
szczytną funkcję młodszemu koledze.
Obchody rozpoczęły się o 7.40 Mszą Świętą, którą odpra-
wił proboszcz parafii pw. św. Anny w Szczańcu – ks. Da-
riusz Siek. Po Eucharystii przy pomniku na ręce Patronki 
złożyliśmy bukiet urodzinowych kwiatów. O 9.25 w świe-
tlicy szkolnej rozpoczęła się uroczysta akademia. Swoją 
obecnością zaszczycili nas: proboszcz parafii pw. św. Anny  
w Szczańcu – ksiądz Dariusz Siek, skarbnik Gminy Szcza-
niec – pani Elżbieta Baranowska oraz dyrektor Centrum 
Kultury i Biblioteki – pani Marta Napierała. Po odśpiewaniu 
hymnu narodowego nastąpiła uroczysta ceremonia przeka-
zania sztandaru. Nowo wybrany chorąży – Tymoteusz Kon-
dratowicz – złożył ślubowanie, a następnie przejął sztandar. 
Dyrektor szkoły, pan Jacek Melnyk wygłosił okolicznościo-
we przemówienie. Z życiorysu Emilii Sczanieckiej wybrał 
kilka istotnych faktów, zwracając szczególną uwagę na jej 
zaangażowanie w proces edukacji i opieki nad najmłodszy-

SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZAŃCU
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mi. Pan dyrektor podkreślił jak ogromną rolę w życiu szkoły 
pełni sztandar. Po części oficjalnej przyszedł czas na wy-
stępy. W pięknym montażu słowno-muzycznym wystąpiła 
młodzież z klasy V szkoły podstawowej. W programie zna-
lazły się fragmenty biografii Emilii Sczanieckiej oraz wiersze  
o patronce napisane przez uczniów naszej szkoły. Niech 
słowa naszej Patronki „Nic dla siebie, wszystko dla innych” 
przyświecają nam przez całe życie.

  

   

Wiosna to czas intensywnej nauki. Uczymy się w różnych 
miejscach i różnymi metodami. 12 maja w ramach lekcji 
techniki uczniowie klasy V odwiedzili miejscową stolarnię 
Leona i Romualda Bejmów. Uczniowie poznali tam różne 
gatunki drewna i maszyny wykorzystywane do jego obrób-
ki. Właściciele przedstawili również wytwory swojej pracy 
oraz zapoznali uczniów ze sposobem ich powstawania.
23 maja klasa IV wybrała się na lekcję muzyki w plenerze. 
Dźwięki fletów stapiały się tego dnia ze śpiewem ptaków  
w Parku świętojańskim.
W dniach 24-26 maja nasi ósmoklasiści pisali swój pierwszy 
ważny egzamin. W tych dniach sprawdzili stan swojej wie-
dzy, którą mozolnie zdobywali przez osiem lat.

    

6 czerwca w naszej szko-
le odbył się przepięk-
ny koncert, który wraz  
z uczniami klasy VIIa 
przygotowała główna jego 
bohaterka, pani Daria 

Puciata-nauczycielka muzyki, która jest zawodowym muzy-
kiem. Pani Daria wykonała na flecie poprzecznym wiele me-
lodii z filmów i bajek dla dzieci. Koncert przeniósł nas w cu-
downy świat muzyki i pozwolił zrelaksować się po trudach 
nauki. Była to wyjątkowa lekcja, która na długo pozostanie 
w naszych sercach i pamięci.

 
15 czerwca na podwórku szkolnym stanęły stoliki z przeróż-
nymi grami i zabawami, zamieniając zwyczajną przestrzeń 
w niezwykły plac zabaw. Młodzież z klubu MocnoPomocni 
animowała aktywność dzieci młodszych, więc każda „prze-
rwa na zabawę” mijała tego dnia zbyt szybko. 
„Wiosna, wiosna, wiosna, ach, to Ty”. A w naszej szkole była 
ona tak intensywna i bogata w wydarzenia, że nawet nie spo-
strzegliśmy się, że minęła. I przyszło lato. A lato to zakończe-
nie roku szkolnego, pożegnanie ósmoklasistów i upragnione 
wakacje. 
„Lato, lato, lato, echże, Ty”, mijaj wolno i leniwie! 
Życzymy wszystkim udanego, bezpiecznego wypoczynku. 
Do zobaczenia w nowym roku szkolnym! 

Jacek Melnyk
Aldona Pokrywczyńska
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Czas obfitował w wiele wydarzeń. Najstarsza grupa - „Kra-
snoludki” współpracowała z kl. I Szkoły Podstawowej im. 
Emilii Szczanieckiej. 29 marca odbyły się wspólne wio-
senne podchody. 8 kwietnia sześciolatki były na warszta-
tach wielkanocnych w I klasie, natomiast 12 kwietnia wraz  
z grupą „Smerfy” starszaki mogły podziwiać wielkanocne 
przedstawienie pierwszoklasistów. Przy okazji przedszkola-
ki miały okazję poznać szkołę, do której już niedługo będą  
uczęszczać.
Nasze przedszkole od września bierze udział w Międzyna-
rodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska 
Cała”. Oto niektóre zadania projektowe, które ostatnio zo-
stały zrealizowane: zapoznanie z procesem powstawania 
mąki i upieczenie pysznego domowego chleba; pieczenie 
babeczek na wielkanocny kiermasz według przepisu babuni; 
udział w Międzynarodowym konkursie plastycznym ,,Z cze-
go słynie mój kraj”. Ponadto przygotowaliśmy przedszkolną 
uroczystość z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 
a 3 maja delegacja dzieci i rodziców brała udział w głównych 
uroczystościach w kościele pw. św. Anny i pod pomnikiem. 
„Powiatowy Konkurs na Tradycyjną Palmę Wielkanocną” 
zorganizowany przez szczanieckie przedszkole został ob-
jęty Honorowym Patronatem Wojewody Lubuskiego 
Władysława Dajczaka. Celem konkursu było min. popula-
ryzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielka-
nocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą. 
Prace konkursowe zgłosiło siedem przedszkoli - ze Świebo-
dzina: Publiczne Przedszkole nr 3, Publiczne Przedszkole 
nr 4, Publiczne Przedszkole nr 6, Publiczne Przedszkole  
nr 7, Publiczne Przedszkole nr 8, Niepubliczne Przedszko-
le w Zbąszynku oraz nasze Gminne Przedszkole w Szczań-
cu. Dzieci we współpracy z rodzicami wykonały palmy,  
których zdjęcia zostały przesłane pocztą elektroniczną. Ko-
misja w składzie: P. Sylwia de Roover - nauczycielka ze Szko-
ły Podstawowej w Smardzewie i Szczańcu, P. Dominika Bi-
lon - Bohdan - kierownik Centrum Kultury i Biblioteki oraz  
P. Aleksandra Lisicka - plastyk i florystka, oceniła 32 prace 
i  przyznała trzy pierwsze miejsca, trzy drugie, trzy trzecie 
i aż cztery wyróżnienia. 
13 kwietnia 2022 roku nasze przedszkolaki zgodnie z wiel-
kanocną tradycją wybrały się na polowanie na jajka, któ-
re Zając Wielkanocny pogubił w naszym przedszkolnym 
ogrodzie. Tego dnia byliśmy także w różnych instytucjach 
Szczańca, żeby z ich przedstawicielami podzielić się uśmie-
chem, życzeniami i świątecznym upominkiem. 
22 kwietnia 2022 roku nasze przedszkolaki obchodziły 
Dzień Ziemi, wykazały się one dużą wiedzą na temat segre-
gacji śmieci, recyklingu i postaw proekologicznych. Wzięły 
również udział we wspaniałej inicjatywie sprzątania świata 

Co ostatnio działo się  
w szczanieckim Gminnym Przedszkolu? 
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aby zadbać o naszą planetę. Najstarsza grupa zrealizowała ogólno-
polski program edukacyjny ,,Skąd się biorą produkty ekologiczne”. 
Dzieci wzięły udział w akcji „Cała Polska maluje Giga Laurkę dla 
Strażników Lasów”. Z nadesłanych drogą elektroniczną fotografii 
prac powstały giga-laurki, które można podziwiać na stronie akcji. 
Oryginalne prace natomiast zostały podarowane młodzieży z Ze-
społu Szkół Leśnych w Rogozińcu, która odwiedziła nas, by prze-
prowadzić kilka ciekawych zabaw edukacyjnych i pokazów dotyczą-
cych lasu.
Na terenie przedszkola dzieci mogły uczestniczyć w warsztatach ta-
necznych i w II części Akademii Programistów.
Dziecko, któremu się czyta nie tylko lepiej się rozwija, ale też czu-
je się ważne i kochane. Dlatego też w każdy piątek dzieci z grupy 
„Biedronki” wypożyczają książki z naszej biblioteki przedszkolnej. 
Akcja ma na celu  popularyzowanie literatury dziecięcej, utrwala-
nie nawyku czytania, a także wspólne czytanie książek przez dzie-
ci i ich rodziców. Zachętą do wypożyczania i czytania dzieciom 
książek miała być też wycieczka do Centrum Kultury i Biblioteki. 
Dzieci mogły poznać teatrzyk Kamishibai i posłuchać bajki z jego 
wykorzystaniem. Mogły zwiedzić wszystkie pomieszczenia, dowie-
dzieć się co się w nich odbywa i do czego służą niektóre przyrządy.  
W ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” młodzież z kl. VIII 
ze Szkoły Podstawowej wraz z panią Sylwią de Roover oraz pani 
Anna Twardowska – mama Oli, czytali bajki w naszym Przedszkolu.  
To wszystko działo się w ramach ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.
Na zaproszenie Księdza Proboszcza, w niedzielę 29 maja w kościele 
pw. św. Anny w Szczańcu nasze pięcio, sześciolatki i jeden czterola-
tek wraz z Tatą Jasia przedstawiły program patriotyczny pt. „Histo-
ria Polski” z prezentacją multimedialną. To były wzruszające chwile.
1 czerwca nasze przedszkole tętniło radością. Było bardzo słodko  
z powodu niespodzianki jaką była wata cukrowa i pyszne lody. Spę-
dzaliśmy czas na świeżym powietrzu korzystając z różnych sprzętów 
wyposażenia przedszkolnego. Zamykaliśmy się w dużej bańce my-
dlanej, puszczaliśmy piękne bańki i braliśmy udział w rywalizacjach 
sportowych. Czas umilały zabawy piaskiem kinetycznym, lampą 
świetlną oraz zabawy badawcze z mikroskopami.
Najmłodsza grupa „Biedronki” miała „Pasowanie na Przedszkolaka”.
Zakończyliśmy akcję „Góra Grosza”. Zebrana kwota w groszach  
w wysokości 499,59 złotych przekazana została do Towarzystwa 
Nasz Dom za pośrednictwem Urzędu Pocztowego w Świebodzinie. 
Rodzice naszych przedszkolaków jak zawsze wykazali się ogrom-
nym zaangażowaniem i dobrym sercem!
Pożegnanie najstarszej grupy zawsze jest wydarzeniem obfitującym 
w mnóstwo emocji. Były więc radość, śmiech, wzruszenie oraz łzy. 
Mury naszego przedszkola opuściły dzieci z grupy „Krasnoludki”.  
Z całego serca życzymy im radości, uśmiechu oraz wielu sukcesów 
w I klasie. 
Rok szkolny zakończyła wycieczka do Karczmy Taberskiej w Janowcu! 

Wioletta Klus
Monika Siemaszko

Julia Wójcik
Katarzyna Klus 
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W najnowszym wydaniu Głosu Szczańca, pra-
gniemy przybliżyć Państwu postać Bartosza 
Bursztyna, w którego żyłach płynie krew przepeł-
niona pasją i miłością do piłki nożnej. Jego fascy-
nacja futbolem, swoje początki miała w 2002 roku 
kiedy to na boiskach Japonii i Korei południowej 
swój turniej rozgrywały najlepsze drużyny świata. 
Wśród nich reprezentacja Polski Jerzego Engela. 
To wówczas Bartek, jak sam podkreśla, z racji bar-
dzo młodego wieku, pierwszy raz zupełnie świa-
domie, z ogromnym zainteresowaniem śledził 
losy drużyn uczestniczących we wspomnianym 
turnieju. Jego pasja nie minęła w dniu zakończe-
nia mistrzostw świata, kontynuował jej rozwój  
u boku swojego dziadka Józefa Starzyńskiego, 
który zabierał go na mecze miejscowej Victorii 
Szczaniec.
Kiedy tylko pojawiła się taka możliwość, Bartek  
z czynnego, młodego kibica i obserwatora rozgry-
wek piłkarskich, zamienił się w młodego piłkarza, 
pozostając do dziś futbolistą Szczanieckiej Victo-
rii. Swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał pod 
czujnym okiem uznanego, miejscowego trenera 
młodzieży - Stanisława Szemberskiego. Miał rów-
nież swoje krótkie epizody w drużynie Myszęciń-
skiego Zenitu.
Od roku 2017 roku Bartek pełni w Victorii rolę już 
nie tylko piłkarza, ale o wiele poważniejszą- rolę 
Prezesa Klubu. Zdołał wokół siebie zgromadzić 
wielu piłkarskich zapaleńców, z którymi od pięciu 
lat na nowo buduje współczesną historię miejsco-
wego klubu. Warto zauważyć, że w 2002 roku kie-
dy „Nasz” Prezes - Bartosz Bursztyn rozpoczynał 
swoją przygodę z piłką nożną, Victoria Szczaniec 
spadała z Okręgowej klasy rozgrywek. Dzisiaj po 
20 latach, pod jego wodzą powraca do Okręgówki 
i robi to w wielkim stylu. Jak sam podkreśla, nie 
byłoby to możliwe bez wielu obecnych przyjaciół 
klubu czy działaczy,  takich jak chociażby Dawid 
Kurek - trener drużyny czy Marek Przybysz -  
trener drużyn młodzieżowych.
Victoria Szczaniec to klub z 75 letnią tradycją, 
trwającą nieprzerwanie od 1948 roku. Klub zbu-
dowany dzięki olbrzymiemu zapałowi Szcza-
nieckiej społeczności, przy wsparciu lokalnych 
władz. Powstawał z inicjatywy zrodzonej w ser-
cach ówczesnych mieszkańców Szczańca i ich pa-
sji do piłki nożnej. Wielu z nich pamięta jeszcze 
tamte czasy. Wydaje się, a przynajmniej wszystko 
na to wskazuje, że tę pasję do piłki nożnej udało 
się Bartkowi obudzić na nowo w mieszkańcach 
Szczańca.

LUDZIE Z PASJĄ

Futbol ♥ w Sercu
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LUDZIE Z PASJĄ

Dzisiaj Victoria świętuje awans do klasy Okrę-
gowej, ale po drodze, pod wodzą Bartka, zdą-
żyła już zdobyć mistrzostwo klasy B w sezonie 
2017/2018, Puchar Polski na szczeblu podokręgu 
Świebodzin w sezonie 2016/2017 czy dotrzeć do 
ćwierćfinału Pucharu Polski na Szczeblu Woje-
wódzkim, gdzie musiała uznać wyższość III ligo-
wej Warty Gorzów Wlkp.
Wszystkiego tego nie byłoby bez osób życzliwych, 
współpracowników, sponsorów, wiernych fanów, 
kibiców, działaczy ale przede wszystkim, nie by-
łoby bez osoby, która wszystkie te elementy spaja, 
łączy w jedną całość, osoby Bartosza Bursztyna. 
Na co dzień z pełnym poświęceniem to on wyko-
nuje „lwią” część roboty zwanej później sukcesem. 
Robi to często kosztem czasu przeznaczonego dla 
najbliższych, poświęca długie godziny na plano-
wanie, dokonywanie analiz, poszukiwanie wspar-
cia, zdobywanie środków na działalność klubu,  
na jego rozwój.
Podstawowym warunkiem osiągania sukcesów, 
który na co dzień przyświeca Bartkowi jest; jak 
zaznacza: „wyznaczanie sobie odważnych celów 
i konsekwentne dążenie do ich realizacji”.  Wyda-
wać by się mogło, że brzmi to całkiem prosto, jednak 
w zderzeniu z pracą jaką trzeba wykonać, przeróż- 
nymi okolicznościami, czasem jaki trzeba poświę-
cić, często stojąc w cieniu zawodników, trenerów, 
sponsorów, pozostaje zadaniem dla wielu nieosią-
galnym, nawet w sferze marzeń. Na szczęście nie 
dla niego - Osoby, którą sukcesy cieszą, dają ra-
dość, satysfakcję, a porażki mobilizują do jeszcze 
cięższej pracy.
Victoria Szczaniec swoje największe triumfy świę-
ciła w latach 90-tych, grając przez kilka sezonów  
w IV lidze pod wodzą legendarnego już trenera 
ś.p. Andrzeja Podhorodeckiego, bliżej znanego 
jako „Cyko”. Dzisiaj pod wodzą Prezesa Bartosza 
Bursztyna, równającego do miana wspomnianej 
legendy, Victoria Szczaniec błyskawicznie zmie-
rza w kierunku swoich najlepszych osiągnięć i je-
stem przekonany, że tylko kwestią daty jest awans  
do IV ligi i nawiązanie do minionych czasów. 
Wracając do tamtych wydarzeń z lat 90-tych, ana-
logicznie do nich udało się również reaktywować 
wokół zespołu Fanklub, złożony z najwytrwal-
szych i najwierniejszych kibiców wspierających 
drużynę, wszędzie tam gdzie tylko się da.
Bartkowi życzymy dalszych sukcesów ale i wy-
trwałości. Jednak przede wszystkim wiele wyrozu- 
miałości (przynajmniej na obecnym poziomie :) ) 
jego najbliższych na czele z żoną, bo bez tego 
wsparcia sukces, również nie byłby możliwy.  

Daniel Sokołowski
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Dawniej przed erą obecnego już we wszelkich dziedzinach 
naszego życia internetu, naszą osobowość, charakter czy kul-
turę osobistą definiowały i określały zachowania, które mo-
gliśmy obserwować w bezpośrednich kontaktach między-
ludzkich. Dzisiaj, choć nadal ma to niebagatelne znaczenie, 
to jednak mając na uwadze, że świat stał się w dużej mierze 
bardziej wirtualny niż rzeczywisty, i że w tym wirtualnym 
świecie spędzamy coraz więcej czasu. Nasz profil, jako czło-
wieka, osobę, definiuje również, a często przede wszystkim 
to co "robimnyw sieci". To właśnie tam wielu z nas definiuje 
siebie i o sobie daje świadectwo. Mając to na uwadze i posia-
dając niekiedy możliwość porównania tego co w sieci z tym 
co w świecie rzeczywistym, nie sposób nie oprzeć się wra-
żeniu, że wielu z nas zupełnie się w tym świecie wirtualnym 
gubi. Wynika to prawdopodobnie z braku świadomości, że 
to co wytwarzamy w świecie wirtualnym, w takim samym, 
bądź nawet większym stopniu świadczy o nas samych. Oczy-
wiście najprostrzym byłoby ocenić wszystkich tylko po tym 
jak prezentują się w "sieci". Zapewne miałoby to jakiś sens 
w stosunku do osób bliżej nam nie znanych. Jednak jeśli ko-
goś znamy osobiście, ze świata rzeczywistego, często "gryzie" 
nam się wizerunek tej osoby z tych "dwóch światów". Każ-
demu wolno popełniać błędy, niemniej każdy, cywilizowa-
ny człowiek, kiedyś w końcu musi te błędy zauważyć i czym 
prędzej je skorygować i to nie dla dobra innych, tylko dla 
dobra samego siebie.
To co na codzień wydaje nam się niedopuszczalne, wybie-
ga poza ogólnie przyjęte zasady czy normy, często w "sieci" 
uchodzi za dopuszczalne, zabawne, a nawet modne i całkiem 
fajne. Natomiast zdecydowanie wszystko co oburzające  
w "realu" tak naprawdę w takim samym stopniu jest obu-
rzające, a przynajmniej być powinno- w świecie internetu. 
Wszelkie powszechne już w internecie wulgaryzmy, brutal-
ność czy zwykła głupota, sięgająca niejednokrotnie granic 
ludzkiej wyobraźni, negatywne poczynania, postawy, nie 
dosyć, że przez niektórych nagminnie doceniane w postaci 
polubień czy też udostępnień, to często również powiela-

ne w postaci podobnych działań. Dodatkowo uwidacznia 
się w owej "sieci" nasza ogólnonarodowa przypadłość - 
powszechne krytykanctwo i ocenianie. Niestety wielo-
krotnie tę przypadłość ucieleśniają osoby, które same od 
siebie nie wnoszą zupełnie niczego do świata jakiejkolwiek 
społeczności, niczego pozytywnego rzecz jasna. Konstruk-
tywna, oparta na faktach, nie przypuszczeniach krytyka, 
po wnikliwym zgłębieniu tematu jest zjawiskiem nader 
pozytywnym. Natomiast niezwykle rzadko ma to miejsce 
w obecnym świecie wirtualnym. Tam po prostu "bohater" 
wpisu, siada i pisze, nie bacząc czy w ogóle wie o czym.  
Poddaje ocenie na podstawie powierzchownych odczuć  
własnych, bądź najczęściej innych i krytykuje bez uzasad-
niania swoich tez i bez opamiętania. To jednak nie służy 
budowaniu własnego wizerunku, również w świecie rzeczy-
wistym, ponieważ opieranie się na nieprawdzie, bezmyśl-
nej krytyce, agresji słownej czy manipulacji jest zwyczajnie 
niegrzeczne i nekulturalne. I najważniejsze o czym ciągle 
zapominamy. Dostęp do świata wirtualnego mają w stopniu 
praktycznie nieograniczonym, nasze dzieci. Zatem one chło-
ną od nas samych wszelką naukę jaką im dajemy i na jej pod-
stawie, będą kształtować swoje przyszłe postawy. Brak kultu-
ry w świecie wirtualnym, nie służy też budowaniu dobrych, 
społecznych relacji i zdecydowanie czyni funkcjonowanie 
w nim, trudniejszym. Pamiętajmy zatem o tym i zwracajmy 
uwagę na swoje zachowania w "sieci", miejmy swój rozum, 
godność, mądrość i  rozsądek.
„Dbaj o swoje imię, bo ono ci zostanie i przetrwa dłużej niż 
jesteś w stanie sobie to wyobrazić"

Daniel Sokołowski

Cool(tura) w sieci


