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8/82!

Zapewne wielu z Państwa zastanawia się o co chodzi, spogląda-
jąc na tytuł tego artykułu. W ułamki wójt się zabawia czy co!!!
Otóż minął kolejny rok, rok wytężonej pracy, rok małych 
porażek i sukcesów, ale również i większych osiągnięć. Ko-
niec roku to również czas podsumowań, okres analiz, ocen, 
rankingów i plebiscytów. Tu przychodzi czas na wyjaśnienie 
tytułu artykułu. 8/82 oznacza 8 miejsce Gminy Szczaniec, 
na 82 gminy woj. Lubuskiego, w pozyskiwaniu środków 
z Unii Europejskiej w latach 2014-2020 (dotyczy inwe-
stycji zakończonych i rozliczonych). 
Ranking został opracowany przez Wielkopolską Akademię 
Nauki i Rozwoju na zlecenie Zrzeszenia Gmin Woj. Lubu-
skiego. W ocenianym okresie 2014-2020, gmina Szczaniec 
pozyskała z UE 11,7 mln zł. W przeliczeniu na mieszkańca 
kwota ta wynosiła ponad 3 tys. zł. i przewyższała dwukrotnie 
średnią kwotę dla woj. lubuskiego. 
W tym rankingu daleko za nami znajduje się wiele gmin 
województwa z ogromnymi możliwościami oraz wszystkie 
pozostałe gminy powiatu świebodzińskiego, m.in. tacy po-
tentaci jak Świebodzin czy Zbąszynek. 
Jak już jesteśmy przy środkach z UE, warto powiedzieć, co 
uzyskaliśmy po 2020r. 
Łącznie w obecnym programowaniu UE 2014-2020 oraz z in-
westycjami, które zostaną zamknięte do końca 2023r., będzie to 
kwota około 23 mln. Ogromne pieniądze, ogrom urzędniczej 
pracy ale i ogrom załatwionych problemów zarówno tych ogól-
nogminnych, jak również tych dotyczących każdego z nas. 
Wspominałem o porażkach: na myśl przychodzą dwie,  
a właściwie powinienem wymienić trzy. 
Pierwsza dotycząca dokończenia przebudowy ul. Herbowej 
od Urzędu Gminy do torów kolejowych i ul. Jana Kocha-
nowskiego. Druga, to modernizacja systemów zaopatrzenia 
w ciepło i energię w szkołach w Szczańcu i Smardzewie. Pro-
jekt polepszenia efektywności energetycznej obu naszych 

szkół, składany w 2020r. do Funduszy Norweskich - nie 
zakończył się sukcesem. Składany ponownie, tym razem do 
Polskiego Ładu, też nie uzyskał akceptacji. Wojewody i Pre-
miera. Jednak nie zrezygnowaliśmy. W br. projekt podzie-
liliśmy na dwa mniejsze i w ramach RPO Lubuskie 2020,  
z resztkowych środków UE, uzyskaliśmy dofinansowanie 
do polepszenia sprawności energetycznej szkoły Szczańcu  
w kwocie ok. 2 350 000 zł. Ogólnie więc nie do końca poraż-
ka, gdyż zakończona jednak połowicznym sukcesem! Ukoń-
czenie tej inwestycji planowane jest na październik 2023 r. 
Pozostanie jeszcze szkoła w Smardzewie, ale zapewniam, 
że będziemy usilnie poszukiwać środków na modernizację 
również tego obiektu. 
Teraz o tej pierwszej porażce, o ul. Herbowej i Jana Kocha-
nowskiego w Szczańcu. Można tu sprawę postawić tak: to 
jest droga Starosty Świebodzińskiego! Nie nasze zadanie, nie 
powinien to być głównie nasz problem! 
Ale owszem! To JEST przede wszystkim: NASZ problem! 
Problem naszych mieszkańców, zarówno tych zamieszkują-
cych przy w/w ulicach, jak i wszystkich poruszających się po 
gminie ze względu na główny szlak komunikacyjny północ 
– południe, w który wpisuje się ul Herbowa. 
Liczne spotkania z przedstawicielami powiatu oraz wizyty  
w Starostwie, m.in. podczas obrad Rady Powiatu przyniosły tylko 
tyle, że Starosta zobowiązał się odświeżyć nieaktualną już doku-
mentację. O inwestycji w tej kadencji Starosty nie ma mowy. Po- 
mimo deklaracji i zapewnień ze strony gm. Szczaniec o 55% party-
cypowaniu w „powiatowym udziale” w kosztach tego zadania.
W tej sytuacji, sprawę stawiamy więc po swojemu! Przejmie-
my na mienie gminy ul. Herbową i Jana Kochanowskiego, 
tak jak to wcześniej zrobiliśmy z ul. Szkolną (którą prze-
budowaliśmy wraz z ulicami Reja i Asnyka w 2020 roku),  
a w ub. roku z ul. Zamkową i drogą do Ojerzyc, gdzie już zdążyli-
śmy pozyskać dofinansowanie w kwocie 5 000 000 zł., (95% 
kosztorysu) i w najbliższych dniach rozstrzygamy przetarg na tę 
inwestycję. O szczegółach napiszę w kolejnym artykule. 
Trzecią porażką, jest odrzucenie przez mieszkańców 
Smardzewa (dokładniej przez kilkunastu, którzy spośród 
niestety tylko 30-stu obecnych na zebraniu wiejskim w dniu 
30 listopada przegłosowali na NIE moją propozycję) możli-
wości pozyskania dofinansowania na remont świetlicy wiej-
skiej w Smardzewie, kwoty do 1 mln. zł! Więcej o tej sprawie 
na dalszych stronach tego numeru.
Wróćmy jeszcze do podsumowań. W ostatnich dniach grud-
nia ubiegłego roku zakończyliśmy inwestycję, która spędzała 
nam sen z oczu od 2015 r. Błędy projektanta oraz Starosty 
Świebodzińskiego, który oceniał dokumentację i wydał 
błędne pozwolenie na budowę spowodowały, że Punkt Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) nie 
mógł zostać uruchomiany wcześniej. Jak się okazuje w nie-
których przypadkach warto czekać. Udostępnienie PSZOK-
-u dla mieszkańców gminy planowane jest na wiosnę. Było 
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to możliwe dzięki środkom z Polskiego Ładu. Kwota prawie 
1,5 mln zł. pozwoliła zakończyć roboty zgodnie z wytyczny-
mi SANEPID-u, wyposażyć obiekt w budynek socjalny oraz 
w kontenery i wagę, a przy okazji doposażyć nasze służby ko-
munalne w dodatkowy nowy sprzęt i zastąpić ten wysłużo-
ny. Zakupiliśmy nowy samochód (BUS ciężarowy), 2 przy-
czepki do samochodu i traktorka (który zakupiliśmy 2 lata 
temu), sprzęt do letniego i zimowego utrzymania dróg oraz 
agregat prądotwórczy do awaryjnego zasilania hydroforni 
i przepompowni ścieków - co w dużej mierze rozwiązuje 
nasze problemy komunalne. 
Jak już jesteśmy przy sprawach komunalnych, to trzeba 
wspomnieć o systemie odbioru i oczyszczania ścieków  
w Smardzewie. Dokumentacja na sieć kanalizacyjną 
i oczyszczalnię powstała już w 2016 r. Podejmowane próby 
sfinansowania inwestycji nie zadawalały nas. Tu ponownie 
potwierdza się postawa, że czasami warto zaczekać. Przypo-
mnę w tym miejscu uchwałę naszej Rady Gminy, w której 
Rada rezygnuje z przyznanego już zbyt małego dofinanso-
wania. Uparte i w końcu skuteczne poszukiwanie zadawala-
jącego finansowania inwestycji, pozwoliło nam w tym roku 
zrealizować to zadanie na przyzwoitym poziomie 60% dofi-
nasowania, przy połączeniu środków z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielo-
nej Górze oraz środków z PROW UE. 
Nie bez znaczenia w ocenie roku są również te niewielkie 
zrealizowane zadania, chociażby kolejne drogi (przebudo-
wana za cudem pozyskane, „resztkowe” środki z PROW  
z poprzedniego „rozdania” ul. Parkowa w Szczańcu czy dro-
ga z płyt betonowych w Smardzewie, wykonana z dofinanso-
waniem Zarządu Województwa, a także kolejny (9-ty już!) 
zrewitalizowany staw wiejski (tym razem w Kiełczu)… 
Wypada jeszcze wspomnieć o rządowym projekcie „węgiel 
w preferencyjnej cenie dla mieszkańców gminy”. 
Wbrew powszechnym opiniom, również informacjom 
płynącym do nas ze strony środków masowego przekazu, 
nie był to projekt łatwy do realizacji. I to nie tylko przez 
samorządy, ale i przez stronę rządową. Najlepiej świadczy  
o tym fakt, że w ciągu ostatnich 2-3 miesięcy odbyły się w tej 
sprawie 3 wideokonferencje Wojewody z samorządowcami,  
2 spotkania w Urzędzie Wojewódzkim oraz 3 lokalne spo-
tkania włodarzy gmin powiatu świebodzińskiego, w tym 
dwa w Szczańcu! 
Sytuacja w naszej gminie wyglądała następująco: 
• na początku listopada poprosiliśmy mieszkańców o skła- 

danie wniosków na zakup węgla, do dnia 18 listopada, 
aby określić wielkość potrzeb w gminie,

• w wyznaczonym terminie wpłynęły do Urzędu 222 
wnioski na łączną ilość 280 ton, 

• wychodząc z założenia, że nie wszyscy zainteresowani 
złożyli wnioski, 21 listopada zamawiamy 500 ton, które 
mają być dostarczone do końca roku 2022,

• 25 listopada podpisujemy umowę ze Spółką Skarbu 
Państwa „Węglokoks SA Katowice” na dostawę węgla 
do wyznaczonego dla gminy Szczaniec składu w Nowi-
nach Wielkich k. Gorzowa (gm. Witnica),

• 30 listopada podpisujemy (jako pierwsi w powiecie) 
umowę na odbiór węgla z Nowin i jego dystrybucję do 
mieszkańców, z firmą „Der-Trans” ze Świebodzina,

• 1 grudnia, jako pierwsza gmina w powiecie, rozpoczy-
namy sprzedaż węgla dla mieszkańców, a w dodatku  
w atrakcyjniejszej cenie,

•  2 grudnia pierwsze dostawy węgla trafiają do mieszkań-
ców naszej gminy, a kolejne 5 grudnia,

Niestety, mimo wcześniejszych deklaracji rządowych, nie 
tylko brakuje dla nas węgla na wyznaczonym składzie w No-
winach Wielkich (co nas zmusza do wysyłania samochodów 
do portu w Szczecinie i dopłacanie z gminnego budżetu do 
tego interesu!), ale brakuje w ogóle, na krajowym rynku i ko-
lejne, wcześniej dla nas awizowane dostawy, są sukcesywnie 
odwoływane z powodu braku węgla na składach.
Reasumując:
• do końca 2022 r., z zapotrzebowanej ilości 500 ton, 

otrzymaliśmy z Węglokoksu 325 ton,
• do mieszkańców trafiło 264 ton węgla,
• wystawiliśmy 200 faktur,
• dostarczyliśmy węgiel do 175 gospodarstw domowych,
• 25 gospodarstw odebrało węgiel z placu własnym trans-

portem.
Obiektywnie należy stwierdzić, że uporaliśmy się z tym za-
daniem dość sprawnie, gdyż wszystkie osoby, które przed 
Świętami dokonały wpłaty, otrzymały już węgiel. Z dociera-
jących do mnie informacji wynika, że dostarczony węgiel był 
dobrej jakości.
Na ten rok przygotowaliśmy bardzo ambitny budżet, 
największy z dotychczasowych, o rekordowej wielkości  
33  321 464 zł po stronie wydatkowej! Budżet z wieloma 
ważnymi dla mieszkańców zadaniami własnymi, ale rów-
nież oczekiwanymi od dawna inwestycjami o wartości  
12 757 909 zł, co daje nam rekordowy jak dotąd, 38,2 % 
udział wydatków inwestycyjnych w ogólnym budżecie 
gminy. Niewiele jest gmin w naszym województwie, które 
mogą się pochwalić podobnym wskaźnikiem! 
Wśród zadań inwestycyjnych przewidzianych na rok 2023 
jest przebudowa ul. Zamkowej w Szczańcu, remont drogi 
gminnej w Ojerzycach, remont drogi Szczaniec-Ojerzyce, 
termomodernizacja szkoły w Szczańcu, budowa 2,5 km wo-
dociągu w Wilenku oraz do „Cegielni” w Szczańcu, rozbudo-
wa sieci kanalizacyjnej w Szczańcu, zakup średniego wozu 
bojowego dla OSP Szczaniec, budowa windy w Ośrodku 
Zdrowia, zagospodarowanie terenu wokół stawu w Wo-
limirzycach, budowa dwóch placów zabaw w Myszęcinie 
i w Ojerzycach, budowa parkingów oraz kilka pomniejszych 
zadań, które realizowane będą na terenie całej gminy! 
Życzę wszystkim mieszkańcom, aby nowy, dopiero 
rozpoczęty 2023 rok - był dobrym rokiem! Pozytywnym dla 
Naszej Gminy, udanym dla każdego z jej mieszkańców oraz 
pomyślnym dla każdej rodziny. 
Wszelkiej pomyślności, jak najwięcej radości i jak najmniej 
trosk na co dzień Państwu serdecznie życzę!

Wójt Gminy Szczaniec – Krzysztof Neryng
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Staw w Kiełczu - 2022.11.18

Droga do oczyszczalni - 2022.11.18

Wójt przy sprzęcie komunalnym

ul. Parkowa - 2022.12.30
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Citroen z przyczepką

PSZOK - 2022.12.16

Kontener socjalny
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GMINA

Chociaż gmina Szczaniec przoduje w regionie w ilości pozy-
skiwanych środków i realizuje za nie naprawdę duże i często 
nietuzinkowe projekty, których finansowanie i wdrożenie 
niekiedy wymaga nieszablonowego podejścia i niekonwen-
cjonalnych rozwiązań; a cała misterna konstrukcja praktycz-
nie zawsze daje pożądane efekty, zwane po prostu skutecz-
nością, przez duże „S”. 
To o dziwo, nie zawsze i nie u wszystkich fakt ten wywołuje 
poczucie satysfakcji i zadowolenia.
Otóż nie tak dawno, pod koniec minionego roku, pojawiła 
się nieoczekiwanie szansa na kompleksowy remont, 
przebudowę i wyposażenie budynku Wiejskiego Cen-
trum Kultury i Integracji Społecznej w Smardzewie. 
Pisać o tym należy już w czasie przeszłym, ponieważ szansa 
ta bezpowrotnie przeminęła. Co takiego się wydarzyło? No 
właśnie, do niezwykle zaskakujących rozstrzygnięć doszło 
na początku listopada w sali wspomnianego powyżej obiektu.
Żeby przybliżyć temat i lekko go zobrazować, trzeba 
zacząć od faktu, iż do pojawiających się niespodziewanie  
w końcówce roku środków z rządowego programu z zakresu 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, aplikować mogły 
jedynie instytucje typu: domy kultury, ośrodki kultury oraz 
centra kultury i sztuki, posiadające status samorządowej in-
stytucji kultury. Jak zapewne większość mieszkańców może 

się domyślać, wspomniana smardzewska świetlica, będąca 
własnością gminy, takowego statusu nie posiada i nie jest 
również jedną z wymienionych instytucji.
Ponownie więc, żeby dać sobie szansę na sięgnięcie po 
te środki, trzeba było niekonwencjonalnego rozwiązania,  
w dodatku wdrożonego w tempie błyskawicznym. Krótko 
mówiąc rzeczoną świetlicę, będącą własnością gminy, włą-
czyć w majątek Centrum Kultury i Biblioteki w Szczańcu. 
Cały „zabieg” wymagałby co prawda trochę „zachodu”, ale  
w puli był 1 000 000 zł. Słownie: milion złotych!
Natomiast wartość całej inwestycji mogłaby opiewać, wraz  
z wkładem własnym gminy na kwotę 1 250 000 zł.
Słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych! 
Czy zatem warto było spróbować? Na to pytanie najlepiej 
niech każdy odpowie sobie sam.
Wójt Gminy Szczaniec- Pan Krzysztof Neryng, po raz kolej-
ny gotów był „stanąć na głowie” aby zdobyć te środki. Ale 
pomny sytuacji sprzed lat, jaka rozegrała się w Szczańcu, tuż 
przed rozpoczęciem remontu budynku obecnego CKiB oraz 
sali wielofunkcyjnej, nauczony doświadczeniem, woląc włą-
czyć w to przedsięwzięcie samych zainteresowanych, czyli 
mieszkańców Smardzewa - pozwolił im tę decyzję podjąć 
osobiście, w myśl zasady „nic o was, bez was”. Tak więc naj-

Niechciany Milion
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GMINA

pierw odbyło się spotkanie z radą sołecką, gdzie dla projektu 
uzyskano wstępną aprobatę, następnie zwołano wiejskie ze-
branie, czyli jedyny władny do podejmowania decyzji organ 
uchwałodawczy sołectwa. Niestety pomimo intensywnie 
prowadzonej akcji informacyjnej poprzedzającej zebranie, 
wzięło w nim udział zaledwie około 30 osób.
Podczas samego zebrania Wójt w sposób jak najbardziej zro-
zumiały wyartykułował swój pomysł ze wszystkimi dostęp-
nymi na ową chwilę szczegółami i wyjaśnił zasady całego 
planu inwestycyjnego. Już podczas tej dyskusji pojawiły się 
u części zebranych zupełnie niezrozumiałe przejawy oporu. 
Jeden z najbardziej aktywnych uczestników zebrania i jedno-
cześnie najbardziej przeciwny projektowi, swoje zdanie ar-
gumentował stosując terminologię wojenną, głosząc jakoby 
sala w Smardzewie to był „ostatni bastion”, który im pozo-
stał. Przed czym(?), bądź przed kim(?) i przede wszystkim 
KTO miałby się tam bronić (?) - tego nie wiadomo!
Niemniej stała się rzecz niepojęta, nawet w realiach naszej 
gminy. Do Smardzewa Wójt „zawiózł” milion złotych. Za 
te pieniądze tak niewielka świetlica wyposażona została-
by dosłownie we wszystko, czego dusza zapragnie! Projekt 
przewidywał środki na kapitalny remont z wymianą źródła 
ogrzewania, oświetlenia, zakup i instalację urządzeń pozy-
skiwania energii z odnawialnych źródeł, zakup komplek-
sowego wyposażenia: instrumentów i akcesoriów muzycz-
nych, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, urzą-
dzeń biurowych, mebli, systemów zabezpieczających przed 
kradzieżą/włamaniem/pożarem, systemu monitoringu, 
rolet, żaluzji, sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego, 
multimedialnego, wyposażenia pracowni specjalistycznych, 
wyposażenia służącego do obsługi imprez plenerowych, czy 
specjalistycznego sprzętu umożliwiającemu dostęp do ofer-
ty edukacyjnej osobom niepełnosprawnym. Dodatkowo 
pozyskane środki gwarantowałyby zatrudnienie osoby na  
1 / 2 etatu, co pozwoliłoby tchnąć życie w istniejący obiekt, 
z którego mieszkańcy Smardzewa korzystają nielicznie i nie-
zwykle rzadko.
W ten oto powyżej opisany sposób, 30 osób w miejscowo-
ści liczącej ponad 600, podjęło decyzję o zaprzepaszczeniu 
dziejowej szansy, wydając tym samym wyrok na sporadycz-

nie wykorzystywany, choć całkiem okazały obiekt. Wszelki 
komentarz jest po prostu zbędny, bo trudno byłoby znaleźć 
właściwe słowa żeby go wyrazić. Aktualnie w obiekcie, po 
minionych już grudniowych mrozach doszło do rozszczel-
nienia układu grzewczego co wyłączyło obiekt z jakiegokol-
wiek użytku w okresie jesienno/zimowym. Aż chciałoby się 
zapytać, gdzie się aktualnie podziali „obrońcy bastionu”?!
Należy tu zaznaczyć że podobnie jak wszystkie inne tego 
typu obiekty, w innych miejscowościach gminy Szczaniec, 
są przez nią w pełni finansowane oraz utrzymywane i nie ma 
żadnych podstaw prawnych a tym bardziej logicznych do 
nadawania im statusu bastionów.
Na dowód dotychczasowej przychylności Wójta Gminy 
Szczaniec, wobec mieszkańców w tym przypadku Smardze-
wa, nie sposób nie wspomnieć o największych inwestycjach 
zrealizowanych do tej pory w tej miejscowości. Opiewają 
one na kwotę bez mała 8 milionów a w ich skład wchodzą 
m.in. Budowa oczyszczalni ścieków za 3 200 000 zł, budowa 
kanalizacji sanitarnej za 2 411 000 zł, przebudowa i budowa 
oświetlenia ulicznego w Smardzewie za 398 tyś. zł, budowa 
drogi do osiedla po PGR w kierunku Karczyna za 397 tys. 
zł. prowadzenie klubu seniora w Smardzewie za 250 tys. zł, 
remonty w szkole i oddziale przedszkolnym za 225 tys. zł, 
budowa placu zabaw przy szkole za 224 tys. zł, punkt zlew-
ny na oczyszczalni ścieków za 153 tys. zł, budowa drogi do 
oczyszczalni za 121 tys. zł, budowa bocznej drogi z płyt za 
119 tys. zł, budowa drogi do kościoła za 118 tys. zł, renowa-
cja stawu za 65 tys. zł, budowa chodnika do osiedla po PGR 
za 32 tys. zł i w końcu odwiert przy stawie z pompowaniem 
wody, czy odwiert na boisku do podlewania murawy za łącz-
ną kwotę 20 tys. zł. Nie wymieniając już wielu innych, mniej 
kosztownych zadań.
Zatem, czy wszystkie te zrealizowane działania i wydane 
środki nie są dowodem na to że Wójt zawsze działał na ko-
rzyść mieszkańców Smardzewa i że w tym względzie bezdys-
kusyjnie i w sposób oczywisty zapracował sobie na zaufanie 
i szacunek. Co więc się stało? Co poszło nie tak?
Pytania te pozostają jak na razie bez odpowiedzi…

Daniel Sokołowski
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CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH - KLUB MALUCHA

Po wakacjach do naszej żłobkowej społeczności dołączyło kilkoro nowych Klubowiczów, więc wrzesień minął nam pod hasłem  
adaptacji. Staraliśmy się zaznajomić maluchów z planem dnia panującym w naszej placówce. Chcemy, żeby każde dziecko czuło  
się u nas jak w domu i było zaopiekowanie jak najlepiej potrafimy, dlatego do każdego staramy się podchodzić indywidualnie. 
Nie zapomnieliśmy również o korzystaniu z ostatnich promieni letniego słońca. Zabawy na świeżym powietrzu stanowiły 
nieodłączny element naszej codzienności. Dużo spacerowaliśmy i spędzaliśmy czas na zabawach na placu zabaw.  
W Klubiku urządziliśmy kącik Małego Czytelnika i poprzez czytanie ciekawych bajek, wierszy i baśni, staramy rozbudzać 
u małych klubowiczów ich wyobraźnię, kreatywność oraz zainteresowanie książką. W trakcie jesiennej aury skupiliśmy się 
głównie na pracach plastycznych. Zajęcia prowadzone były tak, aby każde dziecko mogło w pełni wykazać swoją inwencję 
twórczą i pomysłowość. Z okazji Dnia Chłopaka dziewczynki przygotowały medale dla najlepszych chłopców. W listopadzie 
odbył się bal dyniowo-halloweenowy, na który dzieci zrobiły maski, aby służyły im za przebrania. Każdy klubowicz wybrał 
sobie taką, która nawiązuje do ulubionych postaci z bajek czy ulubionego zwierzątka. W Mikołajki ogromne zaskoczenie 
przyniosła nam wizyta św. Mikołaja, który oprócz prezentu dla dzieci i pań opiekunek sprezentował mnóstwo nowych zaba-
wek, które dzieci będą mieli do dyspozycji w klubiku.

Katarzyna Mikołajczyk
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Nasi gminni Seniorzy są przykładem pracowitości, 
wytrwałości i niezłomności. Pomimo swojego wie-
ku i bagażu doświadczeń życiowych, zaskakują nas 
ciągle swoimi pomysłami i zaangażowaniem. Bardzo 
chętnie podejmują nowe wyzwania, biorąc na przy-
kład udział w zorganizowanej po raz pierwszy Zbą-
szyneckiej Senioriadzie z Łabądkiem. Była to im-
preza pod patronatem Rady Seniorów Gminy Zbą-
szynek, OPS Zbąszynek oraz OSiR w Zbąszynku, 
a w programie były konkurencje sportowe 
i wspólna integracja. W Senioriadzie wzięło udział 
12 drużyn Seniorów, które rywalizowały w 8 konku-
rencjach sportowych. Nasza drużyna występowała 
pod nazwą „Szczanieckie Pszczółki” i godnie repre-
zentowała gminę Szczaniec. Zawody rozpoczęły 
się wspólną rozgrzewką. Potem były już tylko pot, 
śmiech i pozytywne emocje, które towarzyszyły  
w niełatwych konkurencjach. Wszyscy dzielnie wal-
czyli o każdą sekundę, ale nie tylko czas miał zna-
czenie. Chodziło też o dokładność, spostrzegaw-
czość i spryt. Żadnej z tych cech  nie zabrakło naszej 
drużynie. Trzeba przyznać, że organizatorzy stanęli 
na wysokości zadania. Dla wszystkich uczestników 
przygotowany był ciepły poczęstunek, a na koniec 
imprezy wystąpił zespół Dobrowszanka, który po-
derwał wszystkich do wspólnego śpiewu i tańca. 
Drużyna Szczanieckich Pszczółek wróciła do domu 
zmęczona, ale z bardzo pozytywnymi emocjami. 
Oprócz zajęć na wyjazdach, Seniorzy zapraszają do 
siebie wielu wspaniałych gości. Jednymi z takich 
gości byli właściciele pasiek „Kwiaty w słoiku” - 
państwo Sikucińscy. Właściciele przygotowali cykl 
wykładów na temat swojej pracy, funkcjonowania 
pasieki, procesu powstawania miodu, współpracy 
z pszczołami i przede wszystkim produkcji miodu. 
Oprócz ciekawych rekwizytów związanych z pasie-
ką, seniorzy mieli możliwość  degustacji wielu ro-
dzajów miodu i dowiedzieć się o ich szczególnych 
właściwościach leczniczych i zdrowotnych. 
W listopadzie i grudniu Centrum Kultury i Biblio-
teki w Szczańcu przygotowało dla seniorów z naszej 
gminy cykl spotkań tematycznych. Tematem  za-
jęć były między innymi: Dyskusyjny klub filmo-
wy KADR, W starym gramofonie, Nieznane bajki  
z dzieciństwa, Powrót do zabaw z dzieciństwa i Wo- 
kół Świąt Bożego Narodzenia. Przedmiotem zajęć 
była również np. sensomotoryka czy lubiane przez 
seniorów zajęcia teatralne, w których brali już wcze-
śniej udział. W ramach zajęć seniorzy słuchali płyt 
winylowych, słuchowisk i aubiobooków, czytali 

Jesień czy zima  
– seniora nic nie zatrzyma!
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stare bajki, baśnie i legendy, spisywali przypowie-
ści i opowieści swoich rodziców. Podczas zajęć 
w klubie filmowym oglądali filmy przygodowe, 
obyczajowe, a także prawdziwe historie, które 
wywoływały skrajne emocje. Na zajęciach teatral-
nych zawsze było wesoło, głośno i twórczo, każdy 
odkrył w sobie talent aktorski. Bardzo lubianymi 
zajęciami były te z sensomotoryki, na których 
seniorzy uczyli się m.in robić masę porcelanową 
i zajęcia, na których wracali do dzieciństwa - gra-
jąc w dziecięce gry, kalambury czy gry planszowe. 
Udział w bibliotecznych zajęcia bardzo przypadł 
seniorom do gustu, świetnie się bawili, było dużo 
emocji, śmiechu i przyjemnej pracy, a także cieka-
wych odkryć i kreatywności.
I nie wiedzieć kiedy, zaczął się okres przygotowań 
do świąt. Już na początku grudnia Seniorzy zgłosili 
chęć wzięcia udziału w corocznym gminnym kier-
maszu świątecznym. Pracy było naprawdę dużo, 
ale dzięki niej na stoisku seniorów było można 
kupić ręcznie robione stroiki bożonarodzeniowe, 
choinkowe ozdoby, kolorowe pierniczki, wyszy-
wane choineczki i przeróżne zawieszki na choin-
kę. W tych wszystkich przedmiotach widać serce 
i duszę naszych seniorów, którzy z wielkim po-
święceniem szyli, wycinali, kleili, malowali i pako-
wali te piękne ozdoby i stroiki. Bawili się przy tym, 
jak zwykle znakomicie.
W nagrodę za ciężką pracę, 6 grudnia odwiedził 
ich Święty Mikołaj. Do czerwonych skarpet uszy-
tych na zajęciach, każdemu wsadził miły upomi-
nek. Seniorzy przygotowywali się do tych odwie-
dzin już kilka dni - ubierali choinkę, szyli skarpety, 
piekli pierniczki i ciasteczka świąteczne. Mikołaj 
został serdecznie przyjęty i zaproszony już na 
przyszły rok. 
Podobnie, jak w zeszłym roku, z okazji zbliża-
jących się świąt Bożego Narodzenia Seniorzy  
ze Szczańca i Smardzewa przygotowali spotkanie 
wigilijne. Wspólna Wigilia odbyła się 20 grudnia. 
Zaproszeni zostali  na nią goście - Wójt  Gminy 
Szczaniec Pan  Krzysztof  Neryng oraz Dyrektor 
CUS Pani Marta Obst. Podczas Wigilii dzielono 
się opłatkiem i składano życzenia. Seniorzy 
przygotowali wigilijne potrawy oraz wypieki. 
Były pyszne krokiety, pierogi i barszczyk, 
smażona ryba i śledzie w wielu odsłonach. Do 
kawy podane zostały pyszne ciasta - serniki, 
makowce i pierniki - pieczone na miejscu 
przez seniorów. Po poczęstunku wspólnie śpie-
waliśmy kolędy i rozpakowywaliśmy prezenty 
do Gwiazdora. Była niezwykle ciepła,  świąteczna  
i rodzinna atmosfera, a  powietrzu unosił się za-
pach piernika i pomarańczy. 

Katarzyna Nitecka
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Obchody 11 Listopada
Końcówka roku w Centrum Kultury i Biblioteki to zawsze 
gorący okres, nawet jeśli za oknem robi się coraz chłodniej. 
Nadejście jesieni, a potem zimy to dla nas aktywny, inten-
sywny i kolorowy czas. 
W poprzednim wydaniu Głosu Szczańca zachęcaliśmy 
wszystkich mieszkańców gminy do skorzystania z sekcji uru-
chamianych po wakacyjnej przerwie. Część z nich okazała 
się wielkim sukcesem tak jak np. joga, ceramika czy fitness. 
Cieszymy się, że nasza oferta kierowana do dorosłych spo-
tkała się ze sporym entuzjazmem i wielu z Was zdecydowało 
się spędzać wolne popołudnia w CKiB. Na niektórych zaję-
ciach są jeszcze wolne miejsca więc zapraszamy do kontaktu.
Wydłużające się wieczory sprzyjają relaksowi, zwłaszcza 
temu przy książce i ciepłej herbacie. Zachęcamy do odwie-
dzania naszej biblioteki, otwartej we wtorki do późnych go-
dzin wieczornych (8:00-20:00), tak aby każdy miał po pracy 
możliwość odwiedzenia jej bez zbędnego pośpiechu. Stale 
wzbogacamy księgozbiór o nowe pozycje i słuchamy Wa-
szych sugestii odnośnie kolejnych zakupów. Wiemy więc, że 
każdy znajdzie u nas coś dla siebie. Dodam tylko, że w trosce 
o Wasz komfort miejsca parkingowe przy CKiB są zarezer-
wowane (w godzinach 8:00 -20:00) tylko dla osób odwie-
dzających CKiB.

Halloween w Bibliotece
Również z myślą o Was organizowaliśmy Halloweenowe 
Party i Andrzejki. Widzimy, że lubicie się bawić, a te dwie 
taneczne imprezy zapewniły sporo rozrywki i emocji. Każ-
dej zabawie towarzyszył inny, niepowtarzalny klimat, świet-
ne dekoracje i muzyka. Inwencja twórcza halloweenowych 
strojów przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Dziękuje-
my więc za to, że byliście z nami! A przed nami gorący karna-
wał i walentynki, będzie więc okazja spotkać się ponownie. 
Tradycyjnie zachęcam do śledzenia naszego FB – tam znaj-
duje się zawsze aktualna rozkładówka imprez i wydarzeń.

Imieniny Mikołaja

Coś starego, coś nowego i wszystkiego pozytywnego
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Pod koniec roku ogarnął nas świąteczny klimat, który czuje-
my i celebrujemy do teraz. Święty Mikołaj miał w tym roku 
sporo pracy. Najpierw jego elfy ustawiły w CKiB specjalną 
skrzynkę na listy (wiadomo, że poczta ostatnimi czasy nie 
działa najlepiej), potem dzieci dostały od niego odpowiedź 
(Mikołaj zużył sporo papieru na listy do dzieci) a na końcu 
w Mediatece odbyła się jego imieninowa impreza. Było kolo-
rowo i magicznie. Jak na porządną bibliotekę przystało na imie-
ninach zjawiło się wiele postaci z bajek i baśni oraz dzieci, które 
Mikołaj kocha najbardziej. Dobrym elfem była też Pani fotograf 
(Monika Wendorff-Rygas), która wykonała pamiątkowe foty. 
Po zdjęcia w wersji cyfrowej zgłaszajcie się do Centrum Kultury 
i Biblioteki. To świetna pamiątka tego miłego spotkania.

Mikołajki w Myszęcinie

Myśląc o pomocnych elfach, dobrych duchach i kończącym 
się roku, nie sposób nie zrobić krótkiego podsumowania. 
W 2022 roku otaczało nas sporo życzliwych osób. Ogromnie 
dziękujemy wszystkim naszym przyjaciołom, bezinteresow-
nie pomagającym przy organizacji wielu wydarzeń (Mikołaj-
ki, Summer vibe, Halloween, Dożynki, Dni Szczańca, pomoc 
dla Ukrainy, scenografie, namioty, dynie, zupy, miody, drzewka, 
choinki, sadzonki, palety, stroje, lampy, światła, wieszanie lase-
rów i ledbarów, bramy, bramki i wieeeeeele innych). Dziękuje-
my wszystkim wystawcom okazjonalnie i na stałe współpracu-
jącym z CKiB oraz wszystkim jednostkom, z którymi udało się  
w tym roku wspólnie zorganizować różne przedsięwzięcia 
(UG, GKRPAiN, szkoły i przedszkola w Smardzewie i Szczań-
cu, radni, sołtysi i sołectwa, OSP, KGW, lokalne sklepy i przed-
siębiorstwa). Jesteśmy Wam po prostu wdzięczne za pomoc, 
współpracę i bycie razem w niełatwym roku 2022. 
Wszystkim Państwu i sobie samym życzymy szczęśliwego  
i zdrowego roku 2023! Do zobaczenia w Centrum Kultury 
i Biblioteki.

Dominika Bilon-Bohdan

Miodowy smak przeszłości

Światowy Dzień Drzewa Noc bibliotek

Poczta  
Świętego Mikołaja

Kiermasz książki
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Tak niedawno rozpoczynaliśmy nowy rok szkolny 
2022/2023 w Szkole Podstawowej w Smardzewie, a już 
pierwsze półrocze prawie za nami. Był to czas bardzo inten-
sywnej pracy. Zrealizowaliśmy wiele projektów, uczestniczy-
liśmy w różnych akcjach i wycieczkach.

Rozpoczęliśmy od Rodzinnego Rajdu Rowerowego, któ-
ry odbył się 10 września 2022 r. Brali w nim udział ucznio-
wie naszej szkoły wraz z nauczycielem p. A. Wijatowskim. 
Rajd rozpoczął się w Szczańcu. Następnie uczestnicy ru-
szyli w kierunku Myszęcina, gdzie czekało na rowerzystów 
koło fortuny z losem kryjącym w sobie nagrodę. W połowie 
rajdu miała miejsce akcja Narodowego Czytania oraz loso-
wanie głównej nagrody-roweru miejskiego. Uwieńczeniem  
i zakończeniem tego kulturalno-sportowego wydarzenia był 
ciepły posiłek, słodki poczęstunek i odbiór nagród z koła 
fortuny w Ojerzycach.

Uczniowie klas 4-8, 04 października 2022 r., mieli przy-
jemność obejrzeć sztukę teatralną pt. „Ścieżkami bogów”  
w wykonaniu wrocławskiego Teatru ARTENES, wystawia-
nej w sulechowskim Zborze. Natomiast uczniowie klasy 
pierwszej, drugiej oraz przedszkolaki wraz z opiekunami 
tego samego dnia wyjechali do Świebodzińskiego Domu 
Kultury na przedstawienie teatralne pt. „Dorotka po drugiej 
stronie tęczy” w wykonaniu aktorów Teatru Profilaktyczne-
go Alert z Wrocławia. To była doskonała lekcja kultury, która 
dała naszym uczniom możliwość kontaktu ze sztuką, uwraż-
liwiła na piękno żywego słowa.

5 października uczniowie klas I-III oraz przedszkolaki spo-
tkali się z Policjantami z KPP w Świebodzinie, którzy opo-
wiedzieli o swojej codziennej pracy oraz przeprowadzili po-
gadankę nt. bezpieczeństwa w drodze do szkoły oraz ze szko-
ły, a także zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. 
Tego dnia, dzieci otrzymały także odblaskowe kamizelki za-
kupione ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Szczańcu. Kontynuacją edukacji  
o bezpieczeństwie na drodze było przedstawienie teatralne 
pt. ,,Dyzio na drodze”. 08 listopada w naszej szkole gości-
liśmy Studio Teatralne „Herbi” z Leszna, którego aktorzy  
w swoim przekazie przypomnieli uczniom zasady bezpiecz-
nego poruszania się po drodze, utrwalili znajomość znaków 
drogowych oraz rozwinęli ich umiejętności komunikacyjne.

Aby uświetnić tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej 
uczniowie naszej szkoły postanowili, na wzór Amerykań-
skiej Akademii Filmowej, przyznać i wręczyć naszym na-
uczycielom i pracownikom administracji szkolne Oskary. 
Był to doskonały sposób na złożenie życzeń i wyrazów 
wdzięczności za codzienną pracę, trud i wysiłek wkładany  
w wychowanie i edukację. Podczas akademii, jak przystało 
na tak uroczystą galę, wszyscy pracownicy szkoły idąc po 
czerwonym dywanie odbierali wyróżnienia. Całość umiliły 
artystyczne występy wszystkich klas. Na zakończenie akademii 
nastąpiło też wręczenie nagród i dyplomów dla uczestników 
Szkolnego Konkursu Plastycznego organizowanego przez Bi-
bliotekę szkolną, który polegał na wykonaniu portretu lub kary-
katury wybranego nauczyciela. Wszystkie prace były wyjątkowe 
i zasługiwały na dyplom oraz słodki upominek.

U progu Nowego Roku 
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Dnia 21 października 2022r. nasza szkoła już po raz kolejny 
wzięła udział w akcji promującej czytelnictwo w ramach VII 
Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czy-
tających na przerwie. Przedszkolaki, uczniowie, nauczy-
ciele i pracownicy Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II  
w Smardzewie włączyli się w to wielkie czytelnicze święto - 
tego dnia 131 osób nie rozstawało się z przyniesioną przez 
siebie ulubioną książką.

03 listopada 2022 r. odbyła się uroczystość ślubowania 
i pasowania na ucznia. Było to podniosłe i ważne wyda-
rzenie, które na długo pozostanie w pamięci uczniów klasy 
pierwszej. Pierwszoklasiści złożyli uroczyste przyrzeczenie 
na sztandar szkoły - ślubowali być dobrymi uczniami i Po-
lakami, godnie reprezentować swoją szkołę i klasę, a zacho-
waniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. 

Natomiast 4 listopada pozostanie na długo w pamięci dzieci 
przedszkolnych i ich rodziców. Tego właśnie dnia odbyła się 
pierwsza ważna przedszkolna uroczystość-Pani Dyrektor, 
Danuta Helińska dokonała uroczystego pasowania każde-
go dziecka na przedszkolaka. W uroczystości wzięły udział 
również dzieci z klasy pierwszej wraz z ich wychowawczynią 
p. Koryną Baranowską. Uczniowie pogratulowali młodszym 
koleżankom i kolegom oraz wręczyli im słodki upominek. 

Okolicznościową akademię z okazji Święta Niepodległości 
przygotowała i prowadziła klasa ósma pod czujnym okiem 
p. Ani Białasik. Akademię uświetniły występy uczniów ze 
wszystkich klas oraz naszych najmłodszych, w którym dzieci 
z przedszkola zatańczyły polski tradycyjny taniec narodowy 
- poloneza. Swój patriotyzm uczniowie podkreślili również 
udziałem w akcji „Szkoła do hymnu”. 
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W tym półroczu możemy się też pochwalić sukcesami na-
szych uczniów. Dnia 29 listopada w Gminnym Przedszkolu 
w Szczańcu podsumowano Powiatowy Konkurs Bajkowej 
Piosenki „Witajcie w naszej bajce”pod Honorowym Pa-
tronatem Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka.  
W konkursie tym I miejsce zajęła Barbara Bil z młodszej gru-
py przedszkolnej. Dnia 10 grudnia uczennica klasy II Agata 
Babirecka zajęła I miejsce w Międzywojewódzkich Zawo-
dach w Akrobatyce Sportowej.

W tym roku szkolnym kontynuujemy działalność Szkol-
nego Klubu Wolontariuszy „Z sercem na dłoni”. Nasi 
wolontariusze pod opieką p. Ani Czepiżak zorganizowali 
szkolną zbiórkę nakrętek, makulatury i baterii alkalicznych 

oraz grosików, które przeznaczone będą na lek ratujący ży-
cie Bartka, 16-letniego mieszkańca Świebodzina, cierpią-
cego na zespół mielodysplastyczny. Do charytatywnej akcji 
włączyli się również strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Smardzewie, przekazując serduszkowe nakrętki i udo-
wadniając, że razem możemy więcej! Kolejną ważną akcją 
wolontariacką było dołączenie po raz kolejny do „Kresowej 
paczki”. Nasi lokalni darczyńcy i tym razem nie zawiedli, 
przekazując dla dotkniętych wojną mieszkańców Ukrainy 
artykuły, które choć trochę umilą im tegoroczne święta.
Andrzejki to jedyny dzień w roku, kiedy możemy oderwać 
się od codzienności oraz zanurzyć w świecie prawdziwej ma-
gii. W szkole odbyła się zabawa andrzejkowa dla klas młod-
szych. Nasza świetlica zamieniła się w salę taneczną, nasze 
klasy w „sale wróżb”, nasi uczniowie stali się czarodziejami, 
a uczennice wróżkami. Odziani w pelerynki i różdżki dowie-
dzieli się co czeka ich w przyszłości: szczęście, pieniądze, da-
leka podróż czy może jakaś inna niespodzianka. 

Sport, rozrywka i zabawa w jednym miejscu-andrzejkowa 
zabawa w Skokoloco. Wiadomo nie od dziś, że wszystkie 
dzieci-te duże i małe-uwielbiają ruch, bo są pełne energii. 
30 listopada, uczniowie klasy 4, 5, 6 i 8 wraz z opiekunami - 
p. Grzegorzem, ks. Marcinem, p. Adamem i p. Anią - mogli 
tej energii dać upust w zielonogórskim Parku Trampolin 
Skokoloco. Pobyt w Parku Trampolin sprzyjał wyrabianiu 
nawyku aktywnego spędzania czasu i rozwijaniu zaintereso-
wania sportem.
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Szkolne mikołajki to już tradycja. Tego dnia w szkole do-
minował kolor czerwony i czapki Mikołaja. Klasy młodsze  
i przedszkole odwiedził Mikołaj, który zasiadł w wygodnym 
fotelu, w świątecznej scenerii i obdarowywał dzieci prezen-
tami. Starsi uczniowie zorganizowali klasowe mikołajki, 
obdarowując się prezentami oraz wzięli udział w mikołaj-
kowych lekcjach j. polskiego, które odbyły się metodą stacji 
zadaniowych. Tego dnia towarzyszyły nam również sporto-
we emocje i wspaniała zabawa - odbyły się „ Mikołajkowe 
zawody międzyklasowe w unihokeja”, a na koniec na ucznio-
wie wszystkie klasy, po sportowym wysiłku, czekała pyszna 
pizza. 

Dnia 7 grudnia odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski 
„Magiczne Boże Narodzenie” dla uczniów klas I – III, 
którego celem było kultywowanie tradycji bożonarodze-
niowych, popularyzowanie utworów o tematyce zimowej  
i bożonarodzeniowej, promowanie talentów recytatorskich 
oraz kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego. 
W konkursie wzięło udział 13 recytatorów, wśród których 
wyłonieni zostali następujący zwycięzcy: I miejsce - Oliwia 
Gabruk (klasa 1) II miejsce - Aleksandra Bock (klasa 2)  
III miejsce - Eliza Pałgan (klasa 1). Laureaci konkursu i wszy-
scy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych w Szczańcu. 

22 grudnia odbyły się 
w naszej szkole jasełka. 
Widowisko o Bożym Na-
rodzeniu, które od wie-
ków wpisuje się w polską 
tradycję. To podniosłe 
wydarzenie przygotowa-
li uczniowie z klas I i II,  
a także z grupy Pszczółki  
i Rybki. W świetlicy szkol-
nej zgromadzili się wszy-

scy uczniowie i nauczyciele oraz zaproszeni goście: Wójt 
Gminy Szczaniec pan Krzysztof Neryng oraz skarbnik Gmi-
ny pani Elżbieta Baranowska. Przedstawienie to miało za 
zadanie przybliżenie dzieciom okoliczności narodzin Pana 
Jezusa. Uczniowie i nauczyciele wraz z zaproszonymi gość-
mi jednogłośnie stwierdzili, że przedstawienie wprowadziło 
ich w bożonarodzeniowy, świąteczny nastrój. Nie zabrakło 
też łez wzruszenia. Uczniowie dołożyli starań aby te jaseł-
ka były sposobnością do wejścia w piękną atmosferę Świąt  
Bożego Narodzenia.

Anna Czepiżak, Anita Bock
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„W czasie deszczu dzieci się nudzą…”. Być może są takie 
miejsca, do których pasują słowa znanej piosenki autor-
stwa Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, ale na 
pewno takim miejscem nie jest Szkoła Podstawowa im. 
Emilii Sczanieckiej w Szczańcu. W naszej szkole nie ma 
miejsca na nudę. Cały czas działamy, jesteśmy twórczy 
i podejmujemy nowe wyzwania.

Sposobów na zabicie nudy jest wiele. Jednym z nich jest 
czytanie książek. Jak co roku w październiku przeżywaliśmy 
święto bibliotek szkolnych i w związku z tym chętni ucznio-
wie brali udział w wielu konkursach. Natomiast cała szkoła 
przystąpiła do akcji bicia rekordu w czytaniu na przerwie.  
W tym roku czytało 175 osób. Z tego wydarzenia został 
zmontowany filmik, który można obejrzeć na stronie naszej 
szkoły. Biorąc udział w takich akcjach, zachęcamy, by czytać 
dużo i wszędzie. Każde pięć minut z książką w ręku posze-
rza nasze horyzonty i budzi wyobraźnię, a książka jest fanta-
stycznym lekarstwem na nudę.

  
Innym sposobem radzenia sobie z nudą jest sport. Dlatego 
po trzech latach przerwy spowodowanej pandemią covid-19 
z radością wzięliśmy udział w tradycyjnym Mikołajkowym 
Turnieju Sportowym, który miał dwie odsłony: dzieci młod-
sze bawiły się w świetlicy szkolnej, a starsi uczniowie rywa-
lizowali ze sobą w sali gimnastycznej. Wszystkich (i małych,  
i dużych) odwiedził wyjątkowo wysportowany Święty Mikołaj.

   

Ciekawie spędzaliśmy też czas poza szkołą, biorąc udział  
w wycieczce do Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu, dokąd 
wybraliśmy się na lekcję w plenerze z okazji Dnia Drzewa. 

  
Razem z innymi dziećmi z powiatu świebodzińskiego 
uczestniczyliśmy także w Marszu i Balu ze Świętymi, który 
miał miejsce w Świebodzinie. 
Klasy I-III eksperymentowały kulinarnie, szykując pożywne 
i smaczne śniadanie, jednocześnie propagując zdrowy styl 
odżywiania. 25 listopada przytulały pluszowego misia z oka-
zji jego święta, natomiast 29 listopada bawiły się, poznając 
ludowe obyczaje związane z andrzejkami.

W szkole nie zabrakło oczywiście czasu na naukę. 7 paź-
dziernika przypominaliśmy sobie działania matematycz-
ne, biorąc udział w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia. 
Klasy VI- VIII uczestniczyły w Europejskim Dniu Języków 
Obcych. Uczniowie z klas V-VIII rywalizowali w szkolnym 
etapie konkursu Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym. Jed-
na uczennica z klasy V zakwalifikowała się do etapu rejono-
wego. Wielu wychowanków przystąpiło do kuratoryjnych 
konkursów przedmiotowych, a ośmioro z nich dostało się 
do etapu rejonowego. Wszystkim serdecznie gratulujemy 
i życzymy powodzenia w dalszych etapach.

W czasie deszczu dzieci się nudzą?
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Jakie są jeszcze sposoby na nudę? Jeden z nich to nie-
wątpliwie rozrywki kulturalne, dlatego zapewniamy na-
szym uczniom możliwość wyjazdu do teatru i filharmonii.  
W październiku i listopadzie dzieci młodsze i starsze obej-
rzały spektakle: „Pinokio”, „Ten inny” oraz „Kolumbowie”. 
Ponadto klasy IV i V miały okazję przekonać się, jak brzmią 
instrumenty w prawdziwiej filharmonii, ponieważ 14 listo-
pada uczestniczyły w koncercie Filharmonii Zielonogór-
skiej.

Sami też bawimy się w teatr. W październiku przedstawiciele 
wszystkich klas przygotowali akademię z okazji Dnia Eduka-
cji Narodowej, która połączona została ze ślubowaniem oraz 
pasowaniem pierwszoklasistów na uczniów naszej szkoły. 

 
W listopadzie z okazji Narodowego Święta Odzyskania Nie-
podległości klasa siódma wystąpiła z montażem słowno-
-muzycznym, dzięki któremu odbyliśmy historyczną podróż  
w czasie i przypomnieliśmy sobie znaczenie słowa Ojczyzna. 

Grudzień to czas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. 
19 grudnia odbył się Szkolny Przegląd Piosenki Świątecz-
nej w wykonaniu klas IV, V, VI i VII. Natomiast 22 grudnia 
mieliśmy okazję obejrzeć jasełka. Klasa VIIIa stworzyła na 
naszej szkolnej scenie wyjątkowe widowisko zatytułowane 
„By pokój przyszedł z Nim…”. Młodzież w poetycki sposób 
przybliżyła widzom historię sprzed dwóch tysięcy lat, opo-
wiadając po raz kolejny, ale w nieco odmienny sposób wy-
darzenia zbawcze, które miały miejsce w Betlejem. Spektakl 
był jedną wielką modlitwą, wołaniem do Boga o pokój na 
świecie. 

Jak więc widać, w naszej szkole nie ma miejsca na nudę. Sta-
ramy się, by naukę połączyć z twórczymi inicjatywami i by 
poprzez działania zdobywać wiedzę.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia wszystkim mieszkańcom 
gminy Szczaniec życzymy, by pokój zagościł w naszych ser-
cach, rodzinach i na całym świecie. Niech Nowonarodzony 
Jezus błogosławi wszystkim w nadchodzącym 2023 roku.

Aldona Pokrywczyńska, Jacek Melnyk
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Co nowego słychać w szczanieckim Gminnym Przedszkolu? 
Pod koniec września obchodziliśmy Dzień Przedszkolaka. 
Tego dnia wszyscy mieli pozytywne nastroje, a wspólnie spę-
dzony czas umilały zabawy integracyjne oraz inne atrakcje.

Przedszkolaki miały okazję także zaczerpnąć co nieco kultu-
ry poprzez koncerty oraz profesjonalne przedstawienia te-
atralne prezentowane przez prawdziwych aktorów z teatru. 

W ramach całorocznego projektu ,,Kolorowe dni w Gmin-
nym Przedszkolu w Szczańcu”, którego celem jest kształto-
wanie postawy prozdrowotnej, dzieci raz w miesiącu ubie-
rają się w danym kolorze, odwzorowując warzywa i owoce. 
Mamy za sobą już takie dni jak: Dzień Jabłka, Dzień Dyni, 
Dzień Buraka i Dzień Fasoli.
Z początkiem listopada obchodziliśmy Dzień Postaci z Ba-
jek. Chętne dzieci przebrały się za bajkową postać. 
Dzieci wzięły udział w projekcie „BohaterON w naszej szko-
le”, dzięki czemu poznały historię Polski XX wieku.

25 listopada świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień 
Pluszowego Misia, który został połączony z galą wręczenia 
nagród laureatom zorganizowanego przez nasze przedszkole 
Powiatowego Konkursu Bajkowej Piosenki „Witajcie w na-
szej bajce” pod Honorowym Patronatem Wojewody Lubu-
skiego Władysława Dajczaka. W jego imieniu odwiedził nas 
Wicestarosta Świebodziński Pan Andrzej Chromiński. 

Gościliśmy w naszym przedszkolu wielu ciekawych ludzi 
m.in. pana leśniczego czy pana listonosza, którzy opowie-
dzieli nam o swojej pracy. 

Mikołajki w naszym przedszkolu w tym roku były wyjąt-
kowe, ponieważ najpierw zagościł u nas Mikołaj oraz Śnie-
żynka z Domu Seniora ,,Senior Wigor +” w Szczańcu wraz 
z pracownikami w roli pomocników, a następnie witaliśmy 
Mikołaja prosto z Laponii.

Wydarzenia z życia  
Gminnego Przedszkola w Szczańcu
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W naszym przedszkolu prowadziliśmy zbiórkę żywności 
trwałej i artykułów chemicznych dla Pani Joanny w ramach 
akcji Szlachetna Paczka. Pięknie udekorowane paczki zosta-
ły dostarczone do Magazynu Szlachetnej Paczki mieszczące-
go się w Świebodzinie. 
W okresie przedświątecznym dzieci wraz z rodzicami i wy-
chowawcami, przygotowywali świąteczne ozdoby, które 
zostały sprzedane podczas kiermaszu świątecznego. Przed-
szkolaki przygotowały także przepiękne kartki świąteczne, 
które później zostały dostarczone do miejscowych instytucji

Przed przerwą świąteczną wszystkie dzieci wraz z Panią Dy-
rektor oraz nauczycielkami spotkały się na spotkaniu wigilij-
nym, na które zaproszony został także ks. Proboszcz Dariusz 
Siek. Spotkanie minęło w miłej i świątecznej atmosferze.

Eliza Szymkowiak
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Niezmiernie przyjemnie jest nam obwieścić, że pierwszym 
bohaterem noworocznego wydania Głosu Szczańca w 2023 
roku, w dziale „Ludzie z Pasją”, jest artysta, który swoim za-
sięgiem wybiega daleko, daleko poza horyzonty naszej gmi-
ny. Spokojnie można rzec że zna go nie tylko każdy miesz-
kaniec gminy Szczaniec ale i z pewnością każdy mieszkaniec 
naszego kraju. Na co dzień kojarzymy go przede wszystkim 
jako pozytywnego, zawsze uśmiechniętego i lekko szalone-
go kolegę z Opalewa. Tymczasem w naszym pięknym kraju 
nad Wisłą znany jest jako prawdziwy Król sceny, gdzie swoją 
charyzmą, energią i niepowtarzalnym, oryginalnym głosem 
śmiało aspiruje do miana scenicznego Lwa.

Paweł Dudek vel Czadoman to już niemal ikona muzyki di-
sco, żywa legenda stojąca na piedestale u boku największych 
tuzów gatunku. Muzyka grała w jego duszy od najmłodszych 
lat. Wszystko zaczynało się dość niewinnie, od oglądania te-
ledysków i marzeń małego chłopca o występach na wielkich 
scenach. Jego pierwszymi muzycznymi idolami byli: Tina 

Turner, Michael Jackson i Bryan Adams. W początkowych 
latach to oni stali się jego inspiracją i drogowskazem do speł-
niania marzeń. Swoje pierwsze, nieśmiałe „muzyczne” kroki, 
„nasz” Paweł stawiał w Szczanieckim Ośrodku Kultury, gdzie 
swoje ognisko muzyczne prowadził nie kto inny jak śp. Zbi-
gniew Jaśkiewicz, którego bohater tekstu, jak my wszyscy, 
wspomina z sentymentem i do dziś bardzo ceni sobie jego 
wskazówki.

W późniejszym okresie swój wokalny warsztat Paweł szlifo-
wał kontynuując naukę w prywatnej szkole muzycznej. I to 
właśnie tam, od jednego z profesorów usłyszał słowa, któ-
re zapadły w jego pamięci po dziś dzień; „jeśli chcesz zabić  
w sobie to co masz- możesz w dalszym ciągu uczęszczać na 
lekcje, a jeśli nie - to powinieneś iść swoją drogą”. Te słowa 
wówczas były dla niego, młodego chłopca zupełnie niezro-
zumiałe. Te słowa dzisiaj, jak przekonuje Paweł, mają nieba-
gatelne znaczenie dla jego kariery. Stało się tak ponieważ jak 
wskazał profesor; Paweł poszedł własną drogą, której bieg 
możemy dziś z przyjemnością obserwować wszyscy.

Pochłonięty przez dźwięki
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Nie czekając długo, przekłuwając słowa w czyny, młody Du-
dek w wieku zaledwie kilkunastu lat dołączył do rockowej 
grupy „IN ROCK” gdzie jako początkujący wokalista śpie-
wał covery twórców ponadczasowych klasyków muzyki roc-
kowej m.in. Deep Purple czy Black Sabbath. Do dziś z „łezką 
w oku” wspomina te czasy wyrażając wdzięczność starszym 
kolegom z zespołu za otrzymaną szansę. W gronie muzyków 
„IN ROCK” nie zabrakło m.in. znanych w naszej gminie: 
Staszka Iwachowa, Krzyśka Oleszczuka, Sławka Kaweckiego 
czy Wojtka Podemskiego.  

Kolejnym etapem muzycznej przygody Pawła było założe-
nie wraz z Wojtkiem Podemskim własnej grupy - „CROM”, 
która później zmieniła nazwę na „ARENA”. Na przestrzeni 
lat pojawiały się w jej składzie osobistości takie jak: Walde-
mar Romaniuk, Atrur Tanczyn, Marek Ristau, Łukasz Droź-
dziel oraz śp. Sławomir Szklarkowski. W ich repertuarze do-
minowała głównie muzyka rockowa.
Wszystko to trwało do momentu aż Paweł postanowił swoją 
wielką pasję i miłość do muzyki przekształcić w życie zawo-
dowe, to wówczas „narodził” się znany nam superbohater 
sceny disco - CZADOMAN. Po dziś dzień pozostaje speł-
nieniem jego młodzieńczych marzeń i realizacją najśmiel-
szych planów.
Utwory „Ruda Tańczy jak szalona”, „Chodź na kolana” czy 
wiele innych napisanych przez Pawła, wyniosły go na sam 
szczyt popularności. Dzisiaj jego życie to ciągłe wyjazdy, 
koncerty, nagrania czy udział w popularnych programach  
i projektach rozrywkowych takich jak: „Kuba Wojewódzki”, 
„Koło Fortuny”, „Jaka to Melodia”, „Taniec z Gwiazdami”, 
„Kocham cię Polsko” czy „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”- 
gdzie podbił serca zarówno Jury, jak i widzów i sięgnął po 
wygraną. Pawła mogliśmy obserwować w jeszcze wielu in-
nych projektach wielkiego świata showbiznesu, które po-
chłonęły większość czasu jakim dysponuje.

Pomimo tak olbrzymiej rozpoznawalności i popularności, 
jedno pozostało w nim niezmienne. Nadal jest tym samym 
sympatycznym, uśmiechniętym kolegą z sąsiedztwa, nadal 
jego najważniejszym miejscem na ziemi pozostaje ukochane 
Opalewo, choć zdecydowanie łatwiej byłoby mu zamieszkać 
choćby w stolicy, skąd miałby nieporównywalnie bliżej do 
świata, w którym funkcjonuje, spełnia się i realizuje dawne 
marzenia. Wszystkim mieszkańcom gminy, Paweł przekazu-
je najserdeczniejsze życzenia noworoczne: Zdrowia, Uśmie-
chu i Radości, dołączamy się do nich i również my życzymy 
Pawłowi - samych sukcesów, na wszystkich płaszczyznach 
życia, żadnych trosk i wszystkiego dobrego.

 Daniel Sokołowski
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Za nami trudny rok 2022, pierwszy popandemiczny. 
Zanim na dobre się zaczął, jego świetlaną przyszłość 
przygasiła wojna na Ukrainie. Jej skutki odczuliśmy 
i odczuwamy wszyscy: wielka migracja, skokowy 
wzrost cen, deficyty ropy, gazu, węgla i wielu innych 
produktów niezbędnych nam do spokojnego 
funkcjonowania. Rok 2022 mamy już za sobą ale 
następstwa jego wydarzeń pozostaną z nami jeszcze 
na długo. Niektóre, te najtragiczniejsze wciąż trwają.
Tymczasem rozpoczął się nowy 2023 rok, jaki będzie 
(?), nikt nie wie (to da się ocenić dopiero po jego za-
kończeniu).
Życzymy sobie prawie zawsze aby był lepszy od 
poprzedniego, ale jak zauważa niewielu, to nie rok tylko 
MY musimy być lepsi. Żyjemy w trudnych czasach: okrut-
nej wojny, globalnego ocieplenia, kataklizmów ekologicz-
nych, klęsk żywiołowych, rozpędzonego do granic kon-
sumpcjonizmu, wszechobecnej komercji, dezinformacji czy 
znieczulicy. Za większość tych zjawisk odpowiada człowiek, 
a głównym do nich przyczynkiem jest zachłanność i pycha. 
To dla pieniędzy bowiem dzisiejszy człowiek gotów jest po-
święcić i zrobić dosłownie wszystko. Wszystko dzisiaj jest 
na sprzedaż, zacierają się  granice moralności, wyznawa-
nia zasad, uczciwości itp. Wszystko przesunęło się niestety  
w złym, zgubnym kierunku. Niby jesteśmy coraz bardziej 
cywilizowani, a nasze odruchy, zachowania- pikują w prze-
ciwną stronę. Gdzie w tym wszystkim jesteśmy MY?
Otóż okazuje się, jak w naszym przypadku, że bycie na pro-
wincji daje nam pewien dystans od wielkiego, zepsutego 
świata. Okazuje się że staje się to niewątpliwym atutem, 
daje nam trochę czasu na wytchnienie, przemyślenia, reak-
cję. Ale… nie możemy być spokojni, trzeba zachować czuj-
ność i rozwagę. Z każdym rokiem jesteśmy starsi, z każdym 
powinniśmy być również mądrzejsi. I nie mam tu wcale na 
myśli: oczytania, zdobywania wiedzy naukowej czy przebi-
jania kolejnych szklanych sufitów intelektualnego rozwoju. 
Nie, to wszystko wedle własnych, indywidualnych potrzeb 
i uznania. Mam na myśli przede wszystkim doświadczenie  
i świadomość. Tak, z każdym nowym rokiem człowiek po-
winien być bardziej świadomy, a czego? Życia i siebie, od-
działywania na otoczenie i w nim funkcjonowania.
Stare, wyświechtane powiedzenie mówi- „aby napra-
wiać świat, należy zacząć od siebie”, wszyscy to znają a tak 
niewielu wciela w życie. Wydaje się banalne, ale uwierz - nie 
jest, trzeba tylko się w to właściwie zagłębić. Mahatma Gandhi 
mówił - „Musisz być zmianą, którą chcesz zobaczyć na świecie”. 

 
Potrzebujemy więc świadomości, skąd się tu wzięliśmy(?) 
i dokąd zmierzamy (?), rokrocznie ona musi stawać się 
proporcjonalnie większa. Pojawiliśmy się TU raczej nie żeby 
korzystać z życia bo jest krótkie, zagarniać wszystkiego jak 
najwięcej do siebie, walczyć o swoje wszelkimi dostępnymi 
środkami. Pojawiliśmy się aby czynić dobro - wspólnie, aby 
się w tym doskonalić z wiekiem, wypełniać misję. Tylko 
współdziałanie na rzecz dobra pozwoli nam podnieść 
znacząco jakość życia, jego bezpieczeństwo i odczuwać 
satysfakcję. Wszystko może stać się możliwe dzięki kultowi 
jedności-nie jednostki! Jeśli więc do tej pory ktoś idzie  
w przeciwnym kierunku, to powinien raczej zawrócić i to 
bez zbędnej zwłoki.
Nie ma też co się zbytnio trapić, rozdrapywać ran, cofać, za-
łamywać nad tym co było. Ważne jest ostatecznie to co przed 
nami, to co było- już było. Istotą jest właśnie świadomość 
siebie, korekta błędów, nieustająca praca nad własnymi po-
stawami. Warto być po właściwej stronie, bo dobro ostatecz-
nie i tak zawsze zwycięży. Ktoś pomyśli, że to jakiś abstrak-
cyjny bełkot, bablanina. Otóż nie, jeśli choć jednego skłoni 
do refleksji, nawet po czasie to warto było bablać. W nowym 
roku życzę więc Świadomości, Balansu i Dystansu od Zła.

 Daniel Sokołowski


