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DRODZY CZYTELNICY! 

Po raz kolejny mamy okazję się 
przekonać, jak bardzo względnym 
pojęciem jest czas…

Wydawałoby się, że przecież nie tak 
dawno, w pierwszym, wznowio-
nym w tym roku wydaniu „Głosu 
Szczańca”, wraz z całym zespołem 
redakcyjnym składaliśmy Państwu 
świąteczne życzenia udanej Wiel-
kanocy, i pomyślności na pozostałą 
część roku 2021. 

A tu, ani się obejrzeliśmy, a czas 
obejmujący pozostałe 3 kwartały 
ubiegłego roku, w błyskawicznym 
tempie przeniósł nas już w następ-
ny - nowy, 2022 rok! 

Czas niewzruszenie upływa w swo-
im tempie, stawia przed nami nowe 
wyzwania, zmusza do realizowania 
bieżących zadań i skupienia się na 
teraźniejszości, zmuszając jedno-
cześnie do zapomnienia o tym, co 
już mamy za sobą… 

A przecież zapomnieć jest tak trud-
no, gdyż tak wiele w roku minionym 
się wydarzyło! Zarówno w naszym 
życiu osobistym, jak i gminnym. 

Trzecia fala pandemii, która wcze-
sną wiosną ub. roku tak gwałtownie 
uderzyła w nasze społeczeństwo, 
przyniosła niepowetowane straty  
w naszej sferze osobistej, społecz-
nej i gospodarczej. Poturbowała 
tak wiele naszych rodzin, a też nie-
rzadko okryła je smutkiem i żałobą. 
Postawiła na głowie rzeczywistość 
wielu z nas, zmuszając niejedno-
krotnie do budowania swego życia 
od nowa. Myślę, że to również do 
tych osób, które z powodu pande-
mii znalazły się na życiowym za-
kręcie, do tych, którzy utracili swój 
warsztat pracy, lub zostali pozba-
wieni możliwości zarobkowania, 
do tych, których dotychczasowa, 
spokojna i ustabilizowana rzeczy-
wistość legła w gruzach, czy też 

wreszcie do osób, które utraciły 
swych życiowych partnerów i wiarę 
w sens dalszej egzystencji - kieruje 
swe słowa brazylijski pisarz i poeta. 
Dlatego tak ważnym jest, abyśmy 
w trudnych momentach swego ży-
cia potrafili stawić czoło losowi, 
abyśmy nie poddali się marazmowi 
osobistemu, społecznemu, czy go-
spodarczemu i nie wpisali się w at-
mosferę zniechęcenia i zaniechania. 
Nie możemy sobie, zarówno jako 
społeczeństwo, jak i poszczególne 
jego jednostki, pozwolić na zderze-
nie z chwilą, gdy na zrobienie cze-
gokolwiek będzie już zbyt późno.

Doświadczyliśmy kolejnego parali-
żu w naszej kulturze, szeroko rozu-
mianym życiu społecznym, oświa-
cie i gospodarce. 

Kolejne izolacje i ograniczenia unie-
możliwiły organizację flagowych, 
gminnych imprez plenerowych,  
a także zablokowały, lub poważnie 
ograniczyły mniejsze wydarzenia. 
Pomimo utrudnień, balansując czę-
stokroć na krawędzi przepisów, pra-
cownicy naszego CKiB w Szczańcu 
usiłują wyjść do Państwa z możli-
wie jak najszerszą ofertą wydarzeń 
kulturalnych. Doceńmy ich wysiłki 
i starajmy się jak najbardziej efek-
tywnie korzystać z wydarzeń, które 
nam proponują. 

Stary rok pozostawiliśmy za sobą 
również w naszej gminnej oświa-
cie. W każdym numerze naszego 
kwartalnika przekazujemy Państwu 
garść informacji z naszych szkół, 
natomiast tylko uczniowie, ich ro-
dzice oraz nasi pedagodzy wiedzą, 
jak trudno jest realizować program 
nauczania w trybie zdalnym. 

W kolejnych latach, okres zdal-
nego nauczania będzie zapewne 
przedmiotem naukowych analiz, 
których wyniki poznamy w odle-
głej przyszłości. Gmina, jako or-
gan prowadzący, stara się zapewnić  

naszym placówkom opiekuńczo-
-wychowawczym oraz oświatowym 
jak najlepsze warunki do realizowa-
nia swoich zadań w tych trudnych 
czasach.

Nauka mówi, że jest czas chronolo-
giczny oraz czas subiektywny. Ten 
pierwszy odmierzył nam dokładnie 
12 miesięcy ubiegłego roku, na-
tomiast ten drugi, subiektywny…  
no właśnie! Ten z kolei odmierza 
nam tak, jak tego często nie chcemy. 
Otóż gdy potrzebujemy go więcej 
aby zrealizować swoje zamierzenia 
- to pędzi jak szalony, nie bacząc, 
czy za nim nadążamy. Natomiast 
gdy czegoś długo wyczekujemy, lub 
gdy znajdujemy się w sytuacji dla 
nas niekomfortowej, to z kolei czas, 
jak gdyby nam na przekór - zaczyna 
upływać w straszliwie powolnym, 
ślimaczym wręcz tempie! 

Z takim zjawiskiem mamy również 
do czynienia w naszej gminnej rze-
czywistości inwestycyjnej. Wielu 
mieszkańców niecierpliwie ocze-
kuje wykonania przez Gminę za-
dań, które poprawią ich dobrostan 
życia. Inwestycji planowanych od 
lat już kilku przez władze gminy,  
a których realizacja przeciąga się  
w czasie z różnych przyczyn. Oczy-
wiście, głównym hamulcem tempa 
realizacji są nasze możliwości finan-
sowe. Bardzo niski dochód podat-
kowy na głowę mieszkańca, czyli 
tzw. wskaźnik „G”, plasujący nas 
od wielu lat na jednym z ostatnich 
miejsc w województwie, stawia nas 
w bardzo trudnej sytuacji jeżeli 

„Któregoś dnia obudzisz się i odkryjesz, że nie masz już czasu,  
aby robić to, o czym marzyłeś. Teraz jest na to czas.  

Podejmij działanie. “
-Paulo Coelho-
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chodzi o możliwości inwestycyjne. Jednakże 
dzięki dużej sprawności i skuteczności pracow-
ników Urzędu Gminy w pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych, udaje nam się w ostatnich latach 
skutecznie ściągać do naszego budżetu tak wiele 
środków pomocowych, że pod względem wy-
datków budżetowych (w tym inwestycyjnych) 
na głowę mieszkańca, gmina Szczaniec lokuje się  
w ostatnich latach w ścisłej czołówce województwa. 

Trzydziestoczteroprocentowy udział wydatków 
na inwestycje w ogólnym budżecie gminy za rok 
2020, wysoko śrubuje ten wynik, i stawia naszą 
gminę daleko poza zasięgiem wielu podobnych 
nam gmin. Jest to wynik, który trudno będzie  
w przyszłości powtórzyć. Rok 2021 był również 
bardzo dobry pod tym względem naszych wydat-
ków na inwestycje. W chwili, gdy piszę te słowa, 
nie mamy jeszcze wszystkich danych, aby podsu-
mować rok 2021. Ostrożnie szacuję, że będzie to 
również ponad 25% ogólnych wydatków budżetu.

Największą naszą inwestycją, nie tylko w roku 
2021, ale i na przestrzeni kilku ostatnich lat, była 
kanalizacja Smardzewa. Łączny koszt budowy 
oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej z przyłącze-
niami budynków mieszkalnych, wyniesie ponad 
5,5 mln. zł! Jest to ogromna kwota jak na gminę 
z takimi możliwościami, jak nasze. Jednak udało 
nam się stworzyć taką konstrukcję finansowania, 
że obciążenie budżetu nie będzie aż tak dotkliwie 
odczuwalne dla mieszkańców gminy, jak mogło-
by się wydawać. W ostatecznym rozrachunku,  
z budżetu gminy wydamy na tę inwestycję nie-
wiele ponad milion zł! 

Na teren budowy wykonawcy weszli wiosną 
2021 roku, a zakończenie planowane jest na ko-
niec marca 2022 roku. Prace przebiegają zgod-
nie z założonym harmonogramem robót, i przy 
właściwej współpracy ze strony mieszkańców 
Smardzewa, powinny zostać zakończone zgodnie 
z planem, czyli pod koniec marca 2022 roku. 

W 2021 roku, za ponad pół miliona zł, udało się 
również przebudować ulice w Kiełczu. Rok wcze-
śniej Gmina Szczaniec przejęła te drogi od Powia-
tu ze względu na ich katastrofalny stan, i w ciągu 
jednego roku pozyskaliśmy 50-cio % dofinanso-
wanie ze środków Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg na zrealizowanie tej inwestycji. W tej 
chwili Kiełcze, jako jedyna miejscowość w naszej 
gminie, ma pięknie wyremontowane - w techno-
logii asfaltowej – wszystkie ulice w obrębie ścisłej 
zabudowy wsi.

Jako Gmina, w ub. roku zrealizowaliśmy również 
wiele pomniejszych inwestycji, jak chociażby 
budowę stacji uzdatniania wody z prawdziwego 

Droga Kiełcze jesień 2021

Droga Kiełcze jesień 2021
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zdarzenia, oraz rewitalizację sta-
wu wiejskiego w Wolimirzycach.  
W przyszłym roku, w jego otocze-
nie zainwestujemy jeszcze 90 tys. 
zł na stworzenie kompleksu re-
kreacyjno-wypoczynkowego dla 
mieszkańców. Jest to już 8 zrewi-
talizowany staw w naszej gminie  
w ciągu ostatnich 3 lat! 

W Smardzewie wybudowana zo-
stała kolejna, po prowadzącej do 
kościoła, lokalna droga we wsi. 
Tym razem z płyt betonowych.

Więcej o realizowanych zada-
niach inwestycyjnych znajdziecie 
Państwo w kolejnych artykułach. 
Chcę tylko dodać, że pomimo 
wielu uciążliwości w naszej co-
dziennej pracy, wiecznego nie-
dostatku środków finansowych, 
niedoszacowania subwencji rządowych, zmniejszonych kwot odpisów z tytułu podatków dochodowych wpływa-
jących do budżetu gminy, utrudnionych kontaktów z osobami i instytucjami z którymi współpracujemy oraz pro-
blemami firm, które realizują, lub mogłyby wykonywać zlecone im zadania na terenie naszej gminy – nie opuszcza-
my rąk! Pracujemy wydajnie, skutecznie i efektywnie, z uporem realizując zamierzone działania, które rokrocznie 
poprawiają dobrostan życia wielu mieszkańców Naszej Gminy. Staramy się jak najlepiej, jak najbardziej efektywnie 
wykorzystać czas, który jest nam dany, a on… jak to on: upływa nam w zwariowanym tempie, i ciągle mamy  
go zbyt mało!

W tym nowym, 2022-gim roku, życzę Państwu tradycyjnie zdrowia oraz szczęścia w każdej dziedzinie Waszego 
życia, ale przede wszystkim… wytrwałości i skuteczności w spełnianiu Waszych marzeń i osiąganiu zamierzonych 
celów życiowych. Bez odkładania czegokolwiek na później!

Parafrazując znane powiedzonko napiszę tak: „- Co masz zrobić jutro, zrób już dziś! Wtedy może rzeczywiście 
zdążysz przed czasem!” 

 Wójt Gminy Szczaniec – Krzysztof Neryng

Droga Kiełcze jesień 2021 Droga Smardzewo - jesień 2021Droga Kiełcze - jesień 2021

Staw Wolimirzyce - jesień 2021
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Taką nazwę nosi   Klub Malucha, 
który  swoją działalność rozpoczął 
1 października 2020r. Pod facho-
wą opieką wykwalifikowanych 
i troskliwych pań, przebywa ak-
tualnie 18   maluchów od 1 roku   
życia  do 3 lat. 

Emilkowo to miejsce gdzie   dba-
my  o  rozwój najmłodszych mie- 
szkańców naszej   gminy. Poprzez 
zabawę, doświadczanie i obser-
wację, dzieci  uczą się samodziel-
nego funkcjonowania, poruszania 
się w grupie rówieśników oraz 
podświadomie stymulują własny 
rozwój społeczny i intelektualny.   
Emilkowo to wyjątkowe miejsce, 
w którym dzieci odkrywają swoje 
zdolności intelektualne, manu-
alne i muzyczne oraz nawiązują 
pierwsze przyjaźnie. 

W Klubie Malucha nasi milusiń-
scy obchodzą wiele nietypowych 
świąt i okazji, które są pretekstem 
do kreatywnej zabawy. Nie braku-
je jednak pamięci i popularyzo-
wania tradycyjnych i narodowych 
świąt. 11 listopada obchodziliśmy 
Święto Niepodległości. Z tej oka-
zji w Klubiku odbyły się zajęcia 
i zabawy, których celem było za-
poznanie dzieci z symbolami oraz 
barwami narodowymi. Staraliśmy 
się uczyć i kształtować u dzieci 
postawy szacunku i miłości do 
Ojczyzny. 6 grudnia, w Mikołaj-
ki, Klubik odwiedził sam Święty 
Mikołaj. Wyczekiwany przybysz 
spotkał dzieci podczas spaceru  
i obdarował je drobnymi upomin-
kami. W tym dniu na twarzach 
najmłodszych radości i uśmiechu 
nie brakowało. 

O takim miejscu dla swojego 
dziecka marzył niejeden rodzic. 
Zostało ono stworzone tak, aby 
dziecko czuło się w nim jak we 
własnym domu, miało zapewnio-
ną przyjazną atmosferę, a przede 
wszystkim bezpieczeństwo.
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Ostatnio ceny nośników energii szaleją!!!. Notowanych wzrostów nie potra-
fią wytłumaczyć najtęższe ekonomiczne umysły. Są oczywiście tacy, którzy 
tym stanem rzeczy obwiniają COVID, światową odbudowę gospodarczą po 
pandemii, której notabene końca nie widać. Są i tacy, którzy obwiniają tylko 
Rosję inni zaś niemiecką politykę, jeszcze inni UE czyli komisarza Fransa 
Timmermansa i jego politykę klimatyczną w szczególności certyfikaty emi-
syjności. Podwyżki cen dotyczą jednak wszystkich nośników energii, za-
równo tych wysokoemisyjnych (węgiel), mniej emisyjnych (gaz) czy tych 
całkowicie nieemisyjnych (energia ze słońca, wiatru, wody, biomasy). Pew-
ne jest, że energia kupowana będzie coraz drożała. Wydaje się, że nie ma wyj-
ścia, pozostaje płacić i tyle. Chyba, że ma się własną energię. Osoby, dzisiaj  
w słusznym wieku, pamiętają czasy kiedy własne było najtańsze i najlep-
sze. Potem przyszły markety i szybko wyparły to własne, najlepsze i najtań-
sze. Jak widać stara zasada, gdzie to własne zawsze będzie najlepsze i naj-
tańsze ma nawet zastosowanie w przypadku energii. Jednym ze sposobów 
zapewnienia sobie własnej energii jest fotowoltaika. Na razie jeszcze system 
dalece ułomny, bo bardzo kosztowny i wymagający gromadzenia energii  
w sieci Enei. Jednak jak można zaobserwować na dachach budynków, system 
bardzo popularny od kilku lat na zachodzie Europy, a i u nas robi furorę  
w ostatnim czasie. Setki tysięcy instalacji na prywatnych domkach potwier-
dzają słuszność obranego kierunku. Powstające farmy fotowoltaiczne i za-
inwestowane prywatne pieniądze wskazują, że się opłaca. Dla naszego pań-
stwa jest to znaczący element miksu energetycznego. 
Korzyści z własnego prądu zostały zauważone również przez władze naszej 
gminy. Możemy pochwalić się kilkoma instalacjami na komunalnych bu-
dynkach. Pierwsza instalacja powstała przy okazji budowy nowej świetlicy 
wiejskiej w Wilenku. Budynek w całości zasilany w energię z fotowoltaiki 
zamieszczonej na dachu. Energię, tę cieplną generowaną poprzez maty 
grzejne i tę elektryczną do oświetlania, gotowania i zasilania sprzętów zgro-
madzonych w świetlicy. Po pierwszej realizacji przyszły kolejne. Mikroin-
stalacje pojawiły się na 3 obiektach w ramach wspólnego projektu finanso-
wanego ze środków RPO. Panele fotowoltaiczne zagościły na budynkach: 
przedszkola wraz z ośrodkiem zdrowia i mieszkaniami komunalnymi, Emil-

kowa – kluby malucha i seniora oraz na remizie OSP Szczaniec. Budynki te, są zasilane w energię cieplną poprzez pomy ciepła 
i energię elektryczną do oświetlenia i podłączenia sprzętów z paneli fotowoltaicznych. Kolejny pomysł to rozwiązanie pro-
blemów ogrzewania wiejskich świetlic. Zainstalowane kilka lat temu kominki nie sprawdziły się. Palacze, drewno, sprawność 
urządzeń i problemy z tym związane powodowały, że kominki były sporadycznie używane a budynki ulegały ciągłej degrada-
cji. Środki na rozwiązanie tego problemu znalazły się w PROW. W ogłoszonym naborze wniosków gmina składa wniosek na  
4 świetlice w Ojerzycach, Wolimirzycach Dąbrówce Małej i Koźminku. Świetlice zostały wytypowane na podstawie układu 
dachów, korzystnego do montażu fotowoltaiki. Roboty we wszystkich 4 świetlicach zostaną zakończone na przełomie stycz-
nia i lutego. W świetlicach zostaną zainstalowane fotowoltaiczne instalacje prosumenckie, elektryczne panele grzewcze,  
zostanie wymienione oświetlenie na ledowe oraz zostaną przeprowadzone roboty remontowe (szpachlowanie, malowanie). 
Wszystkie wymienione inwestycje były realizowane z dużą pomocą środków zewnętrznych przy niewielkim zaangażowaniu 
finansów własnych gminy. Korzyści są już z chwilą uruchomienia w postaci taniego prądu i wyeliminowanej szkodliwej dla 
zdrowia niskiej emisji. 
Pozostają jeszcze kolejne świetlice, te większe w Smardzewie, Myszęcinie, Opalewie oraz te całkiem małe w Kiełczu i Brudze-
wie. Tutaj upatrujemy finansowego wsparcia ze środków Polskiego Ładu – lutowy nabór na inwestycje na byłych terenach 
popegeerowskich. Część świetlic zapewne będzie spełniać ustalone w Polskim Ładzie kryteria dostępu i być może otrzyma 
dofinansowanie.
Należy też wspomnieć o szkołach, które dzisiaj wykazują się dużym zużyciem energii elektrycznej, na dodatek wysoką emisyj-
nością źródła ciepła i paliwa (węgiel brunatny) oraz kiepskim stanem technicznym, wołającym o wymianę kotłów. O szkołach 
myślimy już od 2 lat. Złożony wniosek do funduszy norweskich przeszedł kwalifikację formalną ale już na weryfikacji punktowej 
znalazł się na dalekim, miejscu. Dalej szukamy środków, a szansa pojawia się w lutowym naborze do Polskiego Ładu i równo-

Fotowoltaika sposobem na tańszy prąd!
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legle w RPO na kompleksową termomodernizację budynków szkolnych w Szczańcu  
i Smardzewie z wymianą źródeł ciepła, źródeł światła i zainstalowaniem paneli foto-
woltaicznych na dachach budynków. 
Jednak nie wszystkie energochłonne gminne obiekty da się sfinansować przy pomocy 
zewnętrznego dofinasowania. Pozostają np. hydrofornie czy budynek urzędu gminy 
a zużycie energii do produkcji wody jest wyjątkowo duże. Ostatnio pojawiła się nowa 
możliwość produkcji energii elektrycznej z fotowoltaiki, bez angażowania własnych 
środków na instalację fotowoltaiczną. Na rynku są już podmioty, które zapewniają 
dostawę energii elektrycznej z fotowoltaicznej instalacji producenckiej na zasadzie 
miesięcznego abonamentu. W tym systemie dostawca energii – prywatny podmiot 
jest właścicielem instalacji, która zostanie zabudowana na obiektach hydroforni  
i urzędu a gmina uiszcza miesięczna opłatę abonamentową. Umowa zostaje zawarta 
na okres 15 lat z gwarancją stałej ceny. Po tym okresie instalacja przechodzi na własność gminy. Według dzisiejszej wiedzy 
żywotność paneli fotowoltaicznych to 20-25 lat. Takie rozwiązanie zamierzamy zastosować na 4 obiektach. Obecnie trwają 
przygotowania do przeprowadzenia procedury przetargowej i wyłonienia wykonawcy. 
Ostatnie zawieruchy w sprawach cen energii pokazują, że obraliśmy właściwy kierunek, a polega on na wytwarzaniu własnej 
energii, gdyż najlepsze i najtańsze jest to co własne! 

PRACOWITY KONIEC ROKU 2021 W SP SMARDZEWO
POMAGAMY DLA MAI

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to 
co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” Jan Paweł II Nasz Papież - Polak 
promował ideę pomagania przez całe swoje życie. Dlatego my, jako szkoła, której 
patronem jest właśnie święty Jan Paweł II, również chcemy szerzyć dobro i po-
magać innym. Z tego powodu, gdy dowiedzieliśmy się o chorobie Mai, staramy 
się włączać we wszystkie akcje charytatywne na rzecz naszej dzielnej pszczółki. 
Nasza szkoła bierze udział w zbiórkach: baterii alkalicznych, makulatury, kaszta-
nów, nakrętek oraz „Rzeka grosza dla Mai”. Uczniowie każdej klasy i przedszko-
laki zbierają pieniążki do przygotowanych przez siebie słoików, które następnie 
trafią do Mai. W pewnym momencie zrodził się pomysł, aby na szkolnym placu 
zabaw stanął kosz na nakrętki w kształcie serca. Dlatego Młodzieżowa Rada gmi-
ny zwróciła się do firmy SECO/WARWICK z prośbą o wykonanie takiego kosza. 
Firma nie pozostała obojętna na tę prośbę i dzięki temu na szkolnym placu zabaw 
stanął pojemnik, który może być zapełniany nie tylko przesz społeczność szkol-
ną, ale również przez wszystkich mieszkańców Smardzewa. I tak, 1 paździer-
nika 2021r., dzięki naszemu darczyńcy mogliśmy uczestniczyć w uroczystości 
odsłonięcia serca – symbolu empatii i wsparcia. W tym wydarzeniu wziął rów-
nież udział Sekretarz Gminy Pan Czesław Słodnik oraz przedstawicielka firmy 
SECO/WARWICK Pani Katarzyna Krasińska. Teraz już od nas wszystkich zależy, 
czy wypełnimy to wielkie serce naszą dobrocią i życzliwością.

14 października dzieci ze szkoły i przedszkola wraz z nauczycielami, świętowały 
Dzień Edukacji Narodowej.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH.
Październikowe obchody święta bibliotek przebiegały pod hasłem „Baśnie i legendy z całego świata” i z tej okazji uczniowie 
naszej szkoły mieli możliwość wzięcia udziału w różnych konkursach, których celem było propagowanie zainteresowania 
książką, rozbudzanie i kształtowanie kultury czytelniczej oraz podnoszenie poziomu czytelnictwa.
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II MIĘDZYNARODOWA EDYCJA  
VI OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI  
BICIA REKORDU W CZYTANIU  
NA PRZERWIE.
W dniu 28 października w specjalnie wyzna-
czonej strefie czytania uczniowie mogli spę-
dzić przerwę czytając swoją ulubioną książkę. 
Jako że pogoda dopisała i towarzyszyła nam 
aura złotej polskiej jesieni postanowiliśmy 
też przenieść swoją chwilę relaksu na boisko 
szkolne! W naszej szkole, podczas przerwy swoje ulubione książki czytało 80 uczniów oraz 10 pracowników administracji 
i grona pedagogicznego, co łącznie dało 90 osób czytających! Tegoroczny rekord w liczbie osób czytających na przerwie 
wyniósł 377 tysięcy 586 osób!

DO ŚLUBOWANIA…
To był wyjątkowy dzień dla naszych najmłod-
szych dzieci-29 października 2021r. odbyło się 
uroczyste pasowanie na przedszkolaka. Nato-
miast uczniowie klasy pierwszej złożyli uro-
czyste ślubowanie i zostali przyjęci do społecz-
ności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. 
św. Jana Pawła II w Smardzewie. Pani dyrektor 
Danuta Helińska dokonała pasowania wielkim, 
kolorowym ołówkiem. Pierwszoklasiści dostali 
dyplomy, nagrody oraz drobne upominki przygotowane przez uczniów klasy ósmej oraz ich wychowawczynię panią Monikę 
Drozdowską. Po uroczystości „świeżo upieczeni” uczniowie wraz z rodzicami, swoją wychowawczynią - panią Dominiką 
Dynowską oraz panią dyrektor udali się do klasy, gdzie czekał na nich pyszny tort klasowego.

OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI
12 listopada w naszej szkole odbył się uroczy-
sty apel z okazji Dnia Niepodległości. Tłem 
uroczystości była udekorowana w barwy naro-
dowe świetlica szkolna. Apel rozpoczął się od 
odśpiewania hymnu narodowego. Z pomocą 
p. Moniki Drozdowskiej uczniowie zaprezen-
towali krótką lekcję historii oraz przypomnieli 
czasy, kiedy to przez 123 lata niewoli całe po-
kolenia Polaków walczyły o wolną i niepodle-
głą Polskę. To im od 11 listopada 1918 roku za-
wdzięczamy wolność, poczucie dumy narodowej oraz możliwość pielęgnowania polskich tradycji. Również młodsze dzieci  
z przedszkola postanowiły uczcić Święto Odzyskania Niepodległości i zakończyły apel piosenką.

NAUKA PRZEZ ZABAWĘ
Uczniowie klasy piątej naszej szkoły przygotowali w ramach zajęć z historii z panią 
Anną Białasik prace projektowe na temat bogów greckich. Pracując w grupach wcielili 
się w role bogiń i bogów oraz wykonali plakaty i prezentacje opisujące te mityczne 
postacie. Efekty swojej pracy zaprezentowali podczas lekcji.

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
Misiowe święto co roku obchodzimy 25 listopada i to nie jest przypadkowa data, bo 
właśnie tego dnia przypada rocznica powstania tej maskotki. Samo święto nie ma jed-
nak długiej tradycji, obchodzimy je dopiero od 2002 roku, kiedy to pluszowy miś miał 
swoje setne urodziny. Jest to bardzo lubiane i chętnie obchodzone święto w przed-
szkolu. Z tej okazji dzieci miały zapewnione wiele ciekawych atrakcji. Wykonywały 
między innymi prace plastyczne, mogły skorzystać z fotobudki, oglądały ciekawą pre-
zentację multimedialną, przypomniały sobie stare bajki takie jak np. Miś Uszatek, Miś 
Paddington czy Coralgol, które w dzisiejszych czasach są już niemalże zapominane.
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  MŁODZIEŻOWA RADA GMINY SZCZANIEC
16 grudnia odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowego składu Młodzieżowej 
Rady Gminy Szczaniec. Po uroczystym otwarciu obrad młodzi radni otrzymali za-
świadczenia potwierdzające fakt, iż powierzono im tę zaszczytną funkcję.
Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Smardzewie reprezentowali:
• Mateusz Skrzypczak z klasy VII,
• Paweł Wojtyna z klasy VII,
• Aleksander Babirecki z klasy VII.

TYDZIEŃ JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W tym roku odbyła się III edycja Tygodnia Języka An-
gielskiego, podczas którego uczniowie klas IV-VIII rywa-
lizowali ze sobą w poszczególnych konkurencjach. Były to 
m.in. tłumaczenie przysłów odnalezionych w jajkach, quiz 
muzyczny, qiuz tematyczny ukryty pod kodami QR, inte-
raktywny quiz kahoot. Wisienką na torcie była prezentacja 
wcześniej wylosowanych przez klasy krajów. I tak, klasa IV 
zaprosiła nas do Irlandii, gdzie dowiedzieliśmy się wielu 
ciekawostek na temat tego kraju oraz mogliśmy skoszto-
wać irlandzkich przysmaków. Klasa V przygotowała pre-
zentację multimedialną na temat Szkocji oraz szkockie je-

dzenie. W klasie VII mogliśmy podziwiać Statuę Wolności oraz spotkać się z Indianami. Klasa VIII zabrała nas na wycieczkę 
po Anglii, gdzie przywitał nas słynny Sherlock Holmes oraz jego niezawodny kompan-Dr John Watson.

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ UNIHOKEJA
Pani Karolina Mrozowicz zorganizowała międzyklasowe rozgrywki sportowe.  
W pierwszej części uczestniczyły klasy młodsze (III,IV,V), a w drugiej klasy starsze 
(VII I VIII). W tym szczególnym dniu nie liczył się wynik, a dobra zabawa i uśmiech 
na twarzy.

KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY
W przedświątecznym czasie tradycyjnie w naszej szkole został 
zorganizowany kiermasz bożonarodzeniowy, z którego całkowity 
dochód przekazaliśmy na leczenie Mai Tomczak. Bardzo dzięku-
jemy wszystkim uczniom i rodzicom za zaangażowanie i wsparcie! 
Kwota jaką udało nam się zebrać to 2040 zł! 

„MUREM ZA POLSKIM MUNDUREM”
Przedszkolaki i uczniowie Szkoły Podstawowej w Smardzewie ży-
czą lubuskim artylerzystom zdrowych, spokojnych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

ŚWIĄTECZNE PACZKI
Przedszkolaki przygotowały słodkie paczki dla dzieci  
z Domu Dziecka w Świebodzinie! Natomiast uczniowie 
zebrali artykuły spożywcze w ramach akcji „Kresowa pacz-
ka”, które zostały przekazane na ręce Stowarzyszenia „Wo-
łyński Rajd Motocyklowy”.



CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

10
GŁOS SZCZAŃCA - INFORMATOR GMINNY - 7/2022

Wiosna, lato, jesień, ZIMA…
W poprzednim numerze opisywałyśmy intensywne lato, które obfitowało w wiele różnych, ciekawych i kolorowych wyda-
rzeń. Teraz przyszła kolej na przybliżenie czytelnikom Głosu Szczańca działalności Centrum Kultury i Biblioteki w ostatnim 
kwartale tego roku. III kwartał roku to czas, kiedy wszyscy wracamy do szkoły lub pracy i myślimy o zbliżającym się końcu 
roku. Pod koniec roku większość z nas stara się podomykać niezamknięte sprawy, porozliczać to co się da tak, aby ze spoko-
jem zasiąść przy wigilijnym stole. Zobaczmy co się u nas działo.
W październiku wszystkie nasze sekcje działały już pełną parą, z czego relacje foto lub video możecie znaleźć na naszym face-
booku. Przy okazji gorąco zachęcam do odwiedzania również naszego instagrama. Grupa taneczna ma nowego instruktora- 
Panią Barbarę Rakucką-Pająk, która rozpoczęła z nami współpracę od września tego roku. Nowa Pani instruktor otworzyła 
grupę dla przedszkolaków w wieku 5-6 lat. Zajrzyjcie na wtorkowe zajęcia, a przekonacie się sami jak świetnie bawią się 
i tańczą najmłodsi mieszkańcy naszej gminy.

11 listopada obchodziliśmy Narodowe Świę-
to Niepodległości. W obchodach w naszej 
gminie wzięło udział około 100 osób. W tym 
roku spotkaliśmy się w Kościele św. Anny  
w Szczańcu, gdzie wysłuchaliśmy mini kon-
certu patriotycznego w wykonaniu dzie-
ci ze Szkół Podstawowych w Smardzewie  
i w Szczańcu oraz Zespołu Śpiewaczego 
„Osoria”. Wspólnie z przedstawicielami władz 
samorządowych, pocztami sztandarowymi 
i mieszkańcami przemaszerowaliśmy pod 
pomnik i płytę pamięci w Szczańcu, gdzie 
nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów oraz 
zapalenie zniczy.

Biblioteka jesienią zwiększyła swoje zbiory o komiksy i mangę. Mam nadzieję, że ta informacja 
dotrze do zainteresowanych grup czytelników. W okresie zimowo świątecznym podkręcamy 
też świąteczny klimat. Znajdziecie u nas specjalny regał z nowościami o tematyce bożonaro-
dzeniowej. Piękne, wzruszające, zimowe powieści umilą Wam długie i mroźne wieczory. Dział 
dla dzieci także zyskał wiele nowych pozycji, w tym również o tematyce zimowo- świątecznej. 
Zapraszamy do biblioteki!

W czasie halloween było u nas mroczno, 
zimno, po kątach zalęgły się pająki, a na 
scenie mediateki stanęła… krypta. Tu 
prezentujemy tylko małą próbkę zdjęć  
z tego niezwykle widowiskowego wyda-
rzenia. Dzieci bawiły się doskonale - mo-
gły pofolgować fantazji, poprzebierać się 
za straszne postacie, powycinać dyniowe 
lampiony oraz nieco wystraszyć pracow-
ników Centrum Kultury i Biblioteki. 
Serdecznie dziękujemy zaangażowanym 
mieszkańcom za przekazanie nam pięk-
nych dyń, z których dzieci wykonały swo-
je lampiony.
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Szczaniecką tradycją jest też coroczny, świą-
teczny kiermasz. W tym roku odbył się 
11.12.2021r. i również tradycyjnie organizo-
wało go Koło Gospodyń Wiejskich działają-
ce przy CKiB. Uczestnikami wydarzenia byli 
wystawcy z terenu naszej gminy, oferujący na 
sprzedaż karpie, żywe choinki, ciasta, pierogi, 
miody, bożonarodzeniowe ozdoby oraz je-
miołę. Mieszkańcy mieli okazję zaopatrzyć się  
w lokalne produkty i obejrzeć występy uro-
czych przedszkolaków, grup tanecznych działa-
jących w CKiB oraz dzieci i młodzieży śpiewa-
jącej nastrojowe, świąteczne piosenki. Wśród 
uczestników przechadzał się też Święty Mikołaj 
i częstował przechodniów łakociami.

I w końcu przyszedł grudzień, chyba najbar-
dziej wyczekiwany przez dzieci miesiąc w roku, 
a wraz z grudniem przychodzi… Święty Miko-
łaj. Na to wspaniałe wydarzenie zaprosiliśmy 
kilkanaścioro dzieci, które bardzo chciały się 
spotkać z najświetniejszym Świętym Mikoła-
jem na świecie. Mikołaj zagubił się w śnieżnej 
krainie Śnieżynki. Nie dotarł na umówione 
spotkanie i wszyscy bardzo się o niego mar-
twiliśmy. Bez Świętego Mikołaja święta się 
przecież nie udadzą! Na szczęście w kłopotach 
pomogły nam dzieci, które skonstruowały naj-
jaśniejszą gwiazdę wskazującą drogę i Mikołaj 
odnalazł swoje zamarznięte sanie oraz elfy.  
W podziękowaniu obdarował wszystkich drob-
nymi upominkami i… zatańczył dla nas wesoły 
układ taneczny. W wydarzeniu brali udział nie-
zastąpieni wolontariusze, którym chcemy ser-
decznie podziękować za nieocenioną pomoc  
i dobre serca- Pani Monice Wendorff-Rygas za 
przepiękne zdjęcia oraz Panu Danielowi Soko-
łowskiemu za bycie najlepszym Mikołajem.

Pomimo utrzymującego się stanu pandemii COVID-19 obowiązujące przepisy pozwoliły nam na zorganizowanie Andrze-
jek. W imprezie poprowadzonej przez profesjonalnego DJ wzięło udział około 60 osób. Zabawa taneczna trwała do samego 
rana i była przepełniona radością, uśmiechami i andrzejkowymi wróżbami.

Natomiast dzień później w CKiB miało miejsce niecodzienne i bar-
dzo wyjątkowe wydarzenie - obchody 50-lecia ślubu. Długoletni staż 
małżeński został odznaczony orderem i listem od Prezydenta RP, 
słowami uznania, listem gratulacyjnym oraz koszem upominków 
od Wójta Gminy Krzysztofa Nerynga oraz Przewodniczącego Rady 
Gminy Daniela Sokołowskiego. Jest nam niezmiernie miło, że mogły-
śmy współuczestniczyć w organizacji tak ważnej i doniosłej uroczy-
stości. Serdecznie gratulujemy jubilatom.
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Co słychać za szkolnymi drzwiami?
Sytuacja epidemiczna w kraju i na świecie jest zmienna, ale w pierwszym semestrze była na tyle dobra, że niemal przez cały 
okres mogliśmy uczyć się stacjonarnie. Szkoła funkcjonowała normalnie, jednak przepisy bezpieczeństwa mocno ograniczy-
ły możliwość wejścia na teren szkoły osobom z zewnątrz. Dlatego niejeden mieszkaniec Szczańca zastanawiał się nad tym,  
co słychać za szkolnymi drzwiami?
Wirtualne odrzwia otwieramy za każdym razem, gdy umieszczamy artykuł, post lub zdjęcia z naszych działań, ale nie wszy-
scy mają możliwość korzystania z Internetu, dlatego cieszymy się, że po raz kolejny możemy podzielić się wiadomościami  
na temat naszego szkolnego życia na łamach kwartalnika „Głos Szczańca”. A ostatnio działo się u nas wiele.

WESOŁY PAŹDZIERNIK
1 października wzięliśmy udział w XI Światowym Dniu 
Tabliczki Mnożenia. Dorośli mogli popisać się przed 
nami doskonałą znajomością trudnych przypadków 
mnożenia, a my mieliśmy okazję odświeżyć sobie ta-
bliczkę na wypadek, gdyby okazało się, że w trakcie nauki 
zdalnej i podczas wakacji coś nam umknęło. I taki był cel 
tego przedsięwzięcia. Tabliczka mnożenia to nie jest prosta 
sprawa, ale jej nauka, to może być niezła zabawa. 
1 października w naszej szkole uruchomiony zo-
stał gabinet pielęgniarki. W każdy wtorek od 7.00 do 
11.00 pani Zofia Zielińska jest do naszej dyspozy-
cji. Gabinet mieści się w sali nr 103, która wyposa-
żona została w niezbędny sprzęt i meble za 5000 zł.  
Kontakt z pielęgniarką daje nam jeszcze większe poczucie 
bezpieczeństwa.

8 października zakończył się Tydzień Języków Obcych, 
którego celebracja jest już tradycją w naszej szkole.  
W obchodach, których celem jest poszerzenie naszej 
wiedzy oraz umiejętności, a także rozbudzenie zainte-
resowań i zdobywanie wiadomości z zakresu  kultury, 
historii, geografii oraz literatury poszczególnych kra-
jów, wzięli udział nasi koledzy i koleżanki z klas siód-
mych i ósmych. 
10 października swoje święto mają drzewa. Dwa dni 
wcześniej nasi koledzy z klas I-III rozmawiali na lekcjach 
o roli drzew w życiu człowieka, obejrzeli ciekawe filmy 
edukacyjne, wybrali się do parku, gdzie prowadzili zaba-
wy badawcze i podziwiali piękno jesiennego krajobrazu. 
Ponieważ jest to dzień, w którym sadzi się drzewa, nasi 
koledzy i koleżanki z klasy I posadzili sadzonkę mod-
rzewia. Atrakcją dnia były zajęcia plastyczne w plenerze, 
podczas których dzieci malowały drzewa. Prace plastycz-
ne ozdobiły teren szkoły. 
14 października to Dzień Edukacji Narodowej – święto 
wszystkich pracowników szkoły. Z tej okazji uczniowie 
klasy VI przygotowali przedstawienie kabaretowe. Pan 
dyrektor, Jacek Melnyk w pięknych słowach przypomniał 
zebranym, jak ważna jest rola nauczyciela w życiu każdego 
ucznia i podziękował wszystkim pracownikom szkoły za ich 
pracę i wkład włożony w prawidłowe funkcjonowanie pla-
cówki. Podczas uroczystości w murach naszej szkoły gości-
liśmy Wójta Gminy Szczaniec, pana Krzysztofa Nerynga, który w swoim przemówieniu przypomniał wszystkim zebranym cele  
i założenia Komisji Edukacji Narodowej, a także złożył życzenia nauczycielom i pracownikom oświaty z terenu całej gminy.
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19 października wolontariusze z Klub Mocno-
Pomocni wraz z rodzicami dostarczyli karmę 
do schroniska Azyl na Koziej w Świebodzinie, 
gdzie spędzili miłe popołudnie w towarzy-
stwie psów: Tessy, Bruna i Soni. W ramach ak-
cji trwającej od początku października zebra-
liśmy ponad 200 kg pożywienia dla zwierząt. 
Lubimy pomagać naszym czworonożnym 
przyjaciołom.

19 października uczniowie klas I-III udali się na wycieczkę do Janowca, gdzie   
w Karczmie Taberskiej uczestniczyli w warsztatach „Od ziarenka do bochen-
ka”. Podczas warsztatów poznali tradycje i zwyczaje związane z pracą rolnika, 
młynarza oraz piekarza. W Izbie Krumskiej rozpoznawali zboża i pod czujnym 
okiem cioci Joli własnoręcznie wyrabiali ciasto i formowali chlebki. Uczniowie 
uczestniczyli w zabawach ludowych, poznali strój ludowy Babimojszczyzny  
i urządzenia służące dawniej do prania. Dzieci odwiedziły także zagrodę zwie-
rząt, gdzie pod opieką nauczycielek karmiły kozy, owce i kuce. Ciekawym punk-
tem wycieczki był pobyt w Kolesinie, gdzie idąc ścieżką edukacyjną ”Dziesięć 
kroków w głąb przyrody”, poznały park krajobrazowy, a w nim pomnik przyrody, 
rośliny lecznicze i inne ciekawe okazy przyrody. Wycieczka dostarczyła niezapo-
mnianych wrażeń. 

29 października w naszej szkole odbyły się Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Szczaniec. W Wyborach na Radnego 
startowali:
1. Oskar Grzechowiak z kl.VI, 
2. Bartosz Ławniczak z kl.VI, 
3. Tymoteusz Kondratowicz z kl.VIIa, 
4. Julia Zdanowicz z kl.VIIa, 
5. Filip Nowacki z kl.VIIb.
Kandydaci przez ponad tydzień prowadzili swoje kampanie wyborcze. Ostatecznie do MRG Szczaniec dostali się: Julia  
Zdanowicz, Oskar Grzechowiak oraz Tymoteusz Kondratowicz.

Październik to miesiąc bibliotek szkolnych. Wzorem 
lat ubiegłych mieliśmy okazję wziąć udział w akcjach 
i konkursach bibliotecznych. Wszyscy uczniowie 
mogli zaprojektować logo naszej biblioteki szkol-
nej, klasy IV-VI wzięły udział w projekcie czytelni-
czym „Podróże w Nelą – małą podróżniczką”, klasy  
VII-VIII zmagały się z krzyżówkami na temat wy- 
branych lektur. 
29 października wszyscy wzięliśmy udział w VI Ogól- 
nopolskiej Akcji Bicia Rekordu w Czytaniu na Prze-
rwie. Z tej okazji nagraliśmy film, który opublikowa-
ny został na stronach naszej szkoły oraz na stronie 
Biblioteki Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp.

 

Został ustanowiony  
nowy rekord  

i wyniósł  377 586 osób  
czytających na przerwie. 
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MELANCHOLIJNY LISTOPAD
1 listopada nasi Wolontariusze złożyli kwiaty i zapalili znicze 
pod pomnikiem upamiętniającym poległych w obozie Brätz.
4 listopada pierwszoklasiści zorganizowali „Jesienne poezjo-
wanie”, na które zaprosili kolegów i koleżanki z klas II i III oraz 
pana dyrektora. Młodzi artyści recytowali wiersze polskich 
pisarzy o tematyce jesiennej. Pomimo tremy wspaniale spisali 
się w roli aktorów podczas swojego pierwszego występu. Na 
zakończenie spotkania zaproszeni goście zostali poczęstowa-
ni soczystymi jabłkami.

9 listopada w Dniu Zdrowego Śniadania 
uczniowie klas I-III przygotowywali naj-
ważniejszy posiłek dnia – śniadanie. Prak-
tyczne działania poprzedzone były pre-
zentacją na temat zdrowego odżywiania, 
omówieniem tych produktów, które ko-
rzystnie wpływają na nasze zdrowie oraz 
wizytą szkolnej pielęgniarki. W przygo-
towaniu zdrowego śniadania wsparli nas rodzice. Dzięki nim na szkolnych ławkach znalazły się kolorowe kanapki. 
Dzień Zdrowego Śniadania, był nie tylko wspaniałą zabawą, ale przyczynił się również do zwiększenia naszej świadomości na 
temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie człowieka.

10 listopada z okazji 103. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę 
nasi koledzy i koleżanki z klasy czwartej przygotowali okolicznościowe przed-
stawienie, które uświetniło obchody tego najważniejszego święta narodowego 
w naszej szkole. 11 listopada włączyliśmy się w gminne obchody Narodowego 
Święta Odzyskania Niepodległości, biorąc udział we Mszy Świętej w intencji 
Ojczyzny oraz składając znicze pod pomnikiem poświęconym ofiarom walk  
o niepodległość Polski.

Od 15 listopada w naszej szkole trwa zbiórka pieniędzy na terapię genową dla Mai Tomczak ze Zbąszynia - dziewczynki 
chorej na rdzeniowy zanik mięśni SMA. Wiemy, że choroba postępuje błyskawicznie i Maja musi otrzymać pomoc jak naj-
szybciej. Mając tę świadomość, pomagamy.

25 listopada przypada Dzień Kolejarza. Nasi młodsi koledzy z klas II i III po-
łączyli to święto z realizacją III edycji Międzynarodowego Projektu Czytelni-
czego „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”, którego celem jest poznawanie 
różnych zawodów. Z tej okazji dzieci z obu klas uczestniczyły w spotkaniu  
z panem Wojciechem Karczem, który pracuje na kolei jako maszynista. Gość 
zaprezentował dzieciom mundur, w którym wykonuje swoją pracę. W inte-
resujący sposób opowiedział o pracy na kolei, prowadzeniu pociągu dawniej  
i dziś, rodzajach pociągów oraz o pracy wielu innych kolejarzy, m.in. dyżurne-
go ruchu, zawiadowcy stacji, konduktora, kierownika pociągu, manewrowego. 
Pan Wojciech zwrócił uwagę na właściwe zachowanie się we wszystkich środ-
kach transportu kolejowego. Poinformował także o skutkach nieostrożności 
i lekkomyślności podczas korzystania z urządzeń kolejowych. Dzieci miały wiele pytań, na które pan Wojciech ciekawie  
i wnikliwie odpowiadał. 

25 listopada nasi koledzy z klas I-III obchodzili Dzień 
Pluszowego Misia. W tym dniu dzieci opowiadały  
o swoich misiowych przytulankach, wzięły udział  
w lekcji bibliotecznej i wykonały piękne prace pla-
styczne. Nie zabrakło akcentu czytelniczego, bo prze-
cież miś jest bohaterem wielu książek. Dzieci z apety-
tem kosztowały również miodu - przysmaku wszyst-
kich misiów. Jedno jest pewne: mimo coraz nowocze-
śniejszych zabawek moda na misia nie przemija.
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WYCZEKIWANY STYCZEŃ
W tym miesiącu odbyła się klasyfikacyjna rada pedagogiczna podsumowująca pół roku naszej pracy. Mamy nadzieję, że suk-
cesy zmotywują, a porażki zmobilizują wszystkich do wytrwałej pracy w nowym semestrze, który rozpocznie się po feriach 
zimowych. W naszym województwie zimowe wakacje zostały zaplanowane na czas od 17 do 30 stycznia. 
Do końca tego miesiąca będzie trwać akcja Rzeka Grosza, z której dochód przeznaczony zostanie na leczenie Mai. 

Wszystkim mieszkańcom Szczańca i Gminy życzymy szczęśliwego nowego 2022 roku. 

ŚWIĄTECZNY GRUDZIEŃ
3 grudnia do naszej szkoły zawitał dentobus, a w nim dwoje lekarzy 
stomatologów, którzy przeglądali nasze ząbki. Każde dziecko, któ-
re miało zgodę rodziców, mogło zająć miejsce na fotelu i skorzystać  
z darmowej wizyty stomatologicznej. Młodzi pacjenci dowiedzieli się, 
ile niesfornych ząbków wymaga leczenia. Ale byli i tacy, którzy usły-
szeli, że mają „paszczę jak rekiny pełną zdrowego uzębienia”. Dentobus 
będzie odwiedzał naszą szkołę regularnie i każdy uczeń, oczywiście za 
zgodą rodziców, będzie mógł skorzystać z opieki stomatologicznej.

6 grudnia najmłodsi uczniowie naszej szkoły od samego rana nasłu-
chiwali dźwięku dzwonka Mikołaja. Gdy zjawił się długo wyczeki-
wany Gość, został gorąco przyjęty i zaproszony do poszczególnych 
klas. Dzieci z radością śpiewały Mikołajowi piosenki, zadawały liczne 
pytania i obiecały, że będą grzeczne przez cały rok. Na koniec wszy-
scy wspólnie zaśpiewali solenizantowi „Sto lat” oraz wręczyli wła-
snoręcznie wykonane laurki i prezent. Spotkanie z Mikołajem było  
wyjątkowe.

16 grudnia odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowego składu 
Młodzieżowej Rady Gminy Szczaniec. Po otwarciu obrad młodzi 
radni otrzymali zaświadczenia potwierdzające fakt, iż powierzono 
im tę zaszczytną funkcję. Wśród wybranych ze Szkoły Podstawowej 
im. Emilii Sczanieckiej w Szczańcu znaleźli się: Oskar Grzechowiak   
z kl.VI, Tymoteusz Kondratowicz i Julia Zdanowicz z kl. VIIa. 
Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Smardzewie reprezentowali: 
Mateusz Skrzypczak, Paweł Wojtyna i Aleksander Babirecki z kl.VII.
Młodzi radni z obu szkół złożyli ślubowanie. Przewodniczącym Mło-
dzieżowej Rady Gminy Szczaniec został Mateusz Skrzypczak z SP 
Smardzewo, a wiceprzewodniczącym – Tymoteusz Kondratowicz  
z SP Szczaniec. 

W grudniu w ramach akcji Wolontariatu nasza szkoła dołączyła do 
zbiórki elektrośmieci. Jej celem było wsparcie finansowe rodziców 
Mai Tomczak w walce z chorobą córki. Lek, który może pomóc Mai, 
kosztuje 9,5 mln zł. Pomóc może każdy. My chętnie pomagamy.

17 grudnia w klasach odbyły się spotkania wigi-
lijne, podczas których dzieliliśmy się opłatkiem 
i składaliśmy sobie życzenia z okazji zbliżających 
się świąt Bożego Narodzenia.
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Pełna atrakcji i wyzwań końcówka roku 
Gminnego Przedszkola w Szczańcu
W szczanieckim przedszkolu bardzo dużo się dzieje. Oto migawki z wydarzeń, które miały tam miejsce w ostatnim czasie.

29 października odbyło się niezwykłe spotkanie z Panem Tadeuszem Michalikiem pochodzą-
cym z niewielkiej miejscowości naszego regionu. Osiągnął on sukces zdobywając w 2020 roku 
brązowy medal w zapasach podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio. 

5 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Dzieci wzięły udział  
w konkursie „Bajeczne Postacie”. W składzie jury zasiadły: Dyrektor Przedszkola Wioletta Klus, 
Dyrektor CKiB w Szczańcu – Marta Napierała oraz Pani Józefa Olczak, która reprezentowała 
Dom Seniora w Szczańcu. Jednocześnie zrealizowaliśmy kolejne z zadań Międzynarodowego 
Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała” - „W starym kinie”. Po nabyciu biletu za 
bajkowego dolara i otrzymaniu popcornu oraz soczku, dzieci obejrzały, w przedszkolnym kinie, 
polskie kultowe bajki takie jak: „Bolek i Lolek”, „Miś Uszatek”, „Przygody Kota Filemona”, „Rek-
sio” i „Pomysłowy Dobromir”. 

10 listopada 2021 roku odbyła się uroczystość z okazji Święta Niepodległości. Po niej każdy mógł zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie w patriotycznej foto-budce i otrzymać dyplom Małego Patrioty. O godzinie 11:11 dzieci odśpiewały „Mazurek Dą-
browskiego” w ramach ogólnopolskiej akcji ,,Przedszkole do hymnu”. Najstarsza grupa wzięła również udział w akcji Bohate-
rON – wykonały zostały kartki z podziękowaniami, które następnie wysłaliśmy do Powstańców. 

Przez cały październik dzieci przynosiły do przedszkola 
przeróżne herbatki, które zamierzaliśmy przekazać Se-
niorom z Domu Seniora w Szczańcu oraz Klubu Senio-
ra w Smardzewie w ramach Światowego Dnia Seniora. 
Pomysł akcji ,,Herbatka dla seniora na jesienne wieczo-
ry” zaczerpnięty został z czasopisma „Bliżej Przedszko-
la”. 16 listopada dzieci spotkały się z Seniorami przeka-
zując herbatki wraz z życzeniami. 

19 listopada obchodziliśmy V Ogólnopolski Dzień Wiatraczka dla Słonych Dzieci czyli tych, które chorują na mukowiscy-
dozę. Dzieci z naszego przedszkola wykonały wiatraczki, a zdjęcie zostało przekazane Zuzi chorującej na tę chorobę oraz na 
stronę facebookową Fundacji Oddech Życia.

24 listopada grupa „Smerfy” zaprezentowała program artystyczny „Kocham Polskę”. W jego 
trakcie między innymi zrealizowane zostały kolejne zadania projektu, w którym bierzemy 
udział – dzieci zaśpiewały piosenkę pt. „Piękna nasza Polska cała” i zatańczyły krakowiaka.

25 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Wszyscy przynieśli swoje ulu-
bione przytulanki. Poznawaliśmy historię powstania pierwszego pluszowego misia oraz wszyst-
kie misie znane w kulturze, rozwiązywaliśmy misiowe zagadki i wykonywaliśmy kubusiową 
gimnastykę. Nie zabrakło bajek animowanych: ,,Miś Uszatek” i ,,Kubuś Puchatek” oraz misio-
wej foto-budki. Dzieci wykonywały prace plastyczne związane z misiową tematyką. Wszyscy 
otrzymali dyplomy przyjaciela misia i pamiątkowe medale.
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30 listopada w grupach odbyły się Andrzejki – od zabaw, konkurencji zręczno-
ściowych po andrzejkowe wróżby.

6 grudnia przyjechało do nas dwóch Świętych Mikołajów! Drugiego nikt się  
nie spodziewał, dlatego był prawdziwą niespodzianką! Odwiedził nas bowiem 
Mikołaj z Domu Seniora w Szczańcu w towarzystwie Seniorek. Dzieci otrzyma-
ły prezenty wykonane przez Seniorów: pyszne, pachnące pierniczki oraz piękne 
świąteczne aniołki. 

W sobotę 11 grudnia dzieci z Gminnego 
Przedszkola zaprezentowały swoje umie-
jętności taneczno – wokalne podczas kier-
maszu bożonarodzeniowego. Przedstawi-
ciele Rady Rodziców prowadzili sprzedaż 
przepięknych stroików, ozdób świątecz-
nych oraz ciast.

Od 15 do 17 grudnia w naszym przedszkolu pachniało piernikami. Dzieci z każdej z grup piekły i ozda-
biały świąteczne pierniczki.

17 grudnia odwiedziliśmy szczanieckie 
instytucje: Urząd Gminy Szczaniec, Cen-
trum Usług Społecznych, Dom Seniora 
w Szczańcu, Klub Malucha ,,Emilkowo’’, 
Szkołę Podstawową im. Emilii Sczaniec-
kiej oraz Centrum Kultury i Biblioteki. 
Złożyliśmy życzenia z okazji zbliżających 
się Świąt Bożego Narodzenia i wręczyli-
śmy ręcznie wykonane upominki. 

21 grudnia najstarsze dzieci z grupy „Kra-
snoludki” zaprezentowała piękne przed-
stawienie jasełkowe przeplatane kolę-
dami. Gościem specjalnym był Ksiądz 
Proboszcz, który uczy tę grupę religii. Po 
Jasełkach wszystkie dzieci uczestniczyły 
w przedszkolnej Wigilii. 
Tylko tyle i aż tyle. Zobaczymy co przy-
niesie nowy rok. 
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LUDZIE Z PASJĄ

Anita Bock, swoją twórczością artystycz-
ną przenosi nas do magicznego świata 
malarstwa dekoracyjnego. Swoją pasję 
rozwija przez całe życie. Rozpoczynała od 
rysunków i grafik, których tajniki zgłębiała 
podczas studiów artystycznych, a dziś już 
tworzy małe dzieła sztuki będące dekoro-
waniem szkła, których kunszt poznawała 
i doskonaliła w jednej z Zielonogórskich 
pracowni plastycznych. Zafascynowała 
ją w szczególności charakterystyczna dla 
okresu secesji dekoracyjność, motywy ro-
ślinne i ozdobna falista linia, jej artystycz-
nymi przewodnikami stali się tacy artyści 
jak: Gustav Klimt, Alfons Maria Mucha 
czy Henri de Tolouse-Lautrec-Montfa. 
Inspiracją naszej rodzimej krajanki jest 
sama natura. To ona dostarcza motywów 
na przyszłe rękodzieła i tak w zależności 
od pory roku powstają, na różnego rodza-
ju materiale szklanym, cudowne pejzaże. 
Ta pasja pochłonęła ją do tego stopnia,  
że stała się dla niej, jak sama podkreśla: 
"odskocznią od codzienności, sposobem 
na odstresowanie się i wyciszenie". Tako-
wych doznań można doświadczyć już od 
samego patrzenia na jej dzieła, a co do-
piero podczas ich tworzenia. Prace Anity 
Bock, do tej pory mieliśmy okazję podzi-
wiać na polsko-niemieckiej, plenerowej 
wystawie prac artystów plastyków w Babi-
moście w 2013 roku oraz w roku 2017 przy 
okazji wystawy grafik, podczas otwarcia 
Centrum Kultury i Biblioteki w Szczań-
cu. Jej działa potrafią wprawić w zachwyt, 
a niesamowita pasja ubogaca nie tylko 
samą artystkę ale cały nasz region. Z nie-
cierpliwością oczekujemy kolejnych dzieł 
i kolejnych ich prezentacji.

W świecie malarstwa
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LUDZIE Z PASJĄ

Mamy swojego „Griswolda”, popularnego bo-
hatera amerykańskiej komedii "Witaj Święty 
Mikołaju", tak coraz częściej określany jest 
mieszkaniec naszej gminy- Wojciech Pertek. 
Dzieje się tak za sprawą niezwykłych ilumina-
cji, jakimi Wojtek przystraja rokrocznie swój 
dom w okolicach Świąt Bożego Narodzenia. 
Wszystko zaczęło się w 2017roku. To wów-
czas postanowił zrobić niespodziankę swoim 
dzieciom- Julii i Piotrowi. Zakupił kilka świetl-
nych zestawów i zabrał się do pracy. Wojtek na 
co dzień prowadzi firmę wykonującą pokrycia 
dachowe, tym bardziej nie sprawia mu trud-
ności zamontowanie na dachu oraz elewacji 
budynku, kilkunastu tysięcy ledowych świate-
łek. Ilość świetlnych iluminacji rokrocznie jest 
coraz większa, przyciąga to ciekawskich, na-
wet z odległych stron naszego województwa. 
Przyjeżdżają całymi rodzinami, robią zdjęcia, 
śpiewają kolędy przy szopce wewnątrz której, 
znajdują się piękne figurki Świętej Rodziny. 
Szopka oczywiście jest również oświetlona. 
Wojtek, jak sam mówi, na początku swojej 
"przygody" na przystrojenie domu poświę-
cał około tygodnia, pracując po 2-3 godziny 
dziennie, nawet po zmroku. Aktualnie cały 
proces zajmuje mu trzy tygodnie, efekt przy-
znajcie sami jest oszałamiający. Tradycją ro-
dziny Pertków stało się uruchamianie całej 
świetlnej iluminacji tuż przed wigilijną kola-
cją, w ten sposób rozpoczynają celebrowanie 
świąt Bożego Narodzenia. Pasja Wojtka spo-
tyka się z coraz większym zainteresowaniem, 
jest też coraz bardziej okazała i imponująca. 
Do dalszego rozbudowywania świetlnych ilu-
minacji, najbardziej motywują Wojtka liczne 
pozytywne komentarze, opinie i dobre słowa 
podziwiających go osób. Z niecierpliwością 
oczekujemy kolejnych efektów niezwykłej pa-
sji Wojciecha, która przyciąga do naszej gminy 
coraz liczniejsze tłumy pozytywnych ludzi. 

Magia Świąt
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 Zespół Redakcyjny
Szanowni mieszkańcy, na pierwszej stronie - okładce najnowszego 7 wydania Głosu Szczań-
ca, prezentujemy państwu Zespół redakcyjny naszego kwartalnika w osobach: Marty Napierały, 
Wioletty Klus, Marty Obst, Dominiki Bilon-Bohdan, Moniki Drozdowskiej, Anity Bock, Krzysz-
tofa Nerynga, Jacka Melnyka i Daniela Sokołowskiego, oraz nieobecnych na zdjęciu Danuty He-
lińskiej i Czesława Słodnika. Wszystkie, widoczne na zdjęciu osoby, na co dzień dbają, zarówno 
o wygląd - szatę graficzną naszego gminnego informatora, jak też o rzetelne treści publikowane 
na jego łamach, będące w większości swoistym sprawozdaniem z wydarzeń minionego kwar-
tału. Głos Szczańca, dostarcza państwu również istotnych informacji na temat realizowanych 
i planowanych inwestycji oraz nurtujących mieszkańców gminy spraw.

Na łamach naszego kwartalnika swoje informacje, spostrzeżenia i wskazówki w każdym numerze, 
prezentuje Wam również Pan Krzysztof Neryng -Wójt Gminy Szczaniec. W informatorze znajdziecie 
też strony poświęcone " ludziom z pasją". Są to mieszkańcy naszej gminy, którzy na co dzień realizują 
się w bardzo ciekawych projektach, o których, być może nie mieliście okazji wcześniej słyszeć, tym 
bardziej miło nam móc państwu przybliżyć ich sylwetki i niesamowite pasje. Znajdziecie TU również 
wskazówki związane z ogólnie pojętymi zasadami bezpieczeństwa, czy też informacje o rozmaitych 
staropolskich tradycjach (przy okazji wydań świątecznych). Głos Szczańca jest oficjalnie zarejestro-
wanym kwartalnikiem, z nadanym przez Bibliotekę Narodową numerem ISSN (International Stan-
dard Serial Number). Mamy wielką nadzieję, że podejmując decyzję o publikacji naszego gminnego 
informatora "Głos Szczańca" wpisaliśmy się idealnie w potrzeby mieszkańców, ciekawych i żądnych 
informacji na temat spraw, które na co dzień nas otaczają. Korzystając z okazji, w związku z rozpoczy-
nającym się nowym 2022 rokiem, pragniemy życzyć Państwu - naszym drogim czytelnikom, miesz-
kańcom gminy; Wszelkiej pomyślności, ale przede wszystkim ZDROWIA, gdyż jak dowodzą wszyst-
kie znane nam i nieznane wskaźniki, przypadki i okoliczności, czasów w jakich przyszło nam żyć, jest 
ono bezsprzecznie bezcenne. Bądźcie więc zdrowi, bezpieczni i spokojni. Pamiętajcie o wzajemnej 
życzliwości i wsparciu, gdyż to zawsze tworzy solidny fundament, silnej lokalnej społeczności. Razem 
będzie nam raźniej w tych niepewnych czasach. Do zobaczenia wiosną!


