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Gmina Pszczew sprzedaje działki przeznaczo-

ne pod jednorodzinną zabudowę mieszkaniową 

oraz działki pod zabudowę letniskową. Te pierwsze 

zlokalizowane są przy ul. Międzychodzkiej nad  

Jeziorem Kochle oraz na osiedlu Zamielno przy  

ul. Jodłowej. Z zasobów gminnych można również 

nabyć działkę budowlaną zlokalizowaną w Szarczu. 

Natomiast grunty przygotowane do zabudowy letni-

skowej położone są w Pszczewie, w pobliżu Jeziora 

Szarcz przy ul. Brzozowej. Szczegółowe informa-

cje na temat przetargów, terminów, cen wywoław-

czych oraz wysokości wadium opublikowano  

na stronie bip.pszczew.pl w zakładce Przetargi. 

 Dlaczego wójt zdecydował o sprzedaży po-

wyższych nieruchomości? Z bardzo prostej przy-

czyny: takie było i jest ich przeznaczenie. W tym 

momencie – gdy znajdują się one w zasobach gmi-

ny – nie przysparzają żadnemu podmiotowi korzy-

ści. Są ugorami, nie generują wpływu w postaci 

podatku, nie służą dobru publicznemu, ich bezczyn-

ność nie napędza gospodarki. Należy również  

pamiętać, że gmina (czyli Państwo – Mieszkańcy) 

poniosła już koszty zarówno administracyjne, jak  

i inwestycyjne związane z rzeczonymi nieruchomo-

ściami (wydzielenie gruntów, wpisy do ksiąg wie-

czystych, wznowienie granic, miejscowe plany  

zagospodarowania przestrzennego, ulice, chodniki, 

wodociąg, kanalizacja, oświetlenie…). Ponadto, 

cóż innego można zrobić z działkami przeznaczo-

nymi pod zabudowę jednorodzinną? Przecież gmi-

na nie będzie zwiększała swoich zasobów komunal-

nych, budując domy jednorodzinne czy letniskowe. 

Owszem, substancja mieszkaniowa gminy jest 

płynna, przekształca się. Sprzedajemy mieszkania, 

by wychodzić ze wspólnot i umożliwić mieszkań-

com trwałe związanie się z Pszczewem. A co  

z przychodami z ewentualnych sprzedaży? Oczywi-

ście zostaną nadal w sektorze mieszkaniowym.  

Zainwestujemy je zbrojenie działek na nowym 

osiedlu Leśna Podkowa (między ulicą Kuligowską 

a drogą do Międzyrzecza), zainwestujemy je w bu-

dowę mieszkań przy ulicy Kasztanowej oraz w bu-

dowę kanalizacji do ul. Brzozowej. 

Od 25 maja przywrócono bezpośrednią obsłu-

gę petentów w Urzędzie Gminy Pszczew.  

W trosce o bezpieczeństwo, zarówno klientów, jak 

i pracowników stosuje się aktualne ograniczenia, 

nakazy i zakazy obowiązujące w związku z wystą-

pieniem stanu epidemii. Oznacza to realizację za-

dań w szczególnym trybie: 

 nadal zaleca się kontakt z Urzędem Gminy 
Pszczew z wykorzystaniem komunikacji elektro-
nicznej, telefonicznej, a także korespondencji tra-
dycyjnej, 

 bezpośrednia obsługa interesantów realizowana 
jest z zachowaniem zasady, że dopuszczalna liczba 
interesantów przebywających w tym samym czasie 
w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 
jedna osoba na jedno stanowisko obsługi,  

 pracownicy urzędu w trakcie wykonywania 
bezpośredniej obsługi interesantów zobowiązani są 
zakrywać przy pomocy odzieży lub jej części, ma-
ski, maseczki albo przyłbicy, usta 
i nos, 

  celem zwiększenia bezpie-
czeństwa oraz uniknięcia kolejek  
i ograniczenia do minimum czasu 
oczekiwania na miejscu rekomen-
duje się wcześniejsze uzgadnianie 
– telefoniczne lub mailowe – ter-
minu wizyty w Urzędzie Gminy 
w Pszczewie. 

Na początku czerwca zakończono remont da-

chu dawnej stołówki na plaży komunalnej.  

Nowe pokrycie wykonano z lekkiej membrany 

PCV (technologia ta dobrze sprawdza się w hali 

sportowej). Wykonano również izolację termiczną 

dachu obiektu. Od lat cieszył się on dużym zainte-

resowaniem potencjalnych dzierżawców. Nikt  

jednak nie zamierzał zainwestować we wnętrze 

przeciekającego budynku. Po sezonie letnim pla-

nujemy remont elewacji i stolarki okiennej. Zakła-

damy, że w przyszłe wakacje obiekt będzie funk-

cjonował, poszerzając ofertę pszczewskiej plaży.   

Na wniosek wójta Rada Gminy Pszczew 

podjęła uchwałę o wsparciu Szpitala Międzyrzec-

kiego kwotą 25.000 zł. Pomoc zostanie w całości 

skierowana na dofinansowanie lampy do tomogra-

fu komputerowego. Obecna lampa jest zużyta  

i nie pracuje z odpowiednią wydajnością. Dzięki 

sprawnie działającemu urządzeniu można wcze-

śnie zdiagnozować choroby 

układu nerwowego, narządów 

jamy brzusznej, klatki piersio-

wej oraz schorzenia gardła, krta-

ni, uszu, oczu; co przyczyni się 

do podjęcia szybkiego i właści-

wego leczenia u przebadanych 

pacjentów.  

W IE ŚC I Z  U RZ Ę DU  

http://bip.pszczew.pl
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Nowa strona internetowa Gminy Pszczew 
Covidowa rzeczywistość przeniosła wiele sfer życia 

publicznego do sieci. Jednak, by sprawnie funkcjo-

nować w tej przestrzeni trzeba dysponować spraw-

nymi, efektywnymi narzędziami. Aby uskutecznić  

i ułatwić komunikację urzędu, Rady Gminy oraz 

wszelkich instytucji i organizacji z mieszkańcami, 

interesantami i gośćmi przebywającymi lub zainte-

resowanymi odwiedzeniem Pszczewa, utworzyli-

śmy nową przyjazną stronę www. Jest dostępna 

pod dotychczasowym adresem: www.pszczew.pl 

Co nowego? 

 Premiera strony zbiega się z 30. rocznicą 

pierwszych wyborów samorządowych, zatem po-

stanowiliśmy przypomnieć Państwu, w jaki sposób 

kształtowała się nasza lokalna demokracja i udo-

stępniamy wyniki wszystkich dotychczasowych 

wyborów samorządowych (menu Gmina Pszczew). 

Jednocześnie gratulujemy i dziękujemy wszystkim 

osobom, które kiedykolwiek kandydowały czy peł-

niły funkcje w naszym lokalnym samorządzie, słu-

żąc wspólnemu dobru. 

 Na stronie znajdziecie Państwo wizerunki  

i informacje o wszystkich Honorowych Obywate-

lach Gminy Pszczew. W tym samym panelu swoje 

odrębne zakładki mają również Rada Gminy (stąd 

będzie można oglądać sesje online) oraz urząd (tu 

można zadać pytanie wójtowi). 

 Zupełną nowością jest drugie, podręczne me-

nu (przeglądając stronę na komputerze, mamy je 

po prawej stronie, na urządzeniach mobilnych roz-

winie się z trzech kropek), w którym zawarliśmy 

często wyszukiwane materiały. Zamontowaliśmy 

tam odtwarzacz video umożliwiający sprawne sub-

skrybowanie filmów związanych z ży-

ciem naszej społeczności (nowy film 

ukazuje prezentacje artystyczne miesz-

kańców w konkursie Pszczew Ma Ta-

lent).  

 Powyżej, pod kafelkiem galeria, 

kryją się albumy zdjęć (szczególnie za-

chęcamy do przejrzenia fotografii 

Krzysztofa Niedbalskiego i Henryka 

Horskiego). 

 Jeżeli chcielibyśmy znajomym po-

lecić Pszczew jako miejsce, które warto 

odwiedzić, możemy ich zaprosić na spa-

cer wirtualny. Będziemy również re-

gularnie publikować elektroniczną wer-

sję Wieści Gminnych. W menu głów-

nym w panelu Dla Mieszkańca, postara-

my się w przyjazny, wygodny sposób 

przygotować wszelkie informacje oraz 

niezbędne druki do załatwiania bieżących spraw. 

 Nowością w części Dla Turysty jest zebranie 

i wskazanie najważniejszych publikacji o Pszcze-

wie i okolicach. Nowym rozwiązaniem jest rów-

nież połączona wyszukiwarka, dzięki której wybie-

ramy, czy chcemy wybraną frazę odnaleźć w BIP-

ie, czy na stronie www.pszczew.pl 

 Naszym celem było stworzenie nowego na-

rzędzia o charakterze zarówno informacyjnym, 

społecznościowym, jak i promocyjnym, które 

sprawnie zadziała w wersjach PC i mobilnej.  

Jeżeli macie Państwo jakieś uwagi do struktury 

strony, jej wizualizacji czy zasobów, prosimy  

o informacje:  ugpszczew@gmail.com 

Gmina Pszczew realizuje projekt dofinansowany  

z Funduszy Europejskich „Zdalna Szkoła  

w Gminie Pszczew” 

 Otrzymaliśmy 100% dofinansowania w wy-

sokości 54 600 zł ze środków UE na realizację 

grantu pn. „Zdalna Szkoła w Gminie Pszczew”  

w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 

kształcenia zdalnego” realizowanego przez Cen-

trum Projektów Polska Cyfrowa. 

 Środki pochodzą z Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś I Po-

wszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 

1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w moż-

liwości dostępu do szerokopasmowego internetu  

o wysokich przepustowościach. 

 Celem projektu jest zapewnienie dostępu  

do sprzętu umożliwiającego pracę zdalną dla 

uczniów  i nauczycieli z Gminy Pszczew. Dzięki 

otrzymanej dotacji zakupionych zostało 20 lapto-

pów z oprogramowaniem, które przekazano ucz-

niom i nauczycielom ze Szkoły Podstawowej  

w Pszczewie. 

 c. d. na str. 5 

mailto:ugpszczew@gmail.com
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Najważniejsze są  

kompromis i współpraca 
 

 Gdy wybierano pierwsze po 1989 roku władze 

samorządowe w Pszczewie, miałam niecałe 9 lat. 

Zupełnie nie pamiętam tego wydarzenia. Znam fak-

ty. Wiem, komu wtedy mieszkańcy gminy powierzyli 

swoje losy. Wiem, komu zaufali w tym trudnym mo-

mencie. Szukam jednak czegoś więcej – wspomnień, 

emocji, przemyśleń, jakie towarzyszyły wyborom  

i podjętym decyzjom. Ciekawi mnie, jak pierwsi sa-

morządowcy z perspektywy czasu oceniają wydarze-

nia maja 1990 roku i kolejnych miesięcy w nowej 

rzeczywistości. Co było wtedy ważne? Na jakie ba-

riery natrafiali? Co dziś myślą o swojej działalno-

ści? Warto o to zapytać, by zrozumieć ten czas i je-

go wydarzenia… 

 Swoją prośbę o odpowiedź na nurtujące mnie 

pytania skierowałam do Pana Bogusława Tybur-

skiego – Wójta Gminy Pszczew w latach 1991-1998, 

który chętnie zgodził się na krótką rozmowę i wspo-

mnienia. 

 Panie Bogusławie, pierwsze wybory samorzą-

dowe, które odbyły się w maju 1990 roku, przywró-

ciły w Polsce samorządność terytorialną. Wybrano 

wtedy pierwszą po przemianach ustrojowych Radę 

Gminy Pszczew, składającą się aż z 19 osób. Jak to 

się stało, że został Pan Wójtem Pszczewa? 

 Pani Ewo, na wstępie chciałbym podziękować 

za kontakt z moją skromną osobą. Zbliżający się 

jubileusz 30-lecia samorządności w Polsce to rze-

czywiście wspaniały czas, jak również okres prze-

myśleń i refleksji. To lekcja dla młodszych pokoleń, 

aby postarać się zrozumieć klimat tego systemu 

oraz zachować ciągłość dla utrzymania demokracji  

i samorządności w naszych małych ojczyznach.  

Mój związek z gminą Pszczew wiąże się z 1977 ro-

kiem, kiedy to zostałem zatrudniony w Urzędzie 

Gminy na stanowisku inspektora ds. budownictwa. 

W 1979 r. zostałem sekretarzem UG i piastowałem 

to stanowisko do stycznia 1991 r., kiedy decyzją 

Rady Gminy wybrano mnie na Wójta Gminy 

Pszczew. Pierwszym wójtem po zmianach ustrojo-

wych był Andrzej Purolnik, który zrezygnował  

ze swej funkcji ze względów zdrowotnych. W cza-

sie przemian ustrojowych w naszej gminie, przed 

wyborami na stanowisko wójta, miały miejsce moc-

ne reakcje ze 

strony opozycji, 

w tym Komitetu 

Obywatelskiego 

liczącego 19 

osób oraz pisma 

obywatelskiego 

„Nasza Gmina”. 

Choć nie atako-

wano istniejącej 

władzy gmin-

nej, to sugero-

wano jej wy-

mianę. Po rezy-

gnacji pana Pu-

rolnika podją-

łem decyzję o 

kandydowaniu 

na stanowisko 

wójta. Oprócz mnie byli też inni kandydaci, wszy-

scy zostaliśmy przesłuchani przez Radę Gminy. 

Przedstawiłem swoje pomysły na rozwój gminy po-

przez wspieranie turystyki, zajęcie się problemem 

narastającego bezrobocia czy ochroną środowiska. 

Moje argumenty skłoniły radnych do wyboru mojej 

kandydatury na stanowisko wójta. Pełnienie tej 

funkcji nie było łatwe w związku z obowiązującymi 

wówczas przepisami samorządu. Istniał Zarząd 

Gminy, w skład którego wchodziło czterech rad-

nych z różnych opcji, czy to społecznych, czy poli-

tycznych. Każde decyzje były omawiane wspólnie 

na cotygodniowych posiedzeniach, trwających nie-

kiedy do późnych godzin wieczornych. Nie wszy-

scy członkowie Zarządu byli zadowoleni z mojej 

pracy, co wymagało z mojej strony dodatkowych 

wyjaśnień, jednak z perspektywy czasu mogę uznać 

moją współpracę z Zarządem podczas pierwszej 

kadencji za zadawalającą. Reprezentując gminę 

Pszczew na różnych konferencjach, szkoleniach czy 

naradach konwentu wójtów, burmistrzów i prezy-

denta odczuwałem pełen szacunek oraz uznanie dla 

efektów pracy naszej gminy. 

Były również trudne okresy, kiedy byłem atakowa-

ny przez opozycję, niektórzy z Komitetu Obywatel-

skiego mieli zastrzeżenia co do mojego zarządzania 

gminą. W jednym z wywiadów w „Naszej Gminie” 

z marca 1992 roku Włodzimierz Pszczewski stwier-

dził, że „sytuacja gminy nie wygląda najlepiej,  

Bogusław Tyburski, fot. archiwum GOK 
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niektórzy wprost przepowiadają rychły jej koniec”. 

Odpowiedziałem wówczas, że wina nie leży po mo-

jej stronie czy Rady Gminy, ale wynika z polityki 

rządu, szczególnie w sferze polityki podatkowej. 

Czas pokazał, że miałem rację, bo w następnych 

latach rozwiązano ten problem. 

  

 Ciekawi mnie, czy wtedy, w takiej małej  

gminie, jak nasza, faktycznie czuć było powiew 

przemian? Jak Państwo odbieraliście tę odzyskaną 

samorządność? 

 

 Najważniejszymi, a zarazem najtrudniejszymi 

działaniami tamtego okresu było podjęcie działań 

związane z likwidacją państwowych zakładów, jak 

PGR-y (tj. w Pszczewie, Policku, Szarczu, Nowym 

Gorzycku), gdzie pracę straciło ponad 500 osób, 

rozwiązano też wówczas przedsiębiorstwa Spół-

dzielni Kółek Rolniczych czy Zakłady Wikliniar-

skie. Rozwiązaniem tych problemów było poszuki-

wanie nowych inwestorów do istniejących obiek-

tów lub pozyskanie innych. Osobiście prowadziłem 

rozmowy z ówczesnym wojewodą gorzowskim  

w sprawie likwidowanych zakładów, ich efektem 

było stworzenie nowych gospodarstw, gdzie zatrud-

niano wielu pracowników. Powstała duża firma 

Wertholtz Polska, udzielałem pomocy firmie Ewy 

Minge, która dała pracę ponad stu osobom. Następ-

nie na bazie SKR pozyskano inwestora Bernarda 

Obsta. To były sztandarowe działania pierwszych 

lat mojego wójtowania. Pamiętałem też o turystyce 

i ochronie środowiska. Gmina Pszczew została kil-

ka lat wcześniej włączona w obręb Pszczewskiego 

Parku Krajobrazowego, którego przepisy dotyczyły 

naszych terenów. W związku z tym od początku 

kadencji wspólnie z radnymi podjąłem się realizacji 

działań związanych właśnie z ochroną środowiska. 

Najważniejszym była budowa pierwszej oczysz-

czalni ścieków, którą rozpoczęto w 1992 r. z fundu-

szy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, 

środków budżetu gminy oraz spółki oczyszczalni. 

Udało się zrealizować budowę opartą o najnowsze 

tamtych czasów technologie. 

Zwracałem dużą uwagę na funkcjonowanie turysty-

ki. Gmina wydzierżawiła plażę miejską firmie  

Instalko, która poprawiła jej jakość, wprowadzając 

wiele innowacji. Na plaży miejskiej organizowane 

były imprezy kulturalne i sportowe, wzbudzające 

duże zainteresowanie licznych turystów. Z danych, 

które pamiętam, biorąc pod uwagę wpływy  

z opłat klimatycznych i innych szacunków, tylko  

w 1995 roku gminę Pszczew odwiedziło ponad 200 

tysięcy turystów! Ponadto Zarząd i Gminny Ośro-

dek Kultury wspólnie opracowali bogatą ofertę dla 

mieszkańców gminy i odwiedzających ją. W 1991r. 

GOK rozpoczął starania o modernizację kina 

„Przystań” – było to jedyne w województwie  

gorzowskim kino wiejskie o tak wysokim standar-

dzie. Innym istotnym pomysłem dyrektor GOK 

Wandy Żaguń, w porozumieniu ze mną, była for-

muła Jarmarku Pszczewskiego. To była rewelacyj-

na inicjatywa, która trafiła w gusta odbiorców,  

zyskała uznanie i ogromną popularność. Pamiętam 

pierwszych gości artystycznych, jak Fanatic, Eleni, 

Krzysztofa Krawczyka oraz wiele innych gwiazd  

i zespołów regionalnych. Te występy gromadziły 

prawdziwe tłumy, często brakowało aż miejsc  

parkingowych dla przyjeżdżających. Stragany,  

wystawy rękodzieła, punkty handlowe zapewniały 

niepowtarzalny klimat i piękną imprezę. 

Szukałem też innych rozwiązań promujących gmi-

nę na szerszą skalę, wykorzystując na przykład 

możliwość promocji na Targach Poznańskich,  

w których przez wiele lat uczestniczyłem osobiście. 

Współpraca z jednostkami budżetowymi gminy, 

innymi instytucjami, zakładami pracy czy firmami 

była coraz lepsza i efektywniejsza. Równie dobrze 

wyglądała współpraca z czterema parafiami na tere-

nie gminy. 

 

Rozmawiała: Ewa Walkowska 

Efektem realizacji projektu jest 

umożliwienie zdalnej edukacji uczniom i nauczy-

cielom z terenu naszej gminy. Projekt jest odpowie-

dzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną  

z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu epidemii. Zamknięcie placówek 

oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe 

standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych.  

 Grant „Zdalna Szkoła w Gminie Pszczew” 

jest finansowany ze środków Europejskiego Fundu-

szu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. 

c. d. ze str. 3 

Ze względu na obszerność tekstu, druga część  

wywiadu w lipcowym numerze „Wieści Gminnych”. 



37- letnia tradycja 

Z przyczyn od nas niezależnych tegoroczna 

37. edycja Pszczewskiej Dwudziestki nie odbyła się. 

Dziwny był to maj. Bez biegów. Wykorzystałam ten 

czas na wspomnienia minionych edycji. Od czego  

to właściwie się zaczęło? Pierwszy bieg? 

Kto był organizatorem? Ilu pobiegło biega-

czy? 

W kronice Gminnego Ośrodka Kul-

tury wyczytałam, że „Ogólnopolski bieg  

40-lecia PRL w Pszczewie” odbył się  

13 maja 1984 roku. Wówczas sportem  

w Pszczewie zajmował się Tadeusz Skar-

żyński. Opiekował się w tym czasie m. in. 

istniejącym w Pszczewie Kołem Ludowych 

Zespołów Sportowych, pod którym funk-

cjonował Pszczewski Klub Biegacza. Orga-

nizatorem imprezy była Rada Gminna 

Zrzeszenia LZS (Ludowego Zespołu Spor-

tu). Współorganizatorami tej imprezy byli: 

Zarząd Wojewódzki LZS w Gorzowie, 

Wydział Kultury Fizycznej, Sportu i Tury-

styki w Gorzowie, Gminny Ośrodek Kul-

tury w Pszczewie, Urząd Gminy  

w Pszczewie, TKKF w Gorzowie, ZW 

ZSMP w Gorzowie i zakłady pracy z tere-

nu gminy. 

Początek biegu odbył się o godzinie 11.00. 

Bieg był jednym z akcentów sportowych 

obchodów Dni Pszczewa. Prawo startu 

mieli wszyscy biegacze, zarówno ci zrze-

szeni, jak i niezrzeszeni w PZLA. Nie by-

ło wówczas nawet ograniczeń wieku. Zawodnicy 

zostali podzielni na kategorie: I – mężczyźni do 30 

roku życia, II – 31-40 lat, III – 41-50 lat, IV –   

powyżej 50 lat. Klasyfikacja kobiet przebiegała 

analogicznie do klasyfikacji męskiej. Niezależnie 

od wieku, wszyscy zmierzyli się z dystansem  

20 km.  
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Wyścig zgromadził łącznie 36 kobiet i męż-

czyzn. Trasa biegu biegła z Pszczewa przez Silną 

do Świechocina i z powrotem. Wśród Pań triumfo-

wała nasza mieszkanka Maria Kawiorska (1:24:07). 

W klasyfikacji generalnej mężczyzn triumfował Ry-

szard Dryps z Czeladzi (1:07:05). Najstarszy  

z uczestników 72- letni Henryk Braun z Poznania 

przebył trasę w czasie 1:57:40.  

Ta impreza wieńczyła obchody „Dni Pszcze-

wa”. Akcentem końcowym była zabawa taneczna,  

a nieco wcześniej można było kupić atrakcyjną pa-

miątkę z wikliny, bowiem Zakład Wikliniarsko-

Koszykarski w Pszczewie wyprzedawał eksponaty 

ze swojej wystawy trwającej w dniach od 6-13 maja 

1984 r. W trakcie trwania „Dni Pszczewa” można 

było obejrzeć wystawę fotograficzną przygotowaną 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Pszczewie pt. 

„Gmina w 40-leciu”. Była tez możliwość udania się 

na giełdę książki do Gminnej Biblioteki Publicznej 

lub popróbować szczęścia w loterii fantowej przy-

gotowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdjęcia  

z archiwum GOK 

Zuzanna Śmierska 



 4 marca 2020 roku został stwierdzony pierw-

szy przypadek KORONOWIRUSA w Polsce. Wiel-

ki niepokój, tym bardziej, że jest to osoba z woje-

wództwa lubuskiego. W myślach kotłują się pyta-

nia, czy WIRUS dotrze do nas… do gminy 

Pszczew?  

 Uruchomiliśmy dyżur w godz. od 7.30 – 

19.00 do odwołania pod numerem telefonu 697 

200 142. Apelowaliśmy… jeżeli możecie, zostańcie 

w domu… my nie mogliśmy zostać. Przygotowali-

śmy około 750 sztuk ulotek zawierających podsta-

wowe informacje na temat objawów, zasad postępo-

wania, kontaktów telefonicznych, procedur obowią-

zujących w związku z zaistniałą sytuacją. Informa-

cje te zapakowane w koperty, zaadresowane za po-

średnictwem Poczty Polskiej wysłaliśmy do miesz-

kańców Gminy Pszczew urodzonych po 1955 roku. 

Codziennie telefonicznie kontaktowaliśmy się  

z osobami przebywającymi na kwarantannie domo-

wej w naszej gminie. Pytaliśmy, czy ktoś potrzebuje 

pomocy? Dostarczaliśmy niezbędne do życia  

codziennego środki (żywność itp.). Tu na wysoko-

ści zadania stanęli: nasi policjanci, Parafialny Ze-

spół „Caritas”. Dla nich określenia tu, teraz, nie ma 

problemu to były słowa na porządku dziennym.  

 Z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców gmi-

ny Pszczew podjęliśmy wspólne działanie. Pracow-

nicy Środowiskowego Domu Samopomocy i Gmin-

nego Ośrodka Kultury uszyli piękne, kolorowe ma-

seczki, a my dostarczyliśmy je nieodpłatnie dla se-

niorów na terenie naszej gminy. Minęły dni, miesią-

ce. Codzienne życie powoli 

wraca do normy. Oprócz wy-

konywanych zadań dostosowa-

nych do potrzeb, możliwości, 

zasad funkcjonowania Ośrodka 

Pomocy Społecznej w czasie pandemii pracujemy 

normalnie.  

 W takich trudnych sytuacjach rodzą się też 

nowe pomysły. Uczestniczymy w tym trudnym dla 

wszystkich okresie w wielu szkoleniach online,  

a 29 maja zorganizowaliśmy wspólnie z Gminnym 

Ośrodkiem Kultury w Pszczewie lokalną dyskusję 

pt. „Seniorzy a ich uczestnictwo w życiu społecz-

nym i kulturalnym w okresie pandemii w gminie 

Pszczew”.  
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W IE ŚC I Z  O PS  

  

 W związku z rozprzestrze-

nianiem się koronawirusa SARS- 

CoV-2 decyzją Wojewody Lubu-

skiego działalność Środowisko-

wego Domu Samopomocy w Pszczewie została  

zawieszona. Wszyscy pracownicy przeszli na tryb 

pracy zdalnej. Każdemu  pracownikowi powierzona 

została określona grupa uczestników, który kontak-

tował się z nią telefonicznie oraz za pośrednictwem 

mediów społecznościowych. Uczestnicy otrzymy-

wali propozycje prac do wykonania. Ich efekty  

widoczne są na stronie Naszego Domu. 

 Pracownicy Do-

mu wraz z rodzicami 

podopiecznych (panie 

Małgorzata i Hanna) 

włączyli się w akcję 

szycia maseczek. 

Przekazaliśmy je 

m.in.: Urzędowi Gmi-

ny w Pszczewie, 

mieszkańcom gminy, 

Poradni Zdrowia Psy-

chicznego w Obrzy-

cach oraz mieszkań-

com i pracownikom DPS Rokitno 58. Było ich oko-

ło 1500 sztuk! 

W IE ŚC I Z  Ś DS  

Nowa sala sensoryczna, fot. ŚDS 



 Specjalnie dla 

naszych najmłodszych 

odbiorców przygoto-

waliśmy niespodzian-

kę. 1 czerwca na face-

booku GOK umieści- 

 

 

liśmy filmik nagrany przez nas. Głównymi bohate-

rami były lalki Barbie, których użyczyła nam mała 

Anastazja. Za kamerą stanęła jej mama Kamila. 

Głosu lalkom użyczyły Zuzanna Śmierska, Joanna 

Misiewicz i Ewa Walkowska. 

 25 maja 

wznowiliśmy 

działalność na-

szej placówki 

w Pszczewie 

zgodnie z wy-

tycznymi i za-

chowaniem za-

sad bezpieczeń-

stwa. Na na-

szych drogich uczestników czekała nie lada niespo-

dzianka. Przygotowaliśmy dla nich nową salę sen-

soryczną pełną wspaniałych urządzeń, np.: kurtyna 

światłowodowa, tablica ścienna – fale, obrazy 

LED, projektory, kolumna wodna, ścieżka senso-

ryczna, tor równoważny i wiele innych. 

 Pełni nadziei na lepsze jutro, z dużą werwą  

i zaangażowaniem, przystępujemy do pracy. Wszy-

scy bardzo się cieszymy na spotkanie po tak dłu-

gim czasie. 

Beata Pawlik 
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Zmiany w pszczewskiej aplikacji 
 

 Pod koniec 2019 roku uruchomiona została 

mobilna aplikacja na telefon pn. Turystyczny 

Pszczew. Wzbogaciliśmy ją właśnie o nagrania 

audio z myślą o dzieciach, osobach starszych i nie-

pełnosprawnych. Przy każdym obiekcie historycz-

nym i przyrodniczym pojawiła się ikona (głośnik). 

Naciskając na nią (wystarczy raz i trzeba chwilkę 

poczekać, aż dźwięk się uruchomi), można odsłu-

chać opis miejsca - obiektu. Nie trzeba ich już czy-

tać. Nagrania powstały w naszym „studiu”, zaaran-

żowanym przez niezawodnego Eugeniusza. Gło-

sów użyczyły Ewa i Ania. Następnym etapem roz- 

 

woju aplikacji będą fil-

my oraz tłumaczenie 

aplikacji na język nie-

miecki i angielski. 

 Przypominamy, że 

aplikacja jest dostępna 

do pobrania w Google 

Play oraz w App Store. 

Zachęcamy do ściągania 

aplikacji i polecania ją 

znajomym i turystom.  

     Zuzanna Śmierska 

Eugeniusz Górny 

Nowa sala sensoryczna, fot. ŚDS 

W IE ŚC I Z  G OK  

Gdyby kropla powiedziałaby:  

„Nie jestem potrzebna…” 

 W ostatnich tygodniach wiele powiedziano  

i napisano już o skutkach trwającej epidemii. Jed-

ni, zmęczeni gonitwą dnia codziennego, dostrzegli 

plusy odmiennej rzeczywistości. Czas na posiłek  

w gronie bliskich, uporządkowanie wiecznie nieu-

porządkowanych rzeczy, czytanie książek. Drudzy, 

miłośnicy wolności, nienawidzący krępujących 

ograniczeń, niecierpliwie oczekują końca zaka-

zów. Nowe zasady funkcjonowania społecznego 

niejednokrotnie stały się sprawdzianem relacji – 

tych rodzinnych czy przyjacielskich. 

 Dlatego bardzo ważny jest gest. Gest nieko-

niecznie w rozumieniu „mieć gest”, czyli bycie 

hojnym. Bowiem równie ważny jest uśmiech, 

uścisk, rozmowa. Dzisiaj, chyba bardziej niż kie-

dyś, doceniamy takie drobne oznaki sympatii.  

I mam nadzieję, że chętnie je ofiarowujemy. Nie 

tylko bliskim, ale nierzadko osobom zupełnie  

obcym – organizowane akcje na rzecz walki z epi-

demią to jednocześnie wsparcie dla anonimowych 

potrzebujących. 

 Oby po powrocie do „normalności”, te gesty 

stały się naszym nawykiem. 

Słowo redaktora 

Dzień Dziecka 



Z pamiętnika  

młodych (ekh…) bibliotekarek 

marzec / kwarantanny dzień… kolejny 

 Kiedy siedzi się samemu, nachodzą człowieka 

różne przemyślenia. Np. czym jest biblioteka bez 

czytelników? Samo znaczenie słowa „biblioteka” 

nie sugeruje wcale uczestnictwa osób, bowiem 

oznacza po prostu zbiór książek. Ale nie łudzimy 

się – bez czytelnika nasz byt jest co najmniej dziw-

ny. Przez epidemię musieliśmy zawiesić pracę  

biblioteki. Nie oznacza to jednak, że nie pracujemy. 

Nie mogąc obsługiwać czytelników, zakasałyśmy 

rękawy i zajęłyśmy się tzw. pracą gospodarczą.  

Papierologii nigdy dość i najczęściej mało na nią 

chęci – czas zamknięcia wpłynął jednak na nas  

pozytywnie i twórczo w tym temacie. Istniejemy 

również w przestrzeni wirtualnej poprzez czytanie 

bajek dla młodych czytelników na stronie fb.  

Wymieniamy też książki na punktach bibliotecz-

nych w Policku, Stołuniu i Stokach – w sumie przez 

nasze ręce przeszło kilkaset woluminów. Żeby się 

nikomu nie wydawało, że w bibliotece nie można 

sobie wyrobić muskulatury… 

kwiecień / kwarantanny dzień… kolejny 

 Nadal rozwijamy tężyznę fizyczną. Odświeża-

my księgozbiór, czyli opróżniamy z woluminów 

każdy regał, myjemy go i wycieramy książki. I tak 

kilka tysięcy książek. To było wyzwanie! Niestety, 

 

 

w dalszym ciągu pozostajemy zamknięci dla  

odbiorców – nie możemy wypożyczać książek, nie 

możemy wykonywać usług ksero, nie wolno nam 

otwierać oddziału dla dzieci… Wspominamy z łez-

ką w oku nasze cykliczne spotkania w „Pracowni 

dobrych myśli”, czytanie kamishibai dla przedszko-

laków. Tęsknimy za odwiedzinami naszych czytel-

ników. Ale, ale, z myślą o Was kupujemy na bieżą-

co nowe pozycje wydawnicze, żeby zasypać Was 

nowościami, kiedy tylko otworzymy podwoje na-

szej siedziby. I czekamy… 

maj / JESTEŚMY OTWARCI!!! 

 Hip hip hura! Działamy! Ruszyliśmy 8 maja  

po uzyskaniu zgody władz sanepidu. Wreszcie  

widzimy się z naszymi czytelnikami, jeszcze w nie-

co okrojonej formie, bowiem uśmiech przekazuje-

my sobie w postaci zmrużonych oczu – reszta skry-

wa „mrok” maseczki. Podejmujemy też karkołomną 

próbę odzyskania dawno wypożyczonych książek, 

pisząc listy mailowe i tradycyjne do książkowych 

„dłużników”. Ponieważ, jak piszemy w tych listach, 

czekamy na Was z niecierpliwością i z uśmiechem. 

Gdyż to Wy jesteście głównym powodem do uśmie-

chu i motywacją do pracy. 

Z bibliotecznym pozdrowieniem, 

Lidka i Ania 
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Z bibliotecznej półki 

 Bardzo długo rozmyślałam, 

co mogłabym napisać o tej książ-

ce. Jak zachęcić czytelnika  

do przeczytania czegoś tak do bólu 

smutnego? Jednak książka powsta-

ła… Ma swoje przesłanie… 

„Niebieski Notatnik” to arcydzie-

ło, które każe zmienić sposób myślenia o człowie-

czeństwu i naszym miejscu wśród ludzi. Jest to opo-

wieść o Batuk, przedwcześnie dojrzałej piętnastolat-

ce, która w dzieciństwie została sprzedana przez 

ojca w niewolę seksualną.  Rzucona w ponurą rze-

czywistość Common Street (dzielnicy rozpusty)  

w Bombaju Batuk zaczyna pisać. Dziewczyna 

szczegółowo opisuje swoje doświadczenia, a także 

notuje myśli i obserwacje, tworzy fantastyczne opo-

wieści. Pisanie staje się dla niej ucieczką od strasz-

nej codzienności – w świat marzeń. W tej zadziwia-

jąco optymistycznej powieści tragizm miesza się  

z humorem. Losy Batuk pokazują, że nawet w naj-

trudniejszych warunkach można odnaleźć sens ży-

cia, nadać wartość własnemu istnieniu. 

 James A. Levine jest znanym na świecie nau-

kowcem, profesorem medycyny mieszkającym  

w Oronoco w stanie Minnesota. W ramach badań 

medycznych poznał wiele bezdomnych dzieci 

mieszkających na jednej z ulic Bombaju. 

„Niebieski notatnik” jest wynikiem rozmów z mło-

dą hinduską prostytutką. Ta niezwykła książka uka-

zuje tragedię dziewczynki, dla której pisanie stało 

się sposobem na przetrwanie. 

 Książka do bólu smutna i jakże prawdziwa! 

Gdy ją czytałam, uświadomiłam sobie, że TO dzieje 

się naprawdę! W tych czasach, w Indiach, takie rze-

czy są na porządku dziennym! I chyba nikogo zbyt-

nio to nie dziwi… 

 Panna Migotka 

W IE ŚC I Z  B IB L IOT E K I  
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Reaktywacja zespołu 

Mali Pszczewiacy  

w ramach „EtnoPolska 2020” 

Miło nam poinformować, iż Gminny Ośro-

dek Kultury w Pszczewie otrzymał dofinasowanie  

z Narodowego Centrum Kultury na zrealizowanie 

projektu pn. „Mali Pszczewiacy. Reaktywacja”.  

Na te działania otrzymaliśmy dofinansowanie  

w wysokości 16 tys. złotych. To już w sumie trzeci 

projekt, który będziemy realizować z tego progra-

mu. Wcześniej było to „Spotkanie z kulturą łem-

kowską. Pszczewska opowieść” oraz „Romowie. 

Byliśmy tu tylko przejazdem”. 

Mali Pszczewiacy to zespół, który powstał  

w 1990 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury,  

a został założony przez Wandę 

Stróżczyńską – wieloletnią działaczkę i regionalist-

kę. W roku 2000 zespół otrzymał wyróżnienie  

na Festiwalu PRO-ARTE w Zielonej Górze. W cią-

gu kilku lat istnienia zespół wypracował repertuar, 

który reprezentował na Jarmarkach Magdaleńskich 

w Pszczewie, na dożynkach, na imprezach okolicz-

nościowych, czym na trwałe wpisał się w życie kul-

turalne Pszczewa. Ponadto Mali Pszczewiacy wy-

stępowali również na terenie całego kraju i Europy, 

biorąc udział w przeglądach i festiwalach. Od 2013 

roku działalność zespołu została zawieszona.  

Poprzez projekt chcielibyśmy rozbudzić w nowym 

pokoleniu pszczewskich dzieci miłość do tradycji, 

historii regionu, folkloru i tańca. Celem niniejszego 

zadania jest reaktywacja zespołu tańca 

ludowego Mali Pszczewiacy, który  

będzie kultywować kulturę ziemi lubu-

skiej – naszego regionu. 

Owocem projektu będzie powstanie 

zespołu nawiązującego nazwą i trady-

cjami do nieistniejącej dziś grupy. Zor-

ganizowane zostaną warsztaty z tańca 

oraz śpiewu białego. Mamy nadzieję, 

że uda się również stworzyć grupę 

śpiewaczą, która swoim śpiewem bę-

dzie wspierała tancerzy podczas wystę-

pów.       

GOK 

Fumigacja Muzeum „Dom Szewca” 

Miło nam Państwa poinformować, iż Gmin-

ny Ośrodek Kultury w Pszczewie otrzymał dotację 

z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubu-

skiego w wysokości 10 tysięcy złotych na przepro-

wadzenie zabiegu fumigacji. Zabieg ten ma na celu 

usunięcie czynnych żerowisk owadów w drewnia-

nych elementach obiektu.  

Przeprowadzenie fumigacji w tym roku  

będzie już ostatnim etapem remontu zabytkowej 

Chaty Szewca. Prace nad pszczewską perełką trwa-

ją od 2016 roku. W pierwszym etapie (2016 rok) 

wymienione zostało poszycie dachu – gontu drew-

nianego. Drugi etap prac (2017 rok) polegał na 

przeprowadzeniu prac konserwatorskich stolarki 

okiennej i drzwiowej. Najbardziej czasochłonny był 

trzeci etap (2019 rok) i dotyczył wymiany instalacji 

elektrycznej, skuciu starych tynków ścian i sufitów, 

montażu nowego ogrzewania, położeniu nowych 

tynków na ścianach i sufitach, malowaniu, cyklino-

waniu i lakierowaniu podłóg oraz zabezpieczeniu 

ścian zewnętrznych i fundamentów budynku.  

GOK 

W IE ŚC I Z  G OK  

Nowa wystawa w Muzeum „Dom Szewca”, fot.  GOK 

Mali Pszczewiacy, z archiwum GOK 
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