Wesołych Świąt

Wieści Gminne nr 11 grudzień 2020

str. 2

WIEŚCI Z URZĘDU
Dobiega końca rok budżetowy, a wraz z nim
realizacja zaplanowanych działań. Wiele z nich wykonaliśmy terminowo, część rozłożyliśmy na dwa
lata, a z niektórych zmuszeni byliśmy zrezygnować. Pojawiły się również nieplanowane przed rokiem wydatki wynikające z potrzeby chwili czy
bieżących sytuacji i możliwości.
Priorytetową inwestycją tej kadencji jest
budowa wodociągu do Borowego Młyna. W mijającym roku – zgodnie z planem – zrealizowaliśmy
pierwszą, pszczewską część przedsięwzięcia,
na którą przeznaczyliśmy 160.000 zł. Podpisaliśmy
także umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie 64% dalszej części inwestycji przebiegającej w obrębie Borowego Młyna. W ramach zadania zostaną wykonane również przydomowe
oczyszczalnie ścieków. Budowa zostanie ukończona w 2022 roku. Sieć wodno-kanalizacyjna została
rozbudowana w pasie drogowym ulicy Brzozowej.
Opracowaliśmy i złożyliśmy w starostwie
powiatowym dokumentację projektową budowy
wielorodzinnego budynku komunalnego, który zostanie zlokalizowany przy ul. Kasztanowej. Obecnie możemy liczyć na 35% dofinansowania kosztów inwestycji, lecz pojawił się rządowy projekt
zwiększenia środków państwowych na komunalne
cele mieszkaniowe do 50%. Dlatego poczekamy
na rozwój sytuacji do połowy przyszłego roku,
po czym złożymy stosowny wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego. Planowany koniec budowy
za dwa lata.
Dzięki współpracy z Powiatem Międzyrzeckim została wykonana pierwsza część chodnika
przy ul. Kasztanowej, do końca roku powinno pojawić się przejście dla pieszych oraz chodnik od stro-

Wyremontowana stołówka, fot. UG

ny leśniczówki. Na
bieżąco remontujemy lokale komunalne. W tym roku
kilka
budynków
doczekało się modernizacji, np. dachu, elewacji, bruku na podwórku. Zarząd Dróg Powiatowych wyremontował ul. Poznańską, a gmina chodnik przy
Pasiece. Wykonaliśmy również zjazdy z dróg do
posesji: w Pszczewie, Szarczu, Janowie, Stokach.
Zostało przebudowane wejście na Górę Wieżową.
Dokończony został trzeci etap drogi do gruntów
rolnych pomiędzy Stokami a Zielomyślem. Nowe
punkty świetlne pojawiły się w Borowym Młynie,
Stokach, Stołuniu, Szarczu, a w Silnej ciąg świetlny
rozjaśnia drogę w kierunku Jabłonki Starej. Ulokowano kolejną wiatę przystankową, progi zwalniające, kosze na śmieci, nowe syreny strażackie oraz
doposażano place zabaw. Zostały opracowane projekty sygnalizacji świetlnych z modułami radarowymi dla Policka i Nowego Gorzycka – pierwszy
z nich zostanie zainstalowany w przyszłym roku na
drodze powiatowej w Nowym Gorzycku. Dokończono drogę przy świetlicy w Policku, natomiast
sama świetlica doczekała się rozbudowy ogrzewania, wymiany pieca oraz remontu części do tej pory
nieogrzewanej – podobne zadanie realizujemy
w tym momencie w Zielomyślu, a w kolejnym roku
planujemy w Stołuniu. Wykonaliśmy projekt przebudowy ulic z chodnikami i miejscami parkingowymi dla skrzyżowania Parkowej i Batorego oraz
złożyliśmy stosowny wniosek o dofinansowanie
inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. Przygotowaliśmy koncepcję zagospodarowania promenady przy jeziorze Kochle, na podstawie której
tworzony jest projekt dla części od leśniczówki
do rynku. Na etapie projektowym są również
przebudowa ul. Dworcowej oraz przebudowa drogi powiatowej do Stołunia. Aby otrzymać dofinansowanie na realizację ul. Dworcowej, musimy
spełnić standardy drogi gminnej, np. szerokości
pasa drogowego, co wiąże się z dodatkowymi
pracami i wykupami gruntów. Niemniej zamierzamy w przyszłym roku złożyć dokumentację tej
ulicy wraz z wnioskiem o pozyskanie środków
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zewnętrznych. Na terenie ośrodka Relaks w Pszczewie został wyremontowany obiekt po dawnej stołówce, który w przyszłym roku poszerzy ofertę gastronomiczną plaży komunalnej. Środki zabezpieczone na zakup wozu strażackiego – 250.000 –
w związku z brakiem dofinansowania zostały przesunięte na zakup koparko-ładowarki dla ZUK.
Zwiększyliśmy nakłady na wykaszanie poboczy,
utrzymanie czystości oraz remonty dróg gruntowych. Aby unormować ład przestrzenny i ograniczyć lokalizowanie niepożądanych z punktu widzenia mieszkańców inwestycji, przystąpiliśmy do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego w Janowie i w Pszczewie. Na chwilę obecną wstrzymaliśmy budowę pomostu na plaży
oraz z projekt ścieżki rowerowej do Borowego
Młyna. Niestety i jedno, i drugie zadanie przewyższa nasze bieżące możliwości finansowe. Realizacja
zaprojektowanego niegdyś pomostu to koszt
700.000 zł, projekt ścieżki do Borowego Młyna
w kierunku Międzyrzecza to kwota 60.000 zł. Nie
rezygnujemy z tych zadań definitywnie, jednak
do końca kadencji trudno będzie je urzeczywistnić.
W mijającym roku wspieraliśmy działania kultural-

ne, edukacyjne, rekreacyjne oraz proekologiczne,
organizując konkurs plastyczny, online Pszczew ma
talent, Amatorską Ligę Halową czy akcję sprzątania
świata. Mimo ograniczeń spowodowanych pandemią organizowaliśmy wydarzenia kulturalne i sportowe: koncerty w parku przy plebanii czy Puchar
Strongman. Dzięki pozyskanym rządowym 110.000
zł zakupiliśmy i przekazaliśmy szkole 40 laptopów
do realizacji nauczania zdalnego. Aby nie ograniczać dzieciom możliwości zabawy, w okresie od
lipca do października codziennie dezynfekowaliśmy
wszystkie place zabaw na terenie gminy. Obecnie,
aby zaspakajać potrzeby psychoruchowe mieszkańców, nieodpłatnie udostępniamy rodzinom przestrzeń hali sportowej.

Gdy pisany jest ten artykuł, wójt zmierza do
Warszawy na spotkanie Dyrektorem Generalnym
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W jakiej
sprawie? 29 października 2020 r. zapadł wyrok sądu apelacyjnego podtrzymujący zasądzoną w 2019
roku kwotę wraz z odsetkami oraz kosztami procesowymi, którą na rzecz KOWR ma ponieść Gmina
Pszczew. Tylko Dyrektor Generalny KOWR – lub
sam minister – jest władny, aby podejmować decyzje dotyczące ewentualnych umorzeń odsetek
lub ratalnej spłaty zadłużenia. Właśnie w tym celu
Józef Piotrowski spotyka się dziś, 2 grudnia, z pa-

nią Małgorzatą Gośniowską-Kola. Jaki będzie rezultat? Nie wiemy. Wójt zwrócił się z prośbą
o umorzenie odsetek oraz rozbicie pozostałej kwoty
na równych 10 rat. Teraz już na pewno wiemy, że
kolejne budżety naszej gminy będą uszczuplone o
kwoty od 250.000 do 620.000 zł, gdyż całość zobowiązania na obecną chwilę przekracza 3.100.000 zł.
W następnym numerze W ieści… szczegółowo opiszę Państwu historię oraz rozstrzygnięcie sprawy.

Jaki to był rok? Trudny, ale mimo przeciwności wiele projektów doczekało się realizacji,
a kolejne zmierzają w kierunku urzeczywistnienia.
Mam nadzieję, że w roku 2021 wykonane zostaną
przyszłoroczne zamierzenia, w szczególności te,
na które mieszkańcy czekają od lat.
Józef Piotrowski

Zastępca Wójta
Dominik Fryza

str. 4

Wieści Gminne nr 11 grudzień 2020

WIEŚCI Z GOK
„WzMOCnij swoje otoczenie”
zmienia Pszczew!
Pszczew jest jednym z laureatów II edycji
programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje
otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie
Sieci Elektroenergetyczne grantowi, Gminny
Ośrodek Kultury w Pszczewie poprzez rewitalizację przestrzeni zielonych przy Muzeum „Dom
Szewca” i Kinie Przystań, stworzył miejsca przyjazne mieszkańcom.
W Pszczewie brakuje wspólnej, ogólnodostępnej
przestrzeni, która byłaby jednocześnie enklawą zieleni i miejscem relaksu. Dostępne place zabaw to
miejsca otwarte, bardzo nasłonecznione, często blisko ulic. Ideą projektu zgłoszonego w programie
„WzMOCnij swoje otoczenie” było stworzenie
dwóch miejsc przyjaznych mieszkańcom Gminy
Pszczew. GOK dysponuje dwoma terenami – w
bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum „Dom Szewca”
oraz Kina Przystań. Grant przeznaczony został na
ich rewitalizację – stworzenie ogrodów z miejscami
wypoczynku, które z nadejściem wiosny posłużą
jako miejsce wytchnienia dla mam z dziećmi, seniorów, niepełnosprawnych, miłośników książek czy
spragnionych cienia drzew turystów.
– W naszych ogrodach drzewa zapewnią cień,
kwiaty i byliny dadzą poczucie obcowania z naturą.
Hamaki i meble ogrodowe, donice z roślinami pozwolą na odpoczynek w ciszy, np. przy dobrej książce. W ogrodach chcemy postawić specjalne skrzynki
na książki i gazety, z których wszyscy będą mogli
korzystać. Z efektów projektu będą korzystać zarówno mieszkańcy , w tym osoby odwiedzające nasze
obiekty (kino i muzeum), ale również turyści, którzy
przyjeżdżają do naszej gminy w sezonie turystycznym – mówi dyrektor GOK-u, Ewa Walkowska.
– Miejsce będzie
przyjazne zarówno dla
dorosłych, jak i dzieci.
Szczególną
grupą
osób, które cenią takie
zacisza, są seniorzy i
osoby niepełnosprawne. Oba miejsca będą
idealnymi przestrzeniami do organizacji małych, kameralnych spoPlac za kinem, fot. GOK tkań, np. koncertów,

Plac za kinem Przystań, fot. GOK

spotkań autorskich czy wieczorków poetyckich.
Niewielkim nakładem pracy (sprzęt nagłośnieniowy
i leżaki lub składane krzesełka) będziemy mogli je
przekształcić w kulturalne ogrody – dodaje Ewa
Walkowska.
GOK będzie dbał o nowe przestrzenie – pracownicy przez cały rok zadbają o rośliny, natomiast meble ogrodowe i hamaki będą na okres jesiennozimowy deponowane w magazynie, konserwowane,
a wiosną ponownie wystawiane w ogrodach do dyspozycji mieszkańców.
Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych – krajowego operatora systemu przesyłowego. Jego celem
było wyłonienie najlepszych projektów związanych
z rozwojem lokalnej infrastruktury, zwiększeniem
bezpieczeństwa mieszkańców w warunkach pandemii koronawirusa oraz pomoc w dostosowaniu sposobu działania i narzędzi pracy do obowiązujących
obostrzeń sanitarnych w gminach, na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa.
Szczegółowe informacje o programie
„WzMOCnij swoje otoczenie” można znaleźć
na stronie internetowej programu, pod adresem:
www.wzmocnijotoczenie.pl.
Teren za Muzeum „Dom Szewca”, fot. GOK

Wieści Gminne nr 11 grudzień 2020
Poznajmy bliżej… Agatę Kozar

– Skąd pomysł na praktykę w GOK-u?
– Szukając miejsca do odbycia praktyk, musiałam
wziąć pod uwagę kilka czynników. Nie tylko rodzaj
praktyk, jakie musiałam odbyć, ale także to,
czy będzie mi dane wejść w szeregi załogi. Poszukiwania zaczęłam w Poznaniu, tam gdzie obecnie studiuję, jednakże z racji dużego popytu na stanowiska
graficzne zaczęłam szukać gdzieś indziej. Motorkiem decyzji, by spróbować w GOK-u, była moja
mama, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam.
Wdzięczności za danie mi szansy nie zdołam opisać
słowami. Łut szczęścia bądź opaczność sprawiła,
że moja kandydatura została przyjęta i pani Ewa
Walkowska pozwoliła mi dołączyć do zespołu.
– Czym zajmujesz się w GOK-u?
– Wszystkim, w zależności od tego, jakie zadania
aktualnie jest priorytetowe. Aktualnie zajmuję się
pracami ręcznymi, które czytelnicy już niedługo
będą mogli zobaczyć w muzeum. Zajmuję się także
„obróbką” okolicznościowych nagrań. Wraz z drugą
praktykantką przygotowałyśmy scenografię do nagrania koncertu z okazji „Dnia Seniora”. Do moich
zadań należała też oprawa graficzna tego filmu.
Obecnie jestem w trakcie montowania filmu o odwiedzinach Mikołaja. Zajmuję się także przygotowywanie grafik na stronie internetowej GOK-u.
– Jaki kierunek studiów wybrałaś?
– Jestem obecnie studentem drugiego roku na jednej z uczelni w Poznaniu na kierunku artystycznym,
skierowanym stricte na grafikę komputerową.
W tym kierunku planowałam swoją dalszą naukę,
stąd taki mój wybór.
– W jaki sposób Twoje umiejętności przydają się
podczas realizacji zadań w pracy?
– Dzięki studiom mam dość obszerną wiedzę
na temat, jakim jest projektowanie graficzne, choć
przede mną jeszcze sporo pracy w szlifowaniu swoich umiejętności. Znajomość programów do montażu filmów, obróbki zdjęć, tworzenia ilustracji wektorowych/rastrowych po części zaczęła się właśnie
na studiach. Po części, gdyż niektóre z nich już zdo-
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łałam poznać
wcześniej.
Teraz mam
jednak większą motywację, by z nich
korzystać,
szukać różnych rozwiązań problemów, zdobywać wiedzę
na
własną
rękę. Próby i
błędy to część
ważna w nauce. Najważniejsze to, by nie poddawać się, nie myśleć jednoliniowo. Taki stosunek naprowadza zwykle
na rozczarowanie niepowodzeniem i porzucenie
tego, co chciało się osiągnąć. Właśnie tak pracuję
przy projektach w pracy oraz na studiach.
– Czym się interesujesz?
– Zainteresowania to bardzo obszerny temat, to
m.in. rysowanie, malowanie, robótki ręczne, rzeźbienie. Dobra książka też wyląduje w łapce od czasu do czasu. Moje myśli często skupiają się na pisaniu przeróżnych opowiadań wraz z przyjaciółką.
Nie chcę mieć kłopotów jeżeli wymieniłabym ją
z imienia, dlatego po prostu nazwę ją Mamcią lub
Shirą. Często tworzę rysunki na papierze bądź tablecie graficznym do tekstu, który akurat razem napisałyśmy. Historia przetoczona na komiks może
i jest dobrym pomysłem, ale strasznie czasochłonnym. W szczególności, kiedy nie potrafisz narysować czegoś w perspektywie, budynków, anatomia
czasami też leży i kwiczy. A raczej często... Nie
pogardzę też żadną muzyką, być może trochę elektroniczną.
– Czy wiążesz swoją przyszłość ze posiadanymi
umiejętnościami – grafiką i malarstwem?
– Oczywiście! To właśnie dlatego chcę podążać
dalej tą ścieżką! Chciałabym kiedyś zakręcić się
jako animator 2D/3D w jakiejś mniejszej firmie.
Gry, filmy, seriale. Reklamy są mniejszą częścią
przy moich przyszłościowych planach. Będę próbować do skutku, szukając okazji do spełnienia tych
marzeń.
Dziękuję za rozmowę,
Anna Szewczuk
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Tak, nie był to rok ani łatwy, ani typowy dla kultury. Kiedy w styczniu omawialiśmy harmonogram
imprez i wydarzeń zaplanowanych na rok 2020, nawet przez moment nie byliśmy w stanie przypuszczać, jak nieoczekiwane wydarzenia staną się niedługo udziałem nas wszystkich. Część wydarzeń
musiała zostać odwołana. Jednak stawaliśmy na
głowie, aby zrealizować choć niektóre z nich.
Procedury zmieniały się jak w kalejdoskopie.
Niemalże co tydzień, dwa trzeba było tworzyć nowe
zasady funkcjonowania czytelni, kina, świetlic.
Od ichcałkowitego zamknięcia, po liczenie procentowe widzów w sali kinowej, do punktu wydawania
książek w oknie biblioteki. Jednak ta nietypowa sytuacja zmusiła nas do jeszcze większej kreatywności i aktywności. Nabywaliśmy nowe umiejętności,
uczyliśmy się korzystania z nowych narzędzi. Przede wszystkim – nie próżnowaliśmy.
Ale od początku. Biblioteka została gruntownie
odświeżona – zamknięcie pozwoliło nam na przejrzenie i uporządkowanie księgozbioru. W tym roku
dokonaliśmy zakupu nowości za ponad 15 tysięcy!
Z kolei dział dziecięcy przeszedł kolejną metamorfozę – dokupiliśmy nowe regały oraz kilkadziesiąt
wspaniałych pozycji dla najmłodszych czytelników.
Przystąpiliśmy także do projektu „Mała książka,
wielki człowiek”, dzięki czemu uatrakcyjniliśmy
odwiedziny w bibliotece.
W styczniu zagraliśmy razem z Wielką Orkiestrą
Świątecznej Pomocy, zbierając rekordową sumę
ponad 18 tysięcy złotych. Finał tradycyjnie miał
miejsce w sali na ulicy Zamkowej, gdzie występy
lokalnych artystów przeplatały się z licytacjami
i słodkim poczęstunkiem. Pod koniec stycznia
wspólnie kolędowaliśmy na spotkaniu ze scholą parafialną, na którym obejrzeliśmy także przedstawienie „Dzieje Zbawienia” w wykonaniu podopiecznych i sióstr z Domu Pomocy Społecznej w Szarczu. W goku odbyły się także dwudniowe warsztaty
dla animatorów kultury.
Na przełomie stycznia i lutego zorganizowaliśmy
we wszystkich świetlicach na terenie gminy baliki
karnawałowe. W trakcie ferii dzieci brały udział
w różnorakich zajęciach edukacyjno-manualnych,
wycieczkach, przedstawieniach teatralnych i seansach filmowych. Umuzykalnione dzieci z naszej
gminy pokazały swoje umiejętności podczas Lubuskiego Festiwalu Piosenki Pro Arte. Byliśmy rów-
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nież organizatorami Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego Pro Arte na etapie powiatowym. W konkursach wzięło w sumie udział ponad 60 dzieci. Natomiast ostatkowy wieczór upłynął na cudownym
swingowo-jazzowym koncercie zespołu Modesta
Acoustic przy słodkościach z miejscowej cukierni.
Pod koniec lutego została założona przez pracowników goku Fundacja COOLturalnie, wspierająca
działalność pszczewskiego domu kultury. Wydarzeniem, które z kolei rozsłoneczniło zimową aurę,
było zwycięstwo Ewy Walkowskiej, naszej dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie w plebiscycie Osobowość Roku 2019 w kategorii kultura.
Dzień Kobiet zdążyliśmy jeszcze przed pandemią uczcić spotkaniem w konwencji wieczoru piękna z pokazem makijażu, wykładem na temat mody
i słodkim poczęstunkiem. A kiedy pierwsze obostrzenia dotknęły sektor kultury, zamieniliśmy zamkniętą dla czytelników bibliotekę w studio nagrań,
w którym rejestrowaliśmy czytanie książek dla
dzieci, udostępniane następnie w mediach społecznościowych. Wzbogaciliśmy także o nagrania audio
mobilną aplikację Turystyczny Pszczew.
Kwiecień i maj upłynął na pisaniu wniosków
o pozyskanie zewnętrznych środków na działalność
Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie. Oczywiście, wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie!
W sumie uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie
ponad 60 tysięcy!!! Na stronie fb prowadziliśmy
także
Koncert - Tłusty Czwartek
zajęcia
manualne dla
dzieci.

Festiwal Piosenki Pro Arte
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Na Dzień Dziecka przygotowaliśmy samodzielnie krótką inscenizację z lalkami, nagraną w bibliotece. W czerwcu przygotowywaliśmy się do realizacji zadania w ramach programu Kultura w sieci
pt. „Dom Szewca od kuchni i legendy pszczewskie
online”, którego efekty na pewno już Państwo widzieli.
Wakacje przyniosły lekkie odmrożenie życia
kulturalnego, które chętnie wykorzystaliśmy na organizację lub współorganizację różnorodnych
wydarzeń kulturalnych. Mimo czasu pandemii
w Pszczewie odbyły się liczne koncerty, teatrzyki
oraz kolejna edycja Masz Talent? Wydarzenia te
miały miejsce w parku przy plebanii, którego doskonała lokalizacja i urok sprawdziły się idealnie.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom licznie odwiedzających nasz ośrodek kultury turystów oraz
mieszkańców, zorganizowaliśmy serię rajdów rowerowych po urokliwych terenach y, urozmaiconych ciekawostkami opowiadanymi przez Ewę
Walkowską. Spotkało się to z gorącym przyjęciem
miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu.
Dla dzieci przygotowaliśmy wyjątkowo bogatą
ofertę Wakacji z GOK. W Domu Szewca kręciliśmy
filmy o życiu Feliksa i Julianny Paździorków,
a w kinie inscenizacje pszczewskich legend. Dzięki
pozyskanym funduszom nasze muzeum przez kilka
dni podczas zabiegu fumigacji zamieniło się
w obiekt UFO. Z okazji rocznicy wybuchu powstania sierpniowego zaprosiliśmy Państwa na oglądanie koncertu W arszawiacy śpiewają (nie)zakazane
piosenki i wspólne ich śpiewanie.
Wrzesień był równie pracowity. Zaczęliśmy
z przytupem, od wystawienia fragmentów
„Balladyny” na potrzeby tegorocznego Narodowego
Czytania. Pracownicy domu kultury wcielili się
w role dramatu Słowackiego. Kolejnym wyjątkowym wydarzeniem było spotkanie autorskie
z Pawłem J. Sochackim, który napisał książkę dla
dzieci inspirowaną lokalnymi legendami. Pozycja ta
została wydana i złożona przez GOK. W ramach
projektu „Mali Pszczewiacy. Reaktywacja” stworzyliśmy zespół taneczny oraz śpiewaczy.
Październik i listopad mijał nam na rozliczaniu
wszystkich wniosków, które w ciągu roku realizowaliśmy. Zorganizowaliśmy ponadto koncert online
z okazji Dnia Seniora, który był jednocześnie wydarzeniem finałowym projektu, podczas którego wystąpił reaktywowany zespół Mali Pszczewiacy oraz
zespół śpiewaczy. Mimo reżimu sanitarnego udało
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nam się zorganizować warsztaty kulinarne dla najmłodszych. W trosce o środowisko cały Ośrodek
Kultury postanowił przejść na słoneczną stronę mocy – w grudniu zostanie założona nowa instalacja
fotowoltaiczna, dzięki której będziemy pozyskiwać
energię elektryczną z paneli słonecznych. Z okazji
zbliżających się świąt bożonarodzeniowych przygotowaliśmy propozycję wykonania kalendarza adwentowego oraz nagraliśmy spotkanie ze Świętym
Mikołajem.
Jak Państwo sami widzą, a raczej – czytają – rok,
który przyniósł wiele, nie zawsze radosnych niespodzianek, minął nam bardzo pracowicie. Mimo iż nie
odbyły się nasze sztandarowe imprezy, staraliśmy
się zastąpić je innymi, mniej spektakularnymi, ale
równie interesującymi propozycjami. Oby przyszły
rok pozwolił nam w pełni realizować nasze mniej
lub
bar„Dom Szewca od kuchni…”
dziej szalone pomysły!
Anna
Szewczuk

Masz Talent?

Koncert orkiestry dętej
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WIEŚCI Z OPS
OPS w Pszczewie Laureatem dobrosąsiedzkiego programu „Wzmocnij
Swoje Otoczenie”
Miło nam poinformować, że Ośrodek Pomocy
Społecznej w Pszczewie został Laureatem programu
“WzMOCnij
Swoje
Otoczenie”.
Partnerami projektu są trzy lokalne organizacje
pozarządowe: Stowarzyszenie Stoki Przyjazna
Wieś 2011, Stowarzyszenie Świechocin 2011 oraz
Uniwersytet Trzeciego Wieku „Bezgraniczni”.
Projekt realizowany jest dzięki wsparciu
finansowemu Polskich Sieci Elektroenergetycznych, które są organizatorem programu dobrosąsiedzkiego “WzMOCnij Swoje Otoczenie”. Grant
pozwoli na realizację projektu „Budujemy równe
szanse dla dzieci w gminie Pszczew. Robotyka
i programowanie na klockach Lego formą zagospodarowania czasu wolnego”.
Głównym celem projektu jest wyrównanie szans
w dostępie do zajęć pozalekcyjnych z dziedziny robotyki i programowania dla dzieci z obszarów wiejskich gminy Pszczew, w szczególności tych
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz
z mniejszymi możliwościami finansowymi. Poprzez
organizację zajęć w każdym sołectwie dzieci będą
mogły spędzić czas wolny w kreatywny i kształcący
sposób. Celem szczegółowym projektu jest nauczenie dzieci podstaw robotyki oraz programowania
z wykorzystaniem klocków Lego. W swoich początkowych założeniach zajęcia miały mieć charakter stacjonarny i odbywać się w salach lub świetlicach wiejskich w 12 sołectwach gminy Pszczew
(Borowy Młyn, Janowo, Nowe Gorzycko, Policko,
Pszczew, Rańsko, Silna, Stoki, Stołuń, Świechocin,
Pszczewski sztab WOŚP
w gotowości
Jak co roku przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Pszczewie utworzyliśmy
sztab. Cieszy mnie fakt, że udało nam się zebrać
grupę 15 wolontariuszy gotowych i zwartych
do działania! Trwają rozmowy odnośnie formuły
tegorocznego finału. Jesteśmy przygotowani na to,
że będziemy organizować finał WOŚP inaczej, niż
do tej pory. Na pewno nie zabraknie licytacji i dobrej zabawy! Prosimy śledzić profil GOK-u

Szarcz, Zielomyśl). Niestety, ze
względu na bezpieczeństwo oraz
procedury związane z epidemią
COVID-19 nie możemy zrealizować naszego projektu stacjonarnie. Zajęcia z robotyki dla dzieci w 12 sołectwach
gminy Pszczew zostaną zrealizowane online w następujący sposób:
1.
we współpracy z sołtysami odbędzie się rekrutacja dzieci, biorąc pod uwagę kolejność
zgłoszeń;
2.
do zrekrutowanych dzieci zostaną przywiezione z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
ze względu na COVID-19 zestawy klocków
LEGO do nauki robotyki oraz programowania
na okres 5 dni;
3.
przez 5 dni – codziennie na adres mailowy
rodzica przesyłane będą linki z lekcjami zdalnymi.
Dodatkowo w ramach realizowanego projektu
zostaną zakupione zestawy robotów, które będą
w przyszłości wykorzystane podczas stacjonarnych
zajęć w salach i świetlicach wiejskich sołectw gminy Pszczew.
Więcej informacji o działalności organizatora
programu
dostępnych
jest
na
stronach:
https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl
Emilia Frąckowiak –
Kierownik OPS w Pszczewie

na facebooku oraz na stronie internetowej
www.gokpszczew.pl Zamieścimy tam informację
o nowej formule finału WOŚP.
Szefowa sztabu
Zuzanna Śmierska
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WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA
Biało - czerwone przedszkole
w listopadowej jesieni
Mija kolejny miesiąc zabawy i nauki w naszym
przedszkolu. Tak niedawno zaczęliśmy rok szkolny, a już niebawem dzieci rozpoczną czwarty miesiąc swojej przygody z przedszkolem. Czas upływa
nie tylko na zabawie. Dzieci pilnie uczą się, biorą
udział w konkursach i cały czas pracują nad budowaniem odporności, aby tak jak dotychczas zaskakiwać bardzo wysoką frekwencją. Jednym z ważniejszych wydarzeń był wewnętrzny konkurs przedszkolny „ZDROWYM BYĆ”. Prace dotyczące
zdrowego stylu życia, wykonane przez dzieci i ich
rodziców, były plastycznymi dziełami, które zaskoczyły nas wszystkich. Każda praca została nagrodzona i wystawiona, aby można było podziwiać
talenty wszystkich uczestników. Kolejnym wydarzeniem był udział w konkursie ogłoszonym przez
GUS pt.: „Praca rolnika oczami dziecka”, który

ta – 11 Listopada. Wszystkie przedszkolaki, ubrane
odświętnie i przygotowane przez nauczycieli, odśpiewały Mazurek Dąbrowskiego. Dumne ze swojego pochodzenia, odśpiewały hymn pełną piersią.
Przed nami grudzień i czas przedświątecznych
przygotowań, więc będzie dużo pracy i niecierpliwe
oczekiwanie na Mikołaja, który na
pewno odwiedzi wszystkie nasze
dzieci.
Kalina Gojtka

promuje akcję powszechnego spisu
rolnego. Dzieci z naszego przedszkola wykonały prace w technice
3D, będące odzwierciedleniem
tego, jak widzą pracę rolnika. Zadanie to wykonały wspólnie wszystkie grupy, dlatego z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu.
Jednak najważniejszym wydarzeniem w mijającym miesiącu
było wspólne śpiewanie hymnu
z okazji naszego narodowego świę-
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Zachęcamy Państwa do przyłączenia się do
X edycji Bożonarodzeniowej „Paczki dla Bohatera”. W Pszczewie po raz kolejny akcję wsparł Folwark Pszczew Państwa Żanety i Łukasza Robak w sklepie Biedronka ustawione zostały kosze,
w których można umieszczać produkty chemiczne
i żywność. W Międzyrzeczu akcję wspiera dowódca i żołnierze 17 Wielkopolskiej Brygady
Zmechanizowanej. Koordynatorem zadania jest
Agnieszka Dec.

Droga, którą wędrujemy do pracy, prowadząca
z ulicy Zamkowo-Różanej do Poznańskiej, nie
jest absolutnie usłana różami. Niestety, idąc nią,
czujemy się jak podczas biegu z przeszkodami
albo slalomu. Apelujemy gorąco - sprzątajcie po
swoich pupilach!
GOK

WIEŚCI Z GOK
Zielono nam…
Dzięki przychylności naszych władz samorządowych - Wójta Gminy Pszczew oraz Rady
Gminy Pszczew - jeszcze w tym roku zrealizujemy bardzo ważną dla nas inwestycję!
W grudniu na dachu Kina Przystań
umieścimy dwie instalacje fotowoltaiczne,
dzięki którym obiekty Gminnego Ośrodka
Kultury przy ul. Poznańskiej 27 będą zasilane w zieloną energię elektryczną.
Zmiany klimatyczne, których katastrofalne skutki obserwujemy każdego roku,
sprawiają, że naszym obowiązkiem jest po-

szukiwanie rozwiązań służących środowisku.
Ewa Walkowska
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WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
Z bibliotecznej półki…
Nie wiem… zabrakło mi
słów… Książka po prostu wbiła
mnie w fotel mocą pioruna.
Chyba nadal tkwię w szoku,
więc po prostu powiem tak:
musicie
sami
przeczytać
„Chłopca w pasiastej piżamie”.
Historia II wojny światowej przeraża każdego,
ale dotyka jeszcze mocniej, kiedy jej głównymi
bohaterami są dzieci. Bruno, syn niemieckiego oficera, nie rozumie, czym jest wojna i dlaczego świat
wokół niego tak bardzo się zmienia. Ma dziewięć
lat i przede wszystkim chce się bawić z kolegami,
przez co nagła decyzja o przeprowadzce wraz
z rodzicami i siostrą nie wprawia go w radość.
Ojciec zostaje przeniesiony na wyższe stanowisko
i pomimo dumy rodziny, pozostawienie domu
w Berlinie i poszukiwanie znajomych od nowa jest
trudnym wyzwaniem. Nowe miejsce jest jednym
słowem nudne. Bruno nie znajduje żadnych dzieci,
atrakcji, zagadek do odkrycia. Wszędzie kręcą się
żołnierze i nikt nie stara się nawet odpowiedzieć
na jego pytania. Pewnego dnia zauważa wioskę,
w której można dostrzec śmiesznie ubranych ludzi
w piżamach. Kim są? Oto odpowiednie wyzwanie
dla chłopca.
Bruno jest zachwycony, kiedy trafia do ogrodzonego miejsca. Jeszcze bardziej podoba mu się
nowy dom, kiedy za płotem pojawia się chłopiec,
również w piżamie, imieniem Szmul. Okazują się
być w tym samym wieku, urodzeni tego samego
miesiąca i dnia. Dla obu to niezwykły zbieg okoliczności który sprawia, że stają się przyjaciółmi.
Jest jednak jeden problem – wysokie i potężne
ogrodzenie, przez który żaden nie może przedostać
się na drugą stronę. Co teraz?
Tak, to już. Już za parę chwil. Święta Bożego
Narodzenia. Ukochane przez dzieci, wywołujące
wzruszenie wśród starszych. Od kilku lat przychodzą coraz szybciej, nieprawdaż? A w tym dziwnym
roku jeszcze mocniej wybrzmi dla wielu z nas najpiękniejszy chyba świąteczny utwór, jakim jest Kolęda dla nieobecnych. I to jej słowami chciałabym
zakończyć ostatni tego roku numer Wieści.

Dwa światy, dwóch chłopców z pozoru bardzo
do siebie podobnych, ale poróżnionych pochodzeniem. Bruno nie rozumie wojny, która przede
wszystkim skazała go na zmianę miejsca pobytu
i zapewniła nieustającą nudę. Szmul, znajdując się
po drugiej stronie, również nie jest do końca pewien, o co w tym wszystkim chodzi. Wie jednak,
że to co się dzieje jest złe i bardzo chciałby, aby się
skończyło.
„Chłopiec w pasiastej piżamie” to historia przyjaźni, która nie miała prawa się wydarzyć
z punktu widzenia tamtych czasów. Pokazuje jednak, że dla dzieci nieważne jest pochodzenie i status społeczny oraz że mogą odznaczać się większą
dobrocią i odwagą niż niejeden dorosły. Panująca
wojna nie zmieniła ich wnętrza i postrzegania
świata. Nie rozumieją jej i nie chcą w niej uczestniczyć, jednak tylko jeden z nich może dobrowolnie
stać się wobec niej obojętny. Tylko Bruno może
odejść spokojnie do swojego domu i nie bać się
żołnierzy i krzyków. Dla niego drut kolczasty jest
przeszkodą w zabawie, dla Szmula - granicą jego
wolności. Książka wzrusza i wprawia w zadumę
nad tym, jak bezwzględny świat dorosłych odbija
się na niewinnych dzieciach i do czego może to
doprowadzić.
W 2008 r. książka Johna Boyne’a została zekranizowana przez Marka Hermana. W rolach głównych adaptacji wystąpili Asa Butterfield, Jack
Scanlon, David Thewlis, Vera Farmiga i Cara
Horgan.
John Boyne jest irlandzkim powieściopisarzem,
urodzonym w Dublinie. Jego książka “Chłopiec w
pasiastej piżamie” stała się bestsellerem, nagrodzonym wieloma nagrodami i nominacjami oraz doczekała się ekranizacji.

Gorąco polecam
Panna Migotka
A nadzieja znów wstąpi w nas,
Nieobecnych pojawią się cienie.
Uwierzymy kolejny raz, w jeszcze jedno
Boże Narodzenie. [...]
Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas,
I zapomnieć że są puste miejsca przy stole.
Słowo redaktora
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OGŁOSZENIE
Likwidatorzy Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola im. Pszczółki Mai
z siedzibą ul. St. Batorego 1a, 66-330 Pszczew
informują, że w dniu 15 października 2020 roku Walne Zebranie członków podjęło uchwałę
o rozwiązaniu Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola im. Pszczółki Mai.
Wszelkie uwagi i roszczenia składać należy do likwidatorów:
Jolanty Minge, zamieszkałej ul. Międzychodzka 21, 66-330 Pszczew,
 Wioletty Bubnowskiej, zamieszkałej ul. Dworcowa 13/5, 66-330 Pszczew
w terminie do 28 lutego 2021 roku.


Jolanta Minge
Wioletta Bubnowska
OGŁOSZENIE
Likwidator Stowarzyszenia Silna 2012 z siedzibą w Silnej 15, 66-330 Pszczew
informuje, że w dniu 1 października 2020 roku Walne Zebranie członków podjęło uchwałę
o rozwiązaniu Stowarzyszenia Silna 2012.
Wszelkie uwagi i roszczenia składać należy do likwidatora – Ewy Łazarskiej,
zamieszkałej w Silnej 48, 66-330 Pszczew
w terminie do 28 lutego 2021 roku.
Ewa Łazarska

