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WIEŚCI Z URZĘDU
Wraca temat
praw miejskich Pszczewa
W październiku ubiegłego roku wpłynęło zarówno do Wójta, jak i Rady Gminy Pszczew pismo
mieszkańców o podjęcie stosownych działań zmierzających do odzyskania praw miejskich odebranych Pszczewowi w 1946 roku. W uzasadnieniu
mieszkańcy wskazali, że miejscowość spełnia
wszelkie wymagania stawiane współczesnym miastom:
1) liczba mieszkańców około 2 tys.,
2) posiadanie praw miejskich w przeszłości,
3) przynajmniej 60% mieszkańców miejscowości
utrzymuje się z działalności pozarolniczej,
4) brak zabudowy zagrodowej w części miejskiej,
wyodrębnione centrum,
5) posiadanie niezbędnej infrastruktury – wodociąg,
kanalizacja, gaz, drogi, budynki użyteczności publicznej (szkoła, muzeum, kino, GOK, urząd, sala
widowiskowa, hala sportowa, praktyka lekarska,
kościół parafialny, targowisko, markety, plaża komunalna, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, atrakcje turystyczne).
Wymieniono również 14 miejscowości, które
w ostatnich 3 latach z powodzeniem przeprowadziły taką procedurę oraz wskazano korzyści płynące
z bycia miastem:
– podniesienie prestiżu i wizerunku miejscowości
dla turystów i inwestorów,
– korzystanie z programów finansowych dla rozwoju miast,
– dodatkowe szanse dla mieszkańców.

miejskie i uznał argumentację mieszkańców
za przekonującą. Jednak
po wstępnym rozeznaniu kosztów procedury:
– nowe wytyczenie granic obszarów miejskich
i wiejskich (od poprzedniej próby odzyskania praw miejskich w 2008 roku
w ścisłym centrum Pszczewa mieszka mniej osób,
zabudowa rozrasta się na obrzeżach, a zatem na obszarze wskazanym jako miasto nastąpiła depopulacja),
– zmiany w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego dla wielu obszarów w celu
pogodzenia i rozdzielenia obszarów miejskich
i działalności rolniczej.
Ze wstępnego rozeznania wynika, że aby zrobić
to dobrze, bez szkody dla wielu podmiotów, gmina
musiałaby ponieść znaczne nakłady na całą procedurę. Zdaniem wójta w tym momencie nie stać nas
na takie wydatki. Musimy zapłacić 3.100.000 zł
KOWR-owi, a przychody gminy zmniejszył COVID. To ograniczenia dla wielu przedsięwzięć,
a nawet dla dotychczasowej działalności gminy
w zakresie wydatków bieżących. W związku z powyższym z przykrością informuję, że do końca obecnej kadencji nie wprowadzę do porządku obrad sesji Rady Gminy Pszczew uchwały podejmującej
procedurę odzyskania praw miejskich. Jeżeli jednak
taka inicjatywa szłaby swoim torem i zyskałaby

W piśmie stwierdzono również, że
odzyskanie praw miejskich nie jest
jednoznaczne z podwyższeniem podatków dla mieszkańców, gdyż o tym
decyduje Rada Gminy. Nieprawdą
również jest przekonanie, że od razu
wzrosną koszty administracyjne, chociażby wynikające z uposażenia burmistrza, gdyż wynagrodzenie to wynika z liczby mieszkańców kierowaną
gminą, a nie z jej statusu.
Odpowiadając, wójt przyznał, że
Pszczew mógłby odzyskać prawa

Ulica Poznańska przedwojennego Pszczewa
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aprobatę społeczną, nie stawałbym jej na przeszkodzie – zakończył wójt.
Czy to oznacza, że w obecnej kadencji projekt
uchwały przywrócenia Pszczewowi praw miejskich
nie stanie na sesji Rady Gminy Pszczew? Oprócz
wójta inicjatywę uchwałodawczą, ma każdy radny,
a także grupa stu mieszkańców gminy. Zachęcamy
Kopią, kopię, będzie Internet…
Niestety nie dla wszystkich.
Kabel przechodzi pół metra od mojej posesji.
Rozkopali, zieleń poniszczyli, ale mnie i tak nie
przyłączą. Kto na to pozwolił? – pyta mieszkanka.
Jeżeli pobocze czy pas drogowy należą do gminy, to pozwoliła gmina, jeżeli właścicielem jest powiat, to on wydał właściwą zgodę. Tylko zgodę na
co? Nie na ustalenie listy domostw objętych inwestycją – to zrobił sam operator, składając wniosek
o dofinansowanie przedsięwzięcia z Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska. Zgodę na budowę – tę
wydaje powiat. Na co zatem zgodziła się gmina
i czy nie szło ominąć zieleni, którą posadziliśmy
przed domami wiele lat temu? Przecież nasze tuje
nikomu nie przeszkadzają – żalą się mieszkańcy.
Gmina ustaliła warunki techniczne przejścia
światłowodu przez grunty gminne – w tym przez
pasy drogowe przy niektórych ulicach. Do tego owe
pasy zostały przeznaczone. Jeżeli są one dziś obsadzone roślinami ozdobnymi i nie koliduje to z inwestycją, wykonawca postara się uchronić zieleń, jeżeli nie będzie innego wyjścia, usunie rośliny kolidujące z przebiegiem światłowodu. Dlaczego firma
nie przyłącza wszystkich, skoro technicznie nie byłoby z tym problemu? W stu procentach nie wiemy.
Przypuszczamy, że jeśli nie wiadomo, o co chodzi,
to chodzi… jak zawsze. Wartość unijnego dofinansowania do pierwszej edycji programu Cyfrowa
Polska dla obszaru gorzowskiego wyniósł
2.300.000 zł, dla drugiej ponad 24.000.000 zł.
W gminie Pszczew druga edycja kierowana była
do 250 domostw. A co z resztą mieszkańców?
Nowe rozdanie funduszy europejskich na lata 2021
– 2027 zabezpiecza 2 mld zł dla pr ogr amu Polska
Cyfrowa. Zapewne operator będzie starał się o kolejne środki na przyłączenie następnych np. 250 do-
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Państwa do wypowiedzenia się na temat ewentualnego wznowienia starań o odzyskanie praw miejskich przez Pszczew. Można to zrobić pod postem
Facebooku lub poprzez formularz Zadaj Pytanie
Wójtowi na stronie www.pszczew.pl, a także w tradycyjnej formie pisemnej.
Dominik Fryza
Zastępca Wójta
mostw na terenie naszej gminy, później kolejnych
250 i tak dalej… Dlaczego? Biznes. W perspektywie kilku najbliższych lat będą olbrzymie dofinansowania, jednak by je zdobyć, operatorzy nie przyłączą wszystkich zainteresowanych od razu. Grupa
wykluczonych gwarantuje potrzebę rozwoju cyfryzacji, a co za tym idzie możliwości zdobywania
środków. Aby likwidować białe plamy, jakieś muszą być – refleksja autora.
Jeżeli nie wiesz, czy Twój adres został objęty
inwestycją
Orange,
sprawdź
na
stronie
https://www.orange.pl/view/popc
Światełko w tunelu. W Silnej oraz w Stołuniu
stoją już wieże telefonii komórkowej. Kolejna
w Silnej właśnie otrzymała zgodę na budowę. Niebawem sygnał GSM dotrze do mieszkańców w tych
lokalizacjach. W lipcu kończy się trwałość projektu
światłowodu, którego właścicielem jest gmina.
Przez pięć lat nie można było zmieniać jego przeznaczenia. Od sierpnia gmina będzie mogła nim
dysponować i wydzierżawić zainteresowanemu
podmiotowi na cele komercyjne. Oczywiście –
przetarg, wykonanie dodatkowej infrastruktury
przyłączeniowej – to wszystko trochę potrwa, ale to
niedaleka i bardzo realna perspektywa.
Dominik Fryza
Zastępca Wójta

str. 4

Wieści Gminne nr 3 marzec 2021

Czarna ręka…
Wspomnienia mieszkanki Pszczewa
Urodziłam się przed II wojną światową na
Kresach II Rzeczpospolitej. Moja rodzinna wioska
Hołubica była maleńka. Leżała w powiecie Brody
nad rzeką Seret w województwie lwowskim. Moi
rodzice pobrali się jeszcze przed wojną i zamieszkali w domu dziadków. Wkrótce po moim narodzeniu
tata zaczął na skraju wsi budować dla nas nowy
dom. Kiedy już stał drewniany szkielet domu, zdarzył się nieszczęśliwy wypadek. Tata spadł z dachu
i został ciężko ranny. Nie wiadomo, co dokładnie
mu się stało, prawdopodobnie dostał wylewu wewnętrznego. Nie było dla niego ratunku. W okolicy
żadnego lekarza, nie było nawet szansy na dotarcie
do szpitala. Umierał trzy dni. Zachował pełną przytomność, wiedział, że to koniec. Był rok 1940. Miałam wtedy trzy lata. Pamiętam, jak przyszedł do nas
ksiądz udzielić tacie ostatniego namaszczenia.
Niech nikt mi nie mówi, że dzieci są głupie i niczego nie rozumieją. Ja wszystko rozumiałam! Stałam
w drzwiach, patrzyłam na tatę leżącego na łożu
śmierci i mam ten obraz w pamięci do dziś.
Po śmierci taty mieszkałyśmy z mamą u babci.
Szkielet tamtego domu sterczał za wsią jak wspomnienie po szczęściu, które nigdy się nie ziściło.
Kiedy Niemcy ruszyli na Rosję w 1941,
zajęli Hołubicę i sąsiednie miejscowości. Zaczęli
wywozić młodych Polaków na roboty do Niemiec.
Miałam 4 lata, gdy moja mama nagle zdecydowała,
że pojedzie jako freiwilig (ochotnik) do pracy do
Niemiec. „Zajmij się nią! Wyklnę cię, jak jej nie
przygarniesz!” - rzuciła przed wyjazdem do swojej
matki a mojej babki. I tak odtąd, moim wychowaniem od czwartego roku życia zajęła się babcia.
Po mamie słuch zaginął. Babcia po latach powiedziała mi, że matka pognała do Rzeszy za swoim
kochankiem.

Na wschodzie trwała wojna. W naszym domu
w jednej izbie rozłożył się kulawy Niemiec ze swoją radiostacją i nasłuchiwał meldunków. Rosjanie
ruszyli z ofensywą w 1944 r. i kulawy Niemiec
zniknął. Po wsi nocami grasowali banderowcy. Paliły się wsie. Panował strach i głód. Żyłyśmy z babcią
w skrajnej biedzie. Jadłyśmy mało, głównie ziemniaki, brakowało chleba, nie mówiąc już o mięsie
czy słodyczach. Babcia trzymała codziennie przygotowany na piecu garnek z ugotowanymi ziemniakami. Po zmroku waliły w drzwi rozmaite zamasko-

Polityczny podział Małopolski Bukowiny i Wschodniego
Śląska, 1919 r., źródło: www.polona.pl

wane bandy (nie wiadomo czy banderowcy, czy
partyzanci) i żądały jedzenia. Nikt nas nie bronił.
Po przejściu frontu Rosjanie zaczęli wywozić bogatych gospodarzy na Syberię. Później wzięli się
za tych, którzy wspierali partyzantów. Mieszkałam
sama z babcią i Rosjanie rozumieli to tak: stara
i dziecko w domu, a rodzice bandyty w lesie.
Pewnej nocy babcia miała koszmarny sen.
Śniła jej się przerażająca demoniczna ciemność,
która wyciągała po nią ręce. Obudziła się przerażona. Coś dziwnego, jakiś wewnętrzny głos nakazał
jej natychmiast opuścić dom. W ciemności zaczęła
po izbie szukać naszych ubrań. Wyciągnęła mnie
zaspaną spod pierzyny. Nie wiedziałam, co się dzieje. Było przed świtem, ale na dworze jeszcze panowała ciemność. „Musimy uciekać!” - babcia rzuciła
krótką komendę. Nie było czasu na wyjaśnienia.
Ubrała się szybko. Potem opatuliła mnie ciepło
i cicho wymknęłyśmy się z domu, nie zabierając
nic. Szłyśmy w ciemności w milczeniu, śnieg skrzypiał pod nogami. Byłam zaspana i było mi strasznie
zimno. Niebo robiło się szare. Coraz wyraźniej
widać było w oddali zarys kościoła. Nie uszłyśmy
nawet 500 metrów, kiedy babcia obejrzała się
za siebie i w tej szarówce dostrzegła sanie zaprzężone w konia, które wolno podjechały pod nasz dom.
To byli Rosjanie z nakazem wywózki na Syberię.
Babcia patrzyła na to i łzy spływały jej po twarzy.
Ja też zaczęłam płakać.
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- Co teraz, babciu?
- Nie możemy już wrócić do domu, musimy iść do
cioci.
- Dlaczego?
- Bo znowu przyjdą Ruscy i wywiozą nas na Sybir.
Tak zaczęła się nasza tułaczka. Najpierw
mieszkałyśmy kątem u cioci, czyli drugiej córki
babci, która miała pięcioro dzieci i ledwie się wszyscy mieściliśmy w małej chałupce. Potem tułałyśmy
się po domach sąsiadów z wioski. Sąsiedzi zawsze
mi powtarzali: „Jak przyjdą Ruscy i zapytają, kto
jesteś, to powiedz, że jesteś nasza. Mów do nas mamo i tato, żeby myśleli że jesteś naszym dzieckiem.
Pamiętaj!”
W sytuacji zagrożenia dziecko uczy się szybko. Zapamiętałam wszystko od razu. Mieszkając
u sąsiadów, patrzyłam na ich szczęście rodzinne.
Zazdrościłam tym dzieciom nie zabawek, nie słody-
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czy, ale rodziców. Tęskniłam za mamą i jej przytulaniem.
Było nam strasznie ciężko na tej poniewierce,
ale cała wieś starała się pomóc. W końcu mężczyźni
zmówili się, wzięli kilka butelek wódki i poszli
do Rosjan załatwić sprawę. Powiedzieli, że tu
w domu tylko staruszka i dziecko, że matka na robotach w Niemczech, a ojciec nie żyje i że nikt tu
w leśnych bandach nie siedzi. Ot, zwykłe wiejskie
bidy, nie partyzanty żadne…
„Aaa…babuszka i doczka” - Rosjanie pokiwali głowami i pozwolili nam wrócić do domu. Dom
był obrabowany, sprzęty poprzewracane, krowa
i kury wybite… obraz nędzy i rozpaczy. Dalej klepałyśmy biedę, ale przynajmniej w swoich czterech
kątach. Proroczy sen babci ocalił nas od śmierci
w wagonie bydlęcym w drodze na Syberię.
Rozmawiała
Katarzyna Sztuba-Frąckowiak

WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA
Początek lutego nie był dla przedne było serduszkami.
szkola łaskawy. Pomimo bardzo dużej
Dzieci z wielkim zapaodporności pracowników i dzieci, niestełem wykonywały kartki
ty i nas dopadł COVID-19. Ze względu
walentynkowe, które
na ograniczoną ilość pracowników, któpóźniej
podarowały
rzy pozostali na stanowiskach pracy,
ukochanym osobom.
przedszkole prowadziło dyżury, a plaKoniec karnawacówka była otwarta dla dzieci. Rodzice
łu również był bardziej
bardzo odpowiedzialnie podeszli do zacichy i mniej rozrywgrożenia i sami starali się ograniczać
kowy niż co roku. Nie
kontakty, aby zmniejszyć ryzyko zarażeodbyły się bale, podPodczas ferii zimowych, fot. K. Gojtka
nia. Na szczęście, wszyscy pracownicy
czas których każdy
wrócili już z kwamógł przebrać się, założyć maskę i tańczyć
rantanny i przedw rytmie ulubionych przebojów. Ograniczeszkole funkcjonuje
nia trzeba traktować poważnie, dlatego więkw pełnym i bezszość świąt dzieci przeżywają bardziej teorepiecznym zakresie.
tycznie i w reżimie sanitarnym. PamiętaliLuty kojarzy
śmy o tłustym czwartku oraz maskach karnasię z miłością, więc
wałowych.
bardzo dużo w tym
W najbliższych dniach odbędzie się
miesiącu mówilikonkurs recytatorski, podczas którego chętne
śmy o uczuciach.
dzieci zaprezentują wiersze na temat zdrowia
Okazją do okazyi zdrowego stylu życia. Scena już gotowa
wania sobie miłoi czeka na artystów.
ści były walentynki
Życzymy wszystkim zdrowia i do przei dlatego przedczytania.
Kalina Gojtka
szkole udekorowaGrupa Żabki, fot. K. Gojtka
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Moje wspomnienia

o pracy w Pszczewie
Gdy tylko wspomnę o Pszczewie, zaraz się
wzruszam. Najlepiej wyrażają to słowa piosenki
mojego autorstwa „Tu w Pszczewie”:
Kto choćby raz latem był w Pszczewie,
ten lubi tu przyjeżdżać, wracać.
Ten urok przyciąga każdego,
jeziora i lasy wkoło.
Na ziemi pszczewskiej jest bardzo miło,
tu nad jeziorem – Miejskim, Szarzeckim.

Wszędzie jest pięknie, wszędzie uroczo,
a w lasach grzybów i jagód bez liku.

Z archiwum D. Marzec-Pawłowskiej

W Pszczewie mieszkałam w latach 1951-1978.
Wspominam ten czas, gdyż były to moje lata szkolne, młodzieńcze, lata pracy zawodowej.
Pracę w Szkole Podstawowej jako nauczycielka muzyki (po ukończeniu 3-letniego SN – kierunek śpiew z muzyką) rozpoczęłam 1 września
1960 roku. Muzyką interesowałam się od zawsze.
Mam ją pewnie w genach po dziadku, który grał
w orkiestrze na tubie i kontrabasie ze swymi braćmi. Moim pierwszym instrumentem muzycznym
w życiu był akordeon (otrzymałam go od rodziców
na swoje 11-te urodziny).
Cieszyłam się, że w Szkole w Pszczewie
mogłam uczyć właśnie śpiewu i muzyki, zgodnie
z moim zamiłowaniem i wykształceniem. Mam bardzo dużo miłych i ciepłych wspomnień z mej pracy
w Pszczewie, gdzie pracowałam 18 lat (od 1960
do 1978 roku). Byłam wychowawczynią klas I – IV,
następnie prowadziłam lekcje śpiewu – muzyki
w klasach IV – VIII, a także chór szkolny.

Z archiwum D. Marzec-Pawłowskiej

Bardzo lubiłam pracę z dziećmi w klasach
młodszych, rozbrajały mnie nieraz swoją szczerością. Natomiast moją wielką pasją była praca z zespołem wokalnym „Małgorzatki”. Częste występy
z różnych okazji spowodowały, że staliśmy się jakby jedną rodziną. Zespół osiągał co roku bardzo dobre lokaty (I i II miejsca) na przeglądach powiatowych czy wojewódzkich, pięknie śpiewał piosenki
na trzy głosy w różnych układach rytmicznych.
Szkołę w Pszczewie zespół „Małgorzatki” reprezentował nawet w Bernau k. Berlina 30 kwietnia 1973
roku, dając tam koncert.
Przez zespół „Małgorzatki” w ciągu 13-tu lat
istnienia „przewinęło się” 54 uczniów z różnych
klas – np. Dorota Marchewka (Góral) była w zespole 8 lat od klasy I, Elżbieta Zielenda (Fryza) i Hanna Nikorowicz (Szklennik) od klasy III przez 6 lat.
Trudno opisać skład zespołu, bo co roku odchodzili
kończący VIII klasę i na ich miejsce wybierałam
nowych uczniów z różnych klas o dobrym głosie
i poczuciu rytmu.
Moją drugą wielką pasją było prowadzenie
chóru szkolnego. Ta forma pracy była bardzo trudna
– wymagała dużego zaangażowania i umiejętności
z mojej strony. W corocznych przeglądach powiato-

Z archiwum D. Marzec-Pawłowskiej
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do wychowania muzycznego, doskonale wyposażoną w różne instrumenty potrzebne do prowadzenia
zajęć lekcyjnych: fortepian, akordeon, flety, instrumenty perkusyjne, adapter, bogata płytoteka muzyczna dla klas I – VIII, tablice graficzne, itp.

Z archiwum D. Marzec-Pawłowskiej

wych zespołów muzycznych w Międzyrzeczu też
uzyskiwaliśmy wysokie noty. Dyrektor szkoły –
Franciszek Leśny zapewniał odpowiednie warunki
i pomoc w organizowaniu występów z chórem.
Tak z zespołem „Małgorzatki”, jak i z chórem
szkolnym, mieliśmy bardzo dużo występów z różnych okazji w Pszczewie, a także w innych miejscowościach.
Często wspominam (nawet we śnie), że
w Pszczewie zostawiłam swoją „duszę muzyczną”
w pracy z uczniami. Składam wielkie podziękowania ówczesnemu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej
Panu Leśnemu, że pracując w szkole, mogłam kontynuować swoje 4-letnie studia magisterskie – kierunek wychowanie muzyczne w WSP w Zielonej
Górze. Studia te były moim wielkim marzeniem,
gdyż związane były z moim zamiłowaniem i uzdolnieniami muzycznymi oraz pracą. Zasługą Dyrekcji
jest także to, że w szkole miałam klasopracownię

Warunki w szkole były wspaniałe, dzieci
i młodzież uczyły się chętnie piosenek, które proponowałam. To, że z pewnością rozśpiewałam dzieci
w szkole w Pszczewie, zaowocowało później.
Po wielu latach zauważyłam to, prowadząc przy
GOK zespół wokalny BEL CANTO (z włoskiego
Z archiwum D. Marzec-Pawłowskiej

nazwa zespołu oznacza piękny śpiew). Zespół ten
prowadziłam przez 9 lat. Wykonywał on piosenki
w układzie 3-głosowym przeważnie mojego autorstwa. Panie w zespole to często moje dawne
„chórzystki”, nauczycielki, choć nie wszystkie.
Bardzo lubiły śpiewać pieśni mojej kompozycji
„Do sosny polskiej” do tekstu
Stefana
Witwickiego lub
„W polu koncert
wieczorny”
z VIII Księgi
„Pana Tadeusza”
i inne.
Donata MarzecPawłowska

cdn.
Z archiwum D. Marzec-Pawłowskiej
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WIEŚCI Z OPS
Program „Wspieraj Seniora”
Od 20 października 2020 r. Ośrodek Pomocy
Społecznej w Pszczewie realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą
„Wspieraj Seniora”. W pierwotnej wersji program
miał trwać do 31.12.2020 r. Na chwilę obecną program został przedłużony do 31.03.2021 r.
Jakie są główne złożenia programu?
Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć
konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.
Kto jest bezpośrednim realizatorem programu?
Bezpośrednim realizatorem programu na terenie
gminy Pszczew jest Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pszczewie.
Jak wygląda mechanizm udzielania pomocy
w ramach programu?
Krok 1. Osoba star sza w wieku 70 lat i więcej,
która zdecyduje się pozostać w domu w związku
z utrzymującym się stanem epidemii, dzwoni
na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach
programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów - nr tel. 22 505 11 11.
Krok 2. Osoba pr zyjmująca zgłoszenie pr zekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.
Krok 3. Pr acownik ośr odka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma
polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów,
zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących
artykuły podstawowej potrzeby, w tym
artykuły spożywcze,
środki higieny osobistej.
Krok 4. Koszty
zakupów
pokrywa
senior.

Kto może skorzystać z programu?
Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku
życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed
70. życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia
wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji
ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą
korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie
w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy
w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej.
Na jaka pomoc mogą liczyć osoby starsze w ramach programu?
W ramach programu osobom starszym mogą być
dostarczone artykuły podstawowej potrzeby,
w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa senior. Osoba wspierająca
seniora
może
również
wykonać
(nieodpłatnie) czynności związane z codziennym
funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od seniora lub udostępnienia danych wrażliwych),
wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.
Kto pokrywa koszty zakupów dla seniora?
Za zakupy płaci senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób
rozliczania ustala indywidualnie ośrodek.
Czy usługa pomocy osobom starszym jest świadczona jednorazowo czy może być
realizowana wielokrotnie?
W zależności od
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zorganizowania usługi wsparcia przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej w wieku
70 lat i więcej (np. może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu).
Czy w przypadku zgłoszenia się seniora bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej, będzie
mogła zostać przyznana usługa w ramach programu?
Tak, jeśli senior jest w wieku w wieku 70+ i wymaga wsparcia, taka pomoc może zostać zrealizo-
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wana w ramach programu.
W jaki sposób pomoc jest dostarczana do domów osób starszych w gminie?
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie realizuje program poprzez swoich pracowników socjalnych oraz poprzez wolontariuszy. W szczególnych
sytuacjach wspiera się członkami ochotniczych
straży pożarnych.
Emilia Frąckowiak
Kierownik OPS w Pszczewie

WIEŚCI Z KLUBU SENIORA
Wizyta studyjna w Sierakowie
9 lutego 2021 r. delegacja z Gminy
Pszczew: Dominik Fryza – Zastępca Gminy
Pszczew, Emilia Frąckowiak – Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pszczewie, Anna Lota – kierownik Klubu Seniora w Pszczewie, Roma Pawłowska – prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Pszczewie, Stefania Rusin, Andrzej Kistowski –
członkowie Zarządu Klubu Seniora w Pszczewie
oraz Krystyna Sankiewicz – członek Klubu Seniora
w Pszczewie uczestniczyła w wizycie studyjnej
w Sierakowie w Dziennym Domu Seniora. Zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci przez przedstawicieli gminy Sieraków: Arkadiusza Świderskiego –
Zastępcę Gminy Sieraków oraz Honoratę Ogonowską-Chrobrowską – koordynatora Dziennego Domu
Wsparcia w Sierakowie. Wizyta była bardzo owocna. Mieliśmy okazję obejrzeć pomieszczenia
Dziennego Domu Seniora w Sierakowie, porozma-

wiać o możliwościach aplikowania o środki unijne
oraz o doświadczeniach w realizacji projektów
unijnych skierowanych do Seniorów, takich jak
m.in.: projekty dotyczące usług społecznych Regionalnych Programów Operacyjnych oraz rządowe
Programy Senior+, z których możliwe jest w module I dofinansowanie utworzenia nowej placówki
Dziennego Domu Seniora lub Klubu „Senior+”,
natomiast w module II dofinansowanie prowadzenia już istniejącego Dziennego Domu i Klubu
„Senior+”.
Jak powiedział Paulo Coelho „Samotność
nie jest naszym przeznaczeniem, a samych siebie
poznajemy tylko wtedy, kiedy możemy się przejrzeć
w oczach innych ludzi”.
Anna Lota
Kierownik Klubu Seniora w Pszczewie
Emilia Frąckowiak
Kierownik OPS w Pszczewie
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Odrobina przyjemności
na Dzień Kobiet
W Dzień Kobiet wręczane są kwiaty mamom, żonom, przyjaciółkom, córkom… Tak naprawdę, każdy dzień może być pretekstem do obdarowania nas kobiet kwiatami czy prezentami. Zgodzicie się ze mną, Panie? Panowie, pamiętajcie, że
kobiety przyjmują kwiaty zawsze i wszędzie. Jednak najprzyjemniej jest wtedy, kiedy są one wręczane bez okazji i spontanicznie.
Przyjęte jest, że mężczyzna jest głową rodziny, a kobieta jego szyją… Dodałabym także, że
również barkami. Logistyka związana z prowadzeniem domu jest najczęściej domeną pań. Ponadto
niejednokrotnie dochodzi jeszcze praca i mnóstwo
innych obowiązków. A gdzieś na szarym końcu są
dopiero nasze potrzeby. Przychodzi więc czasem
taki moment, w którym każda z Nas powinna powiedzieć STOP – „Teraz zadbam o siebie”.
W tym dniu (choć w każdym innym także!)
zasługujemy na wszystko, co najlepsze, na odpoczynek, na większe i mniejsze przyjemności,
na prezenty. Jak go spędzimy, zależy tylko od nas
samych. Czasem wolimy spędzić czas ze swoimi
najbliższymi, leniuchując albo robiąc coś tylko dla
siebie, czyli domowe SPA. I my w tym pomożemy!
Pamiętajcie, to ma być Wasz czas, spędzony tak,
jak chcecie i tak, jak Wam się to podoba. Polecam
wszystkim paniom zrobienie sobie takiego „Dnia
Kobiet” w postaci mini SPA, niekoniecznie 8 marca! Proponuję raz w miesiącu!
Idealnie sprawdzą się tu domowe kosmetyki.
Dlaczego warto robić je samemu? Otóż, możemy
zrobić wersję „testową”. Jednorazowa porcja kosmetyku, którą możemy od razu przetestować
i sprawdzić, czy „lubi się” z naszą skórą albo włosami. Przygotowując samemu kosmetyk, od razu unikamy składników, które nas uczulają. Eliminujemy
chemiczne i sztuczne dodatki. Olbrzymią zaletą jest
również to, że nie cierpi na tym nasz portfel.
Poniżej znajdziecie kilka przepisów, które
zachęcą Was jeszcze bardziej.
Przepis na kule musujące do kąpieli:
Przygotuj: 200 g sody, 100 g kwasku cytrynowego,
30 g oliwy, łyżeczka cukru waniliowego lub innej
przyprawy/zapachu, lub kilka kropel ulubionego

olejku eterycznego.

Wystarczy wszystko dokładnie wymieszać. Masę
można przełożyć do silikonowych foremek lub
uformować z niej kulę i pozostawić do wyschnięcia.
Kula idealnie nadaje się do kąpieli.
Czas na nasze włosy. Polecamy klasyczną
maskę do włosów przywracającą blask:
1 żółtko, sok z cytryny (ale tylko kilka kropli!),
1 łyżka oliwy z oliwek.
Łączymy żółtko z oliwą oraz sokiem cytryny i całość nakładamy na suche włosy. Maskę trzymamy
co najmniej godzinę, a potem myjemy włosy.

A teraz zabieg na twarz.
Domowe maseczki nawilżające można pr zygotować ze świeżych owoców. W tym celu świetnie
sprawdzą się truskawki, mango lub banan, a także
płatki owsiane zmielone na mąkę. Do zmiksowanych owoców (ok. 1-2 łyżeczki musu) można dodać
jogurt lub śmietanę (ok. 1 łyżeczki), pół łyżeczki
miodu i mąki owsianej, aby nadać kremowej konsystencji, która nie będzie spływała z twarzy.
Aby wzmocnić działanie maski, po zaaplikowaniu
jej na twarz, warto nałożyć na oczy plasterki zielonego ogórka. Taka maseczka nawilża skórę oraz
rozjaśnia ją. Ogórek dobrze jest wcześniej schłodzić
w lodówce – potęguje to efekt odświeżenia i odprężenia skóry po nałożeniu maseczki. Włączamy relaksująca muzykę i leżymy tak 15-20 minut.
Coś na całe ciało? Idealny będzie cukrowy
peeling do ciała:
Potrzebne będzie: pół szklanki cukru, 4 łyżki oliwy
z oliwek, 3 krople olejku eterycznego (lub np. cytryna albo cynamon).
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Wymieszaj ze sobą wszystkie składniki. Peeling
najlepiej jest stosować raz lub dwa razy w tygodniu.
Nakładaj odrobinę produktu na mokre ciało rękami
lub gąbką i delikatnie pocieraj. Aby złuszczyć skórę
pleców, warto skorzystać ze specjalnych szczotek
na długiej rączce. Najwięcej czasu poświęć na usunięcie naskórka z łokci i kolan.
A na koniec odżywcza maseczka na usta
z miodem:
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Wymieszaj w misce oba składniki i nanieś grubą
warstwę maseczki na wargi. Następnie odczekaj 1520 minut i zmyj pozostałości preparatu (albo zjedz).
Zabieg powtarzaj 2-3 razy w tygodniu.
Warto w tym ciągłym pędzie życia zatrzymać się na moment. Mieć chwilę tylko dla siebie.
Zrobić coś dla ciała, a tym samym dla ducha. Niech
pomogą Wam w tym przepisy z domowego SPA!
Zuzanna Śmierska

Weź 1 łyżkę miodu, 1 łyżkę tłustego twarogu.

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
Z bibliotecznej
półki…
Jak wyglądałby świat,
gdyby szalała epidemia
bezpłodności? To już
brzmi przerażająco! Dodajmy do tego jeszcze
skażone środowisko po
wybuchu
nuklearnym,
wybory, które wygrywa
bardzo nacjonalistyczne
ugrupowanie,
zamach
stanu. Kraj, w którym kobiety nie mają żadnych
praw. Nie wolno im pracować, nie wolno mieć konta w banku, posiadać własnych pieniędzy, obcinać
włosów, ubierać się jak chcą, spotykać z przyjaciółmi, kochać, czytać książek…
Kobiety zdrowe albo takie, które rodziły już
dzieci sprowadzone są do roli surogatek, lub, jak kto
woli, do roli inkubatorów. Mają zachodzić w ciążę
ze swoim panem i niekoniecznie jest to ukochana
osoba, wręcz przeciwnie, to ich aktualny
„właściciel”, kobieta jest gwałcona i ma rodzić dzieci. Po prostu być Podręczną.
O czym do Państwa pisać? O ptakach, których
pierwsze śpiewy wybrzmiewają optymistycznie
podczas spacerów i główkach kwiatów nieśmiało
wyglądających spod zmarzniętej jeszcze ziemi?
Czy może o nieopuszczającej huśtawce nastroju od dołującego poczucia, że czas pandemii chyba
nigdy się nie skończy do hura optymizmu, że jest
coraz lepiej, na który wpływa niewątpliwie cudnie
grzejące słońce? A może poważniej - o niepogodze-

W takim świecie znalazła się Freda. Została Podręczną w domu komendanta i jego żony. Małżonkowie nie mogą mieć własnych dzieci. Freda ma urodzić dziecko komendanta. Musi być posłuszna, inaczej zostanie stracona. Oczywiście buntuje się
i cierpi, ale zgadza na wszystko. Co miesiąc musi
pokornie leżeć i modlić się, aby jej zarządca ją zapłodnił, bo w czasach malejącego przyrostu naturalnego, tylko ciężarne Podręczne mają jakąś wartość.
Ale Freda pamięta jeszcze, choć wydaje się to
nierealne, że kiedyś nazywała się June Osborne,
miała kochającego męża, wychowywali razem córeczkę. Miała pracę, własne pieniądze i mogła mówić. Kiedyś...
Taki świat opisała Margaret Atwood 35 lat temu
w książce „Opowieść podręcznej”. Antyutopijna
przyszłość. Świat jak z najgorszego koszmaru, gdzie
reżim i ortodoksja są jedynym prawem. Choć czasami można odnieść wrażenie, że opinie, wyrażane
głównie przez męskich bohaterów powieści, słyszymy płynące z ust współczesnych rządzących. Niech
będzie to ostrzegawczym sygnałem. Na podstawie
powieści powstał znakomity serial. O tak! Polecam!
Panna Migotka
niu się z niemożnością wpływu na to, co dzieje się
na scenie politycznej i konsekwencjach, jakie niosą
kolejne, nietrafione decyzje rządzących? O tym, że
nasze dzieci w systemie zdalnej nauki tracą
zapał, pasję i chęci do aktywności?
Takie oto, codziennie, kłębią się myśli w głowie
kobiety, żony, matki, bibliotekarki… W Waszych
też?
Słowo redaktora
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WIEŚCI Z GOK
Działamy, działamy!!! Choć zgoła inaczej niż
w roku ubiegłym. Nowe czasy, nowe sposoby komunikacji. Już od wielu miesięcy działamy w formule
online, starając się utrzymać kontakt z naszymi
odbiorcami. Kontakt wirtualny nie jest oczywiście
satysfakcjonujący, marzymy nieustannie o organizacji wydarzeń na żywo, o spotkaniach, koncertach.
Z okazji Dnia Babci i Dziadka przenieśliśmy się
w lata 80-te, kiedy to jednym z najważniejszych
wydarzeń niedzielnej telewizji był koncert życzeń.
Prezenterki czytające z niegasnącym uśmiechem
życzenia od mieszkańców gminy Pszczew dla swoich ukochanych babć i dziadków przeplecione były
hitami z dawnych lat, wykonanymi z przymrużeniem oka przez lokalnego solistę.
W formule online prowadzone są także zajęcia
wokalne i taneczne. Efektem pracy najbardziej

Od lewej: A. Sadłowska, N. Mańkowska, L. Dąbrowska,
J. Knappe, J. Grochowska, M. Dubkiewicz, fot. GOK

W piątek 26 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Pszczewie odbył się etap powiatowy Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego. Z wiadomych względów nie mógł mieć tradycyjnej formy
i zamiast wysłuchania wystąpień na żywo najlepszych recytatorów z gmin powiatu międzyrzeckiego, komisja w składzie Maria Dokowicz,
Agnieszka Czekała oraz Anna Szewczuk, w trybie online obejrzała występy deklamatorów.
Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się:


W kategorii I: Alan Nowak, Milena Retkie-

Zapraszamy na Orlik!
Otwarcie już 1 marca!

wytrwałych uczestników warsztatów był zrealizowany jeszcze w styczniu koncert noworoczny.
Uzdolnione wokalistki i tancerki udowodniły,
że mimo pandemii można z powodzeniem realizować swoje pasje.
Coroczną tradycją było spotkanie w sali na ulicy
Zamkowej z okazji tłustego czwartku. Nie mogąc
zaprosić przyjaciół Gminnego Ośrodka Kultury
na muzyczny koncert i słodki poczęstunek, postanowiliśmy w ramach rekompensaty zdradzić najlepszy lokalny przepis na pączki. W nakręconym
filmiku Adam Konieczny z Szarcza dał popis swoich kulinarnych umiejętności i podzielił się
z odbiorcami sposobem na przyrządzenie pysznych smakołyków.
Walentynki stały się okazją do zaangażowania
Państwa w działania GOK-u. Ogromnie cieszymy
się, że zechcieliście wyrazić swoje uczucia
do najbliższych właśnie za naszym pośrednictwem. Krótkie nagrania i zdjęcia złożyły się
na piękny obraz kochanych i kochających mieszkańców gminy Pszczew.
Wszystkie filmiki można obejrzeć na stronie
Facebook i Youtube Gminnego Ośrodka Kultury.
Zachęcamy do regularnego ich odwiedzania,
z nadzieją na przyszłe spotkania, już nie tylko wirtualne.
Anna Szewczuk
wicz, Lena Tepper. Wyróżnieni: Inka Macińska,
Nadia Wilczyńska i Maciej Wojsa.
W kategorii II: Oliwia Kwiatkowska, Klaudia Przybysz. Wyróżnieni: Maja Kaźmierowska
i Zuzanna Strzemiecka.



W kategorii III: Aleksandr a Bor zobohata,
Marta Jachwitz, Julita Lisiecka. Wyróżnieni: Zofia Marchewka, Hanna Płonka i Adam Sochacki.



Wszystkim uczestnikom gratulujemy występów, a nominowanym życzymy powodzenia
na dalszym etapie konkursu!

