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 W ubiegłym miesiącu informowałem Państwa  

o realizacji zadań budżetowych w 2020 roku.  

W tym przedstawię plany inwestycji i działań Gmi-

ny Pszczew na obecny rok. 

 Najważniejszą bieżącą inwestycją jest kontynua-

cja budowy wodociągu obejmującego Borowy 

Młyn i Pszczew oraz przydomowe oczyszczalnie 

ścieków na terenie gminy. Na ten cel pozyskaliśmy 

1.764.930 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-

skich oraz 893.545 zł z Rządowego Funduszu In-

westycji Lokalnych. Uwzględniając zwrot podatku 

VAT, który otrzyma gmina, może się okazać,  

że przedsięwzięcie zostanie niemalże w całości sfi-

nansowane ze środków zewnętrznych. Planowany 

koniec realizacji – grudzień 2022. Aby zwiększyć 

wydajność i stabilność naszego wodociągu, wybu-

dujemy w obecnym roku dwa zbiorniki wyrównaw-

cze, co będzie kosztowało 265.000 zł, natomiast 

sieć wodno-kanalizacyjna zostanie w tym roku roz-

budowana przy ul. Orlej i Kasztanowej. Zmoderni-

zowane zostaną również przepompownie ścieków 

przy ul. Kasztanowej i Różanej.      

 Drugim bardzo ważnym zamierzeniem, które 

znalazło odzwierciedlenie w naszym budżecie  

po stronie wydatków, jest budowa wielorodzinnego 

budynku komunalnego. Na ten cel pozyskaliśmy 

już 500.000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych. Bardzo dobrze prognozuje również  

nowa ustawa o rozwoju mieszkalnictwa umożliwia-

jąca pozyskiwanie dofinansowań. Obecnie możemy 

liczyć na 35% zwrotu kosztów budowy, ustawa 

zwiększa zakres dofinansowań budynków komu-

nalnych do 80%, ale na rozporządzenia – szczegó-

łowe akty wykonawcze w tym zakresie – musimy 

jeszcze poczekać dwa miesiące.  

 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych kwotą 

353.211,50 zł wesprze również przebudowę wraz  

z chodnikami ul. Batorego i Kasztanowej. Szaco-

wana wartość inwestycji jest stosunkowo wysoka – 

706.413 zł, więc złożyliśmy stosowny wniosek  

o dodatkowe środki z Funduszu Dróg Samorządo-

wych. Z tego samego źródła zamierzamy skorzy-

stać,  przebudowując ul. Dworcową. Właściwy 

wniosek złożymy w letnim naborze bieżącego roku, 

aby przebudowę zacząć w roku kolejnym. Powiat 

Międzyrzecki w projekcie budżetu ujął 100.000 zł 

na remont chodnika i nawierzchni ul. Międzyrzec-

kiej, Gmina 

Pszczew na ten cel 

zabezpieczyła 

40.000 zł. Wspól-

nie z powiatem bę-

dziemy realizować 

dalszą część chod-

nika przy ul. Kasz-

tanowej. Przygotujemy również projekt przebudo-

wy drogi powiatowej Pszczew – Stołuń. Nie my 

jesteśmy jej właścicielem, także wszelkie dalsze 

realizacje będą zależały od powiatu. Obecnie zabie-

gamy, aby ta droga została wpisana do Planu roz-

woju sieci dróg powiatowych na lata 2021 – 2025. 

Regularnie podczas większych opadów zalewana 

jest droga powiatowa w Silnej – szczególnie skrzy-

żowanie przy kościele. Przygotujemy projekt od-

wodnienia tego miejsca, by naprawić sytuację.  

We współpracy z sołectwem Stołuń wyremontuje-

my i wymienimy nawierzchnię jednej z dróg we-

wnętrznych w miejscowości.  

 Istotnym wyzwaniem obecnych czasów jest go-

spodarka odpadami. Aby zabezpieczyć właściwe 

warunki sanitarne i umożliwić sortowanie odpa-

dów, zostaną wybudowane śmietniki dla lokatorów 

budynków wielorodzinnych przy ul. Parkowej oraz 

przy Placu Zamielno. W Policku zostaną wyremon-

towane budynki gospodarcze przy jednym z budyn-

ków komunalnych. W tym roku wykonamy rów-

nież zjazdy z dróg w Silnej i w Świechocinie, przej-

ścia dla pieszych z fragmentami chodnika przy pla-

cu zabaw w Policku oraz do nowej wiaty przystan-

kowej w Szarczu, sygnalizację świetlną z modułem 

radarowym w Nowym Gorzycku, zostaną również 

zainstalowane ledowe znaki STOP na skrzyżowa-

niu ulic Międzyrzeckiej i Brzegowej w Pszczewie. 

Aby systematycznie obniżać emisję CO2  i ograni-

czać koszty zużycia energii elektrycznej, pszczew-

ska oczyszczalnia ścieków przejdzie na prąd pocho-

dzący z fotowoltaiki, wymienimy również na ener-

gooszczędne głowice kolejnych czterdziestu latarni. 

Oczywiście nadal będziemy rozbudowywać oświe-

tlenie drogowe na terenie gminy. Zamierzamy wy-

mienić ogrzewanie w świetlicy wiejskiej w Stołu-

niu, aby niezależnie od warunków pogodowych 

można było korzystać z całego obiektu.  

 Myśląc o przyszłości, musimy projektować. Tyl-

ko w taki sposób samorządy mogą pozyskiwać 

W IE ŚC I Z  U RZ Ę DU   



 Wieści Gminne  nr 1 styczeń 2021 str. 3 

środki zewnętrzne. W tym roku zaprojektujemy  

rewitalizację promenady nad jeziorem Kochle,  

pomieszczenia gospodarcze przy budynku komu-

nalnym w Zielomyślu, termomodernizacje budyn-

ków komunalnych, sieć wodno-kanalizacyjną  

na przyszłym osiedlu Leśna Podkowa oraz moder-

nizację budynku szatni na boisku piłkarskim przy 

ul. Międzyrzeckiej. Planujemy wykupy gruntów: 

pod promenadę, pod parking przy ul. Słonecznej  

w Pszczewie oraz teren przy świetlicy w Janowie. 

Przed rokiem nie udało się zakupić średniego samo-

chodu bojowego z wyposażeniem dla jednostki 

OSP w Pszczewie o wartości 850.000 zł. Zabezpie-

czyliśmy na ten cel w budżecie 250.000 zł, złożyli-

śmy stosowny wniosek, byliśmy na wstępnej liście, 

jednak jak się później okazało samochody te zostały 

przekazywane gminom o najwyższej frekwencji  

w wyborach Prezydenta RP. Bez dofinansowania 

taki wydatek przerasta nasze możliwości, jednak 

aby zwiększyć szanse, zabezpieczamy w tym roku 

na ten cel wyższą kwotę – 290.000 zł i składamy 

kolejny wniosek do Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 

Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. 

Obecnie składamy również wnioski: na dofinanso-

wanie budowy wodociągu Stoki – Nowe Gorzycko, 

na modernizację stacji uzdatniania wody w Policku 

oraz fotowoltaikę na budynkach użyteczności  

publicznej. Sołectwo Pszczew zabezpieczyło 

20.000 zł na budowę SkateParku przy ul. Szarzec-

kiej. Jeżeli możliwości finansowe na to pozwolą, 

rozpoczniemy w tym roku realizację zadania.  

 Oczywiście oprócz wydatków inwestycyjnych 

gmina ma przede wszystkim wydatki bieżące.  

Mimo skomplikowanej sytuacji finansowej zamie-

rzamy utrzymać dotychczasowe finansowanie, a co 

za tym idzie standardy w naszych jednostkach: 

szkole, przedszkolu, Ośrodku Pomocy Społecznej, 

Środowiskowym Domu Samopomocy, Gminnym 

Ośrodku Kultury i  Zakładzie Usług Komunalnych.  

 Jaki będzie rok 2021? Wierzę, że dobry, że stop-

niowo będziemy wracać do normalności, że oprócz 

spraw materialnych, nasze potrzeby społeczne, kul-

turalne, edukacyjne, rekreacyjne czy duchowe będą 

zaspakajane tak, jak tego oczekujemy.  

 Wszystkiego dobrego w nowym roku. 

 

Wójt Gminy Pszczew 

Józef Piotrowski  

Tutaj można z optymizmem spojrzeć w przyszłość, fot. G. Walkowski 
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Robotyka i programowanie  

w Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Pszczewie 
  

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie w listo-

padzie i grudniu 2020 r. zrealizo-

wał projekt „Budujemy równe 

szanse dla dzieci w gminie Pszczew. 

Robotyka i  programowanie  

na klockach Lego formą zagospo-

darowania czasu wolnego”. Partne-

rami projektu były trzy lokalne 

organizacje pozarządowe: Stowa-

rzyszenie Stoki Przyjazna Wieś 

2011, Stowarzyszenie Świechocin 

2011 oraz Uniwersytet Trzeciego 

Wieku „Bezgraniczni”. 

 

 Projekt  został zrealizowany  

w ramach programu dobrosąsiedzkie-

go „WzMOCnij Swoje Otoczenie”, 

prowadzonego przez Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne.  

 Głównym celem inicjatywy 

było wyrównanie szans w dostępie 

do zajęć pozalekcyjnych 

z  dziedziny robotyki i programo-

wania dla dzieci z obszarów wiej-

skich gminy Pszczew, 

w  szczególności tych ze specjal-

nymi potrzebami edukacyjnymi 

oraz z ograniczonymi możliwo-

ściami finansowymi. Poprzez  

organizację zajęć w każdym sołec-

twie dzieci mogły spędzić czas 

wolny w kreatywny i kształcący 

sposób. Celem szczegółowym projektu było nauczenie 

dzieci podstaw robotyki oraz programowania z wykorzy-

staniem klocków Lego. W  początkowych założeniach 

zajęcia miały 

mieć charakter 

stacjonarny  

i odbywać się 

w  salach lub 

świetlicach 

wiejskich  

w 12 sołec-

twach gminy 

Pszczew 

(Borowy 

Młyn, Janowo, 

Nowe Gorzyc-

ko, Policko, Pszczew, Rańsko, Silna, 

Stoki, Stołuń, Świechocin, Szarcz, 

Zielomyśl). Niestety, ze względu na 

bezpieczeństwo oraz procedury zwią-

zane z epidemią COVID-19, nie mo-

gliśmy  

zrealizować naszego projektu sta-

cjonarnie. Zajęcia zostały zorgani-

zowane online, w następujący spo-

sób: 

 we współpracy z sołtysami  

odbyła się rekrutacja dzieci, biorąc 

pod uwagę kolejność zgłoszeń; 

 do dzieci zostały przywiezio-

ne - z zachowaniem zasad bezpie-

czeństwa - zestawy klocków LEGO 

do nauki robotyki oraz programo-

wania; 

 przez 5 kolejnych dni na ad-

res mailowy rodzica przesyłane by-

ły linki z lekcjami zdalnymi. 

 

 Dodatkowo w ramach realizowa-

nego projektu zakupiono zesta-

wy robotów, które będą 

w  przyszłości wykorzystane 

podczas stacjonarnych zajęć w 

salach i świetlicach wiejskich 

sołectw gminy Pszczew. 

 Więcej informacji o działal-
ności organizatora programu 
dostępnych jest na stronie 
https://raport.pse.pl/ oraz 
www.wzmocnijotoczenie.pl  
 

 
Emilia Frąckowiak 

- Kierownik OPS  
w Pszczewie 

W IE ŚC I Z  O PS  

Dominik Ripa 

Nikola Puk 
Zofia Najderek 

Jana i Hanna Adamczak 

https://raport.pse.pl/
http://www.wzmocnijotoczenie.pl
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 Laureaci konkursu  

„Wyróżnienie Białej Wstążki” 2020 

 Rok 2020 zostanie na długie lata zapamiętany 

jako data wybuchu ogólnoświatowej pandemii  

koronawirusa. COVID-19 – niestety zgodnie z prze-

widywaniami organizacji pomocowych – poskutko-

wał eskalacją przemocy 

domowej, głównie wobec 

kobiet i dzieci. Tragiczność 

ich położenia dodatkowo 

wzmacniał fakt, że więk-

szość instytucji pomoco-

wych pracowała zdalnie,  

co stanowiło przeszkodę  

w korzystaniu z ich wspar-

cia. Tymczasem w połowie 

roku polski rząd rozpoczął 

zabiegi formalne zmierza-

jące do wypowiedzenia 

Konwencji stambulskiej 

(tzw. antyprzemocowej). 

 W tym roku Centrum 

Praw Kobiet i Fundacja 

Jolanty Kwaśniewskiej 

„Porozumienie Bez Barier” 

zorganizowali już po raz 

11. konkurs „Wyróżnienie 

Białej Wstążki”. To edycja 

podsumowująca rok szcze-

gólnych wyzwań i zagrożeń dla praw kobiet. 

 Z wielką dumą i radością informuję, iż Laureata-

mi konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki” w roku 

2020 zostali: mł. asp. Bartosz Kopij oraz mł. asp. 

Jakub Stępień – dzielnicowi Posterunku Policji  

w Pszczewie. Panowie zostali zgłoszeni do konkur-

su przez Beatę Konieczną – konsultant 

ds. przeciwdziałania przemocy w gmi-

nie Pszczew, udzielającą na co dzień 

wsparcia mieszkańcom gminy przy  

Zespole Interdyscyplinarnym ds. Prze-

ciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  

 „Wyróżnienie Białej Wstążki” to 

bardzo prestiżowa nagroda. Świadczy 

o tym, że wyróżnieni mężczyźni w 

szczególny sposób na co dzień poma-

gają kobietom oraz reagują na różne 

formy przemocy i dyskryminacji wo-

bec nich. 

Drodzy panowie, 

wielkie gratulacje! 

 

Emilia Frąckowiak –  

Kierownik OPS w Pszczewie 

Przewodnicząca  

Zespołu Interdyscyplinarnego  

ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie Jakub Stępień 

Bartosz Kopij 

Już jest! 

 Z ogromną radością informujemy, że przy placu 

za kinem „Przystań” stanęło długo wyczekiwane  

serce. We wrześniu GOK razem z Fundacją Cooltu-

ralnie zorganizował zbiórkę na zakup tego profesjo-

nalnego zbior-

nika. Klasycz-

nie czerwony, 

wykonany  

z ocynkowanej 

blachy pojem-

nik przeznaczo-

ny do zbierania 

nakrętek. Moż-

na tam wrzucać 

wszelkie plasti-

kowe nakrętki, 

bez względu na kształt, czy kolor, np. po napojach, 

kawie, mleku czy jogurtach. W pojemniku zostawić 

możemy również zakrętki po chemii gospodarczej, 

po płynach do zmywania, szamponach i płynach do 

płukania. Dbając o środowisko i robiąc użytek  

z odpadów, mo-

żemy pomóc 

innym. 

 Wypełniajcie 

serce nakrętka-

mi, a my prze-

każemy je dla 

Denisa Klep-

czarka z Polic-

ka. 

 

Anna Szewczuk 

W IE ŚC I Z  G OK  

Tyle w tydzień!, fot. GOK 
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Świąteczny czas w przedszkolu 
 

 Boże Narodzenie to wyjątkowy okres – 

pełen uśmiechów, ciepłych słów, wzruszeń 

i świątecznych zapachów. W naszym 

przedszkolu przygotowania do nich trwają 

już od początku grudnia. Rozpoczęliśmy 

ten miesiąc długo oczekiwaną wizytą  

Mikołaja, która odbyła się 4 grudnia i była 

dla dzieci wielkim przeżyciem. Maluchy 

zaprezentowały piosenki oraz wiersze,  

a w nagrodę otrzymały upominki. Trady-

cyjnie jak co roku dzieci przygotowały 

wraz z opiekunkami jasełka. Niestety, po 

raz pierwszy przedstawienie to odbyło się 

bez udziału gości z zewnątrz – nie było ro-

dziców, dziadków oraz innych znamieni-

tych gości. Przygotowania jednak były 

ciężką pracą dla grupy Smerfów i Biedro-

nek. Głównym celem tej uroczystości miało 

być wprowadzenie uczestników w radosną 

atmosferę Świąt Bożego Narodzenia, roz-

wijanie indywidualnych predyspozycji i 

uzdolnień aktorskich dzieci oraz nabywanie 

odwagi, śmiałości podczas występów przed 

publicznością. Przedstawienie było wyjąt-

kowe. Mali aktorzy, we wspaniałych stro-

jach, prezentowali się doskonale. Dzieci przebrane 

w kostiumy postaci z jasełek deklamowały teksty i 

odgrywały swoje role. Na scenie aniołki śpiewały 

kolędy, pastorałki i wspaniale recytowały przygoto-

wane wierszyki. Do szopki przybyli też pastuszko-

wie oraz dzieci, które przyniosły Dzieciątku ser-

duszka. Na 

zakończenie 

było składa-

nie życzeń 

przybyłym 

gościom, które złożyła osobiście dyrektor Jolanta 

Minge. Wyjątkowa interpretacja Narodzin Jezusa 

pozwoliła wszystkim poczuć, że święta tuż, tuż…  

 W naszym przedszkolu w każdej grupie odbyła 

się też Wigilia. Jedliśmy barszcz, pierogi i słodkie 

pierniki. Z upominkami oraz życzeniami przybył 

również wójt Józef Piotrowski. Życzeniom nie było 

końca... A czego można sobie życzyć? Zdrowia!!! 

Niech każdy się nim cieszy w codziennym szczę-

ściu i miłości.  

 To były wyjątkowe, magiczne i wspaniałe chwile 

dla nas wszyst-

kich! Dziękuje-

my Wam, ko-

chane Dzie-

ciaczki, za prze-

piękne Jasełka  

i towarzyszącą 

im atmosferę! 

Możecie być  

z siebie dumne! 
 

Kalina Gojtka 

str. 6 

Jasełka w wykonaniu przedszkolaków 

Wizyta Mikołaja 

W IE ŚC I  Z  P R Z E D SZ K O LA  

Wigilia w grupie Smerfów Wigilia w grupie Żabek 
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WOŚP w Pszczewie 

Chciałabym wszystkim przy-

pomnieć, że zmieniona została 

data Finału – gramy 31 stycz-

nia! Jak na pewno się domy-

ślacie, będziemy musieli zmo-

dyfikować nasze pomysły na koncert i dostosować 

je do panujących obostrzeń. Cały czas przysyłane 

są do nas też okolicznościowe fanty WOŚP – ko-

szulki, kalendarze, notesy, puzzle i inne. Jak co ro-

ku liczymy też na lokalnych darczyńców. 

Po burzliwych rozmowach w pszczewskim 

sztabie postanowiłyśmy zorganizować licytację 

online na facebooku Gminnego Ośrodka Kultury w 

Pszczewie. Będzie tam możliwość wylicytowania 

gadżetów i odbioru 

ich tego samego dnia 

do wyznaczonej go-

dziny w naszym 

sztabie, który mieści 

się w GOK na ul. 

Poznańskiej 27. Po-

nadto w tym dniu 

odwiedzimy z wo-

lontariuszami kilka 

pobliskich miejsco-

wości naszej gminy. 

Zrobimy mini licyta-

cje w terenie. Przy-

wieziemy gadżety, które będzie można wylicyto-

wać. Jesteśmy właśnie w trakcie układania harmo-

nogramu wyjazdów. O wszystkim dowiecie się 

Państwo z plakatów oraz z facebooka! Mamy na-

dzieję, że mimo niesprzyjających okoliczności, jak 

zawsze wesprzecie WOŚP! Do zobaczenia! Siema! 

Zuzanna Śmierska 

W IE ŚC I Z  B IB L IOT E K I  

Z bibliotecznej półki… 

 

 Po raz kolejny Kristin Hannah 

mnie nie zawiodła. Książ-

ka ,,Zdarzyło się nad jeziorem 

Mystic”  podejmuje ważny temat 

złudnego poczucia szczęścia  

w związku małżeńskim, gdzie tylko jedna strona 

jest naprawdę zaangażowana. Podnosi też kwestię 

roli ojca w wychowywaniu dziecka.  

 Annie Colwater jest żoną bogatego adwokata. 

Ma wszystko, o czym może marzyć kobieta u progu 

wieku dojrzałego, która właśnie wysyła na studia 

swoje jedyne dziecko. W dniu wyjazdu Natalie  

na studia, mąż Annie oznajmia jej coś niespodzie-

wanego Misternie budowany przez lata świat w jed-

nej chwili wali się Annie na głowę, a jedynym  

wyjściem z sytuacji wydaje się bohaterce powrót  

w rodzinne strony, do małego miasteczka nad jezio-

rem Mystic. Tam czeka na nią ojciec oraz niewi-

dziany od lat chłopak z lat młodości. Nick Dela-

croix ma mnóstwo zmartwień związanych z swoją 

córeczką Isabelle. On i Annie mogą sobie wzajem-

nie pomóc. I gdy wydaje się, że na horyzoncie wi-

dać happy end dla obojga, Annie staje przed dyle-

matem, który załamałby każdą kobietę. 

Gorąco polecam 
Anna Woszczyło 

Kalendarz WOŚP 

Fanty na licytację 

Fanty na licytację 

https://www.wosp.org.pl/final/29-final-wosp
https://www.wosp.org.pl/final/29-final-wosp
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Weekend Cudów ze Szlachetną Paczką 

 W roku 2020 dołączyliśmy jako Fundacja 

COOLturalnie i zespół GOK do XX edycji ogólno-

polskiej akcji Szlachetna Paczka. Baliśmy się. Czy-

tając historie potrzebujących, zdawaliśmy sobie 

sprawę z odpowiedzialności, jaką bierzemy na sie-

bie, wybierając rodzinę. Czy zdołamy zebrać po-

trzebne rzeczy? Czy znajdziemy wsparcie? Takie 

pytania pojawiały się w naszych głowach…  

 Ideą Szlachetnej Paczki jest mądra pomoc. Każ-

da z ponad 14 tys. rodzin, które Stowarzyszenie 

WIOSNA objęło wsparciem, przygotowała z wo-

lontariuszami listę potrzeb. Darczyńca deklarujący 

pomoc jest zobligowany spełnić trzy najważniejsze 

potrzeby rodziny. Nierzadko są to potrzeby wyma-

gające sporego wysiłku. Konkrety. Opał na zimę, 

komputer do nauki zdalnej, łóżko, lodówka… Czę-

sto trudno nam sobie wyobrazić, że ktoś radzi sobie 

bez tak podstawowych rzeczy… 

 Wybraliśmy rodzinę – samotną mamę z czwórką 

dzieci. Skontaktował się z nami pan Paweł – wolon-

tariusz z Zielonej Góry, który dokładnie wyjaśnił, 

co i jak powinniśmy zrobić. Po przeanalizowaniu 

potrzeb zdecydowaliśmy, że poprosimy o pomoc 

mieszkańców naszej gminy. Liczyliśmy na to, że 

społeczność lokalna nas nie zawiedzie, ale nie spo-

dziewaliśmy się takiej skali wsparcia. Rozdzwoniły 

się telefony, odbieraliśmy wiadomości na Messen-

gerze… Dość szybko stwierdziliśmy, że bez proble-

mu spełnimy wszystkie potrzeby rodziny. Wtedy 

kolejny raz zadzwonił pan Paweł. Obserwując nasze 

przygotowania, zdecydował się poprosić o pomoc. 

Okazało się, że jedna z rodzin, którą się opiekował, 

nagle straciła darczyńcę. Pojawił się kolejny, ale też 

musiał się wycofać. Rodzina bardzo podobna do 

naszej. Samotna mama i czwórka dzieci. Pan Paweł 

zapytał, czy moglibyśmy wspólnie z innym dar-

czyńcą pomóc i przygotować paczkę również dla tej 

rodziny. Decyzja mogła być tylko jedna. Epidemia 

uniemożliwiła nam spotkanie z rodzinami. Nasze 

paczki zawieźliśmy 12 grudnia do magazynu w 

Zielonej Górze, a stamtąd trafiły niemal natych-

miast do rodzin. Dzięki panu Pawłowi mogliśmy 

zobaczyć ich reakcję online. Polały się łzy. Trud-

no opisać emocje. Dziękujemy jeszcze raz 

wszystkim, którzy włączyli się w pomoc. Macie 

ogromne, gorące serca. Wiemy jedno: pomaga-

jąc, daliśmy siebie. Otrzymaliśmy dużo więcej. 

Dziękujemy! 

Ewa Walkowska 

 

Czy byliście grzeczni? 

 Czy wiedzą Państwo, dla kogo grudzień jest naj-

bardziej pracowitym miesiącem w roku? Oczywi-

ście, dla kurierów oraz … Mikołaja. Który w tym 

roku sporo czasu spędził w naszym Gminnym 

Ośrodku Kultury. Zgodził się nawet na przeprowa-

dzenie ekskluzywnego wywiadu przed kamerą.  

Odpowiedział na nurtujące wielu pytania, na przy-

kład o ulubioną potrawę wigilijną czy stan cywilny. 

Zaproponował również młodym odbiorcom tegoż 

wywiadu przygotowanie niespodzianki dla Mikoła-

ja i umieszczenie jej zdjęcia w komentarzach na 

stronie fb goku. W zabawie tej wzięło udział pra-

wie pięćdziesięcioro dzieci z całej gminy, którym 

Mikołaj postanowił podziękować osobiście. W pią-

tek 18 grudnia odwiedził je ze słodkim upomin-

kiem. Jako że wóz z reniferami miał akurat corocz-

ny przegląd, z pomocą przyszedł Eugeniusz Górny, 

który woził Mikołaja specjalnie oznakowanym 

czerwonym busem. Radość dzieci i ich opiekunów 

była ogromna! Dziękujemy za wspólna zabawę! 

 

            Anna Szewczuk 

 

Wielkie pakowanie, fot. GOK 

Gotowi do wyjazdu, fot. GOK 


