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  Wydawałoby się, że posiadanie gruntu 

inwestycyjnego powinno właścicielowi generować 

przychody. Wydawałoby się, że lokalizacja w stre-

fie przemysłowej, uzbrojenie, dogodny plan zago-

spodarowania przestrzennego podnoszą atrakcyj-

ność nieruchomości, z czego w konsekwencji posia-

dacz będzie czerpał korzyści. Niestety, wydawałoby 

się... Co jeśli właścicielem nieruchomości jest gmi-

na, która przekazała ów grunt w wieczyste użytko-

wanie, np. spółdzielni? Wydawałoby się, że powin-

na czerpać korzyści z podatków. Co natomiast, je-

żeli spółdzielnia zaprzestaje działalności i przecho-

dzi w stan likwidacji? Wierzyciele występują z 

wnioskiem o wszczęcie egzekucji z tejże nierucho-

mości, aby odzyskać długi. Lecz jeśli nie pojawią 

się potencjalni zainteresowani zakupem posesji, ko-

mornik umarza postępowanie egzekucyjne i patowa 

sytuacja trwa nadal – przynajmniej przez kolejny 

rok. Może zatem gmina sama powinna wykupić za-

dłużony grunt? Oczywiście właściciel nie może na-

być swojej własności. Impas trwa. Długi spółdzielni 

rosną, gmina nie otrzymuje zaległych i bieżących 

należności, nie może też dysponować działką, gdyż 

ta znajduje się w wieczystym użytkowaniu innego 

podmiotu. Wydawałoby się, że z tego martwego 

punktu nie ma wyjścia. Na szczęście, wydawałoby 

się… Dzięki 

umiejętnym dzia-

łaniom wójta 

przecięto ten nie-

szczęsny węzeł 

gordyjski. Gmina 

odzyskała dawną 

„kaczarnię” bez 

zobowiązań wo-

bec Skarbu Pań-

stwa, który rów-

nież był wierzy-

cielem części 

zadłuże-

nia cią-

żącego 

na obiektach. Co dalej? Działka zostanie uprzątnięta 

i niebawem wystawiona na sprzedaż. Te 38 arów 

przy ulicy Topolowej to jedyny grunt inwestycyjny, 

jakim obecnie dysponujemy, pozostałe są w rękach 

prywatnych. Ma on bardzo dobrą lokalizację, chce-

my, aby został wykorzystany zgodnie z przeznacze-

niem, czyli do działalności gospodarczo-

przemysłowej. Może przybędzie kilka nowych miejsc 

pracy – mówi Józef Piotrowski. 

UG  

Wójt podpisuje umowę przeniesienia prawa użyt-

kowania wieczystego i własności budynków. 

Od Redakcji 

 Rzeczywistość otaczająca nas w ostatnich 

tygodniach jest dla wielu z nas jak wyjęta z fil-

mów grozy. Od lat żyliśmy w błogim uśpieniu, 

przekonani o sile rozumu, techniki i osiągnięć  

w dziedzinie medycyny. Brak zbrojnych konflik-

tów czy kataklizmów na terenie naszego państwa 

sprawiły, że czuliśmy się bezpieczni, narzekając 

jedynie na niepasujący ustrój polityczny czy nudę 

w telewizji. Epidemia wytrąciła nas z równowagi, 

wprowadzone ograniczenia dosięgnęły chyba każ-

dego z nas – konieczność rezygnowania z kolej-

nych przyjemności jak wyjście do kina, obiad w 

restauracji czy koncert ulubionego zespołu.   

 Kochani, pamiętajmy jednak, że to wszystko 

minie. Dbając o zdrowie swoje i swoich bliskich, 

przestrzegajmy zasad zalecanych przez służby 

zdrowia. Troszczmy się o siebie nawzajem, pa-

miętając w szczególności o starszych i słabszych. 

To minie. Jeszcze „chwila”. 

 Po raz kolejny 

Gminny Ośrodek Kultu-

ry w Pszczewie miał 

przyjemność i zaszczyt 

przeprowadzenia elimi-

nacji powiatowych Lu-

buskiego Konkursu Re-

cytatorskiego Pro Arte 

2020 dla powiatu mię-

dzyrzeckiego.  W sobotę 

29 lutego 2020 roku  

w sali na ul. Zamkowej 

spotkali się najlepsi  

z najlepszych, czyli nie-

malże 50 reprezentantów 

sześciu gmin naszego 

powiatu. Z Pszczewa wyróżnienie w swojej kate-

gorii otrzymała Zosia Marchewka. Gratulujemy 

wszystkim recytatorom. Dziękujemy fachowej 

komisji, fantastycznej publiczności i autorowi 

wspaniałych zdjęć, Bernardowi Maciulko. 

GOK 

Zofia Marchewka 
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Badania profilaktyczne u dzieci 

 Specjalistyczny ambulans Fundacji Ronalda 

McDonalda 8 marca 2020 roku zagościł na Rynku 

w Pszczewie. 

 W ambulansie bezpłatnie wykonywano 

kompleksowe badania USG dzieci w wieku  

od 9 miesięcy do 6 lat. Z badań tych skorzy-

stało 69 małych pacjentów. Celem diagnostyki 

USG była dokładna ocena stanu narządów we-

wnętrznych oraz wczesnego wykrycie ewentu-

alnych odstępstw od normy. W dwóch specja-

listycznie wyposażonych mobilnych gabine-

tach przeprowadzano badania dzieci w kierun-

ku wykrycia nowotworów. W czasie badania 

lekarz radiolog dokonywał oceny stanu tarczy-

cy i węzłów chłonnych oraz narządów jamy 

brzusznej, a u chłopców również moszny. Wi-

zyta ambulansu nie byłaby możliwa bez Fundacji 

Ronalda McDonalda, która od 2002 roku działa  

na rzecz wczesnej wykrywalności chorób nowo-

tworowych u dzieci, oraz wsparcia finansowego  

z budżetu Gminy Pszczew, która sfinansowała ba-

dania. 

 UG  

Opłata lokalna z tytułu  
posiadania psów 

  
Przytaczając powszechnie znane przysło-

wie: pies najlepszym przyjacielem człowieka, warto 

pamiętać o tym, że człowiek również powinien być 

przyjacielem psa, jeśli nie najlepszym, to przynajm-

niej dobrym. Pomimo oczywistych korzyści wyni-

kających z posiadania czworonoga, wiążą się z tym 

również różnego rodzaju obowiązki, także podatko-

we. Zobowiązaniem, o którym należy pamiętać, jest 

opłata lokalna, pobierana od posiadacza psa.  

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pszczew  

Nr XXXII/187/09 z dnia 03 grudnia 2009 roku  

w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad po-

boru opłat od posiadania psów na terenie Gminy 

Pszczew opłata roczna za jednego psa wynosi 30,00 

zł i płatna jest bez wezwania do 30 czerwca roku 

podatkowego. Opłata od psa jest dobrą inicjatywą, 

gdyż uzyskiwane na tej podstawie środki Gmina 

Pszczew przeznacza przede wszystkim na opiekę 

nad zwierzętami, w tym wsparcie działalności 

schroniska dla czworonogów. Wpłacając naprawdę 

niewielką kwotę w wymiarze rocznym, przyczynia-

my się do dobroczynności i pomagamy potrzebują-

cym zwierzętom.  

Wydatki w roku 2019 przedstawiają się na-

stępująco: sterylizacja bezpańskich zwierząt 

2.600,40 zł, opieka weterynaryjna 661,02 zł, zakup 

karmy 399,80 zł, usługa prowadzenia schroniska 

23.260,54 zł. W celu uzyskania szczegółowych in-

formacji na temat opłaty za psa można odwiedzić 

stronę biuletynu informacji publicznej Urzędu Gmi-

ny Pszczew lub skontaktować z pracownikiem pod 

numerem telefonu 95 749 23 14 bądź porozmawiać 

osobiście w pokoju numer 1 w godzinach pracy 

Urzędu Gminy Pszczew. 

UG 

  Frodo 

W IE ŚC I Z  U RZ Ę DU  

Anna Chojnacka, Bogna Leśna  

i załoga Fundacji Ronalda McDonalda 
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Zakochani dla chorego 
 

 Czy da się połączyć 

Światowy Dzień Chorego 

i Dzień Zakochanych? 

Oczywiście! Przykład dali 

uczniowie Szkoły Podsta-

wowej w Pszczewie.  

14 lutego 2020 roku Sej-

mik Uczniowski oraz 

szkolni wolontariusze przeprowadzili akcję pod na-

zwą „Zakochani dla chorego”. Celem jej było 

uwrażliwienie dzieci i młodzieży na osoby chore, 

potrzebujące pomocy, które znajdują się wokół nas 

oraz zwrócenie uwagi uczniów na obchodzony  

11 lutego Światowy Dzień Chorego i połączenie go  

z Walentynkami.  

 Tego dnia w szkole działała poczta walentyn-

kowa. Można było zakupić samodzielnie wykonane 

przez uczniów kartki walentynkowe, a następnie 

przekazać je wybranej osobie. Zebrana w ten dzień 

kwota 582,92 zł została przekazana mamie chorej 

uczennicy klasy pierwszej naszej szkoły. Uczniom, 

którzy włączyli się w wykonanie kartek walentyn-

kowych oraz wszystkim, którzy wsparli akcję, ku-

pując kartki, BARDZO DZIĘKUJEMY! 
 

Małgorzata Schubert  

Dzień Patrona Mikołaja Kopernika 

 W poniedziałek 24 lutego 2020 r. obchodzili-

śmy nasze święto – Dzień Patrona Szkoły. Od rana 

wszyscy uczniowie zgromadzili się w sali gimna-

stycznej, aby wziąć udział w uroczystym apelu. Dy-

rektor szkoły Halina Banaszkiewicz wyróżniła na-

szych najlepszych uczniów w nauce oraz zachowa-

niu, życząc im dalszych sukcesów. Włodarze naszej 

gminy – Józef Piotrowski i Dominik Fryza podali 

wyniki rodzinnego konkursu plastycznego  

pt. „Ilustracja do Pieśni Żołnierzy Armii Krajowej”. 

 Część artystyczna, czyli wiersze i piosenki  

o naszym patronie, została przygotowana i zapre-

zentowana przez najmłodszych uczniów z klas 1-3. 

Dla niektórych z nich było to wielkie wyzwanie, 

gdyż po raz pierwszy w swoim życiu występowali 

przed tak dużą publicznością. 

 Następnie uczniowie udali się do swoich sal, 

aby przygotować się do kolejnych zadań.  

 Młodsze klasy wykonywały portret Mikołaja 

Kopernika oraz oglądały film pt. „Gwiazda Koper-

nika”. Starsi uczniowie dokonywali ostatnich popra-

wek przed przystąpieniem do konkursów, w których 

byli oceniani za oryginalność, pomysłowość i spo-

sób prezentacji. Jury przyznawało punkty za stroje  

z epoki patrona, jego portret, wykonane lapbooki, 

zawierające liczne ciekawostki dotyczące życia  

M. Kopernika i kosmosu, prezentacje piosenki  

o patronie oraz konkurs wiedzy.  

 Klasy szóste okazały się bezkonkurencyjne, 

zdobywając trzy pierwsze miejsca. Główną nagrodę 

otrzymała klasa 6b, drugie miejsce zajęła klasa 6c, 

trzecie 6a. Gratulujemy zwycięzcom. 

 A.K. 

W IE ŚC I Z E  SZ K O ŁY  

Wolontariuszki z p. Leśną 

Włodarze gminy z na-

grodzonymi uczniami 

Uroczysty apel 
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Dzień Tolerancji w SP Pszczew 
 

 Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej 

w Pszczewie 9 marca zorganizował Dzień Toleran-

cji. Uczniowie przebrali się m. in. za dresiarzy, biz-

nesmenów, miłośników horrorów lub filmów sf. 

Wszyscy bawili się wspaniale, a przy okazji dysku-

towali o tolerancji, akceptacji, szacunku dla od-

mienności i o stereotypach. Uczniowie nakręcili też 

filmiki o tolerancji. Rywalizację wygrała klasa 6b  

i 8a. Gratulujemy! 

 W czasie przerw zorganizowano sprzedaż 

słodkości pod hasłem „Dla Wojtusia”. Zebrano 

1118,00 zł. Serdeczne podziękowania dla wszyst-

kich rodziców, którzy zaangażowali się w pieczenie 

ciast! Lista imienna jest zamieszczona na stronie 

naszej szkoły. Jeszcze raz młodzi ludzie z naszej 

szkoły udowodnili, że są zaangażowani i nieobojęt-

ni na potrzeby drugiego człowieka oraz potrafią się 

wspaniale bawić! 

 

Klasa 7 b 

Klasa 6 a 

Klasa 7 a 

Klasa 8 a 

Klasa 6 b 

Dzień Kobiet  

(i dziewczynek) 

  
  
 Jak co 

roku nasze wspaniałe 

przedszkolaki wraz ze 

swoimi opiekunkami przy-

gotowały piękne kwiatki, 

którymi obdarowały panie 

z Pszczewa z okazji ich 

święta. Mimo niesprzyja-

jącej pogody dzielnie  

 

przemaszerowały 

przez nasze mia-

steczko, sprawia-

jąc ogromną ra-

dość obdarowa-

nym i wywołując 

na ich twarzach 

uśmiechy. 

 
 

W IE ŚC I Z  P RZ E D SZ K O LA  

„Kwiatowa produkcja” 
„Smerfy” w bibliotece 



Z życia  

hali sportowej 

 

 Od pierwszego 

lutego do siódmego 

marca w każdą sobotę 

w hali sportowej toczy-

ły się rozgrywki pierw-

szej edycji Pszczew-

skiej Amatorskiej Ligi 

Halowej pod patrona-

tem Wójta Gminy 

Pszczew. Do turnieju przystąpiło sześć lokalnych 

zespołów: Silna, Ranczo Szarcz, FC Prywaciarze, 

Obra Policko, Grupa Bankietowa oraz PKS Bezrad-

ni. Barwy drużyn reprezentowało 73 piłkarzy w 

wieku od 18 do 48 lat. Łącznie rozegrano 30 piętna-

stominutowych spotkań, w których padło 147 bra-

mek. Z trybuny obserwowali je rozentuzjazmowani, 

dopingujący kibice. Puchar Sołtysa wywalczyła 

Grupa Bankietowa, a podium uzupełnili Silna i FC 

Prywaciarze. Przyznano również nagrody indywi-

dualne. Najbardziej Wartościowym Zawodnikiem 

wybrano Daniela Żaka, Najlepszym Bramkarzem 

Leona Wajmana Jr., na miano Niezłomnego Kapita-

na zapracował 

Marcin Pody-

ma, a trofeum 

Króla Strzel-

ców wywal-

czył Patryk 

Batura. Wśród 

kibiców rozlo-

sowano piłki – 

nagrody pro-

pagujące pił-

karskie gry 

zespołowe.  

 Od nie-

dawna dyspo-

nujemy wspaniałym obiektem, w któ-

rym my – mieszkańcy gminy, niezależ-

nie od wieku, umiejętności sportowych 

i miejsca zamieszkania – możemy re-

kreacyjnie, towarzysko uprawiać wiele 

dyscyplin wcześniej dla nas niedostęp-

nych – szczególnie w sezonie jesienno-

zimowym. Niech sport nas integruje,  

a nasza aktywność fizyczna niech pro-

muje zdrowy styl życia. Zachęcamy  

do korzystania z hali. Jesienią kolejne 

turnieje – nie tylko piłkarskie.  

DF 
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Kibiców ci u nas dostatek 

Król Strzelców 

Puchary 

Kibice 

Sołtys Pszczewa 
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Ranczo Szarcz 

Akcja 

FC Prywaciarze Grupa Bankietowa 

PKS Bezradni 

Silna 

Obra Policko 



 W związku ze stanem 

epidemii w Polsce, zajęcia w 

Środowiskowym Domu Samo-

pomocy w Pszczewie zostały 

zawieszone. Wspieramy się, często ze sobą rozma-

wiamy przez telefon, piszemy wiadomości teksto-

we. Regularnie sprawdzamy, jak czują się nasi po-

dopieczni. Znaleźliśmy się w trudnej sytuacji. Co 

konkretnie można robić w domu, skoro już musimy 

w nim zostać? Jest bardzo wiele możliwości. Przed-

stawiamy niektóre z nich. 

Pomysł 1: Kwarantanna i lektura 

Czytaj zaległe lektury – Jak pokazują badania, Pola-

cy czytają bardzo mało książek. Może to wynikać 

z różnych czynników: nie mamy czasu, jesteśmy 

zmęczeni, czasami zapominamy o tej formie spę-

dzania czasu. Może właśnie w okresie kwarantanny 

warto do niej wrócić? 

Pomysł 2: Kwarantanna i telewizja jako źródło 

ciekawych informacji 

Oglądaj programy, które Cię relaksują – Telewizja 

to nie tylko wiadomości na temat tego, co się dzieje 

na świecie. To także różne ciekawe programy popu-

larnonaukowe, historyczne, kulinarne czy komedio-

we. Może masz jakiś ulubiony film, którego dawno 

nie widziałeś i chętnie sobie przypomnisz? 

Pomysł 3: Kwarantanna i eksperymenty 

w kuchni 

Poeksperymentuj z gotowaniem – Teraz masz trochę 

czasu – czemu właśnie nie wykorzystać go na przy-

rządzanie nowych potraw z produktów, które masz 

w domu? Może właśnie wspomniane wyżej progra-

my coś podpowiedzą? A może przygotujesz coś we-

dług przepisu z Internetu? Regularne posiłki są bar-

dzo ważne, zwłaszcza w okresie narażenia na infek-

cję, tym bardziej więc ten sposób spędzania czasu 

jest pożądany. 

Pomysł 4: Kwarantanna to czas także dla siebie 

Wreszcie odpocznij – Zwykle narzekamy na brak 

czasu na relaks. Zostanie w domu jest więc ideal-

nym momentem na chwilę dla siebie, zwłaszcza, że 

nigdzie się nie musisz spieszyć. Skup się więc na 

sobie i obniżaniu napięcia nerwowego. 

 

Pomysł 5: Kwarantanna i wykorzystanie wyob-

raźni 

Stosuj wizualizacje – Przy okazji słuchania muzyki 

możesz również pokusić się o głębszy relaks. Wy-

starczy, że wyobrazisz sobie jakieś piękne miejsce, 

gdzie rzeczywiście byłeś lub chciałbyś być. Wów-

czas staraj się chłonąć wszystkimi zmysłami tę sy-

tuację.  

Wyobraź sobie, jak leżysz nad oceanem, popatrz na 

lazur wody, poczuj bryzę owiewającą ciało, gorący 

piasek pod stopami, usłysz szum fal, przypomnij 

sobie, jak smakują lokalne specjały. Staraj się mak-

symalnie skupić na tej właśnie sytuacji. 

Pomysł 6: Kwarantanna i techniki relaksacyjne  

Stosuj treningi relaksacyjne – progresywną relaksa-

cję mięśni Jacobsona i autogenny Schultza. Pierw-

szy z nich polega na napinaniu i rozluźnianiu po-

szczególnych partii mięśniowych, drugi zaś odnosi 

się m.in do odczuwania uczucia ciężaru, ciepła, 

kontrolowania swojego oddechu. Są one dostępne 

w Internecie. 
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W IE ŚC I Z  Ś DS  

W IE ŚC I Z  O PS  

c. d. na str. 11 

Rozejrzyj się wokół siebie 

 Może w pobliżu mieszkają osoby starsze, sa-

motne lub schorowane. Jeśli Twoim sąsiadom trze-

ba pomóc w codziennych czynnościach, zakupach, 

pracach, skontaktuj się z OPS-em. Jeśli chcesz po-

magać, również zadzwoń do OPS-u. 

Kontakt: 

95 749 23 28 (poniedziałek – 

piątek w godzinach 7.30-15.30) 

697 200 142 (poniedziałek – 

niedziela w godzinach 7.30-



 
Być kobietą… 

 

  

    Tegoroczne 

święto pań odbyło 

się w Gminnym 

Ośrodku Kultury  

w Pszczewie w 

konwencji wieczo-

ru piękna, zgodnie 

zresztą z oczekiwa-

niami mieszkanek 

naszej gminy. W pierwszej części spotkania Justyna 

Rogowska opowiedziała nam o zasadach doboru 

kolorów do różnych typów urody. Mogliśmy prze-

testować na własnej skórze, czy jesteśmy kolory-

styczną „zimą” czy może „wiosną”, a tym samym 

nauczyć się doboru barw naszych strojów, włosów 

czy kosmetyków do makijażu. W drugiej części 

spotkania wizażystka - podolog Barbara Bialic za-

prezentowała na ochotniczce makijaż dzienny  

i udzieliła rad, jak dobrać podkład czy położyć róż. 

Równolegle do prezentacji wizażu kosmetyczka 

Martyna Nowak zaprosiła kilka pań na zabieg mo-

delowania i pielęgnacji brwi. W miłej atmosferze, 

przy dobrej kawie i herbatce oraz słodkościach za-

kończyłyśmy wieczór wspólnym karaoke w kobie-

cym wydaniu. Serdecznie dziękujemy za fantastycz-

ną frekwencję. Życzymy wszystkim Paniom dużo 

zdrowia! I pamiętajcie – babę zesłał Bóg! Raz mu 

wyszedł taki cud! 

  
Ewa Walkowska 
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Działamy COOLturalnie! 
 

 25 lutego 2020 roku aktem 

notarialnym pięć odważnych ko-

biet z Gminnego Ośrodka Kultury 

ustanowiło Fundację COOLtural-

nie. W rekordowym tempie, bo już 

po 6 dniach fundacja uzyskała 

wpis do KRS i osobowość praw-

ną. Oznacza to, że możemy dzia-

łać! 

 Fundacja będzie partne-

rem dla GOK-u oraz innych 

podmiotów i grup, również 

nieformalnych. Dzięki niej bę-

dziemy mogli realizować zada-

nia i pozyskiwać środki ze-

wnętrzne przeznaczone dla 

NGO, z których nie mogą ko-

rzystać np. instytucje kultury. 

 

GOK 

W IE ŚC I Z  G OK  

„Babskie pogaduchy” 

Anna Piechota i Barbara Bialic 

Uczestniczki spotkania 

Fundatorki 



„Kiedy wszystko inne zawiedzie, dajcie za wy-

graną i idźcie do biblioteki” (S. King) 

 Podczas deszczu dzieci się nudzą… A co, kie-

dy zamiast deszczu na dworze świeci słońce, ale 

obawa przed zachorowaniem zmusza do siedzenia 

w domu i niekontaktowania się z rówieśnikami? 

 Rozwiązaniem mogą być tradycyjne metody 

radzenia sobie z nudą, czyli takie dla pokolenia nie-

wychowanego na multimedialnych umilaczach cza-

su. O czym mowa? Oczywiście o książkach i plan-

szówkach. Gminny Ośrodek Kultury, który mimo 

zawieszenia działalności biblioteki oraz innych za-

jęć, stara się prężnie funkcjonować, zainicjował –  

z myślą o najmłodszych, jak i tych starszych – czy-

tanie bajek. A skoro nie można się spotkać, z pomo-

cą przyszła nam nowoczesna technika. I cóż, przy-

szło mi „się odbrazić” na nielubiany Facebook, któ-

ry okazał się idealnym medium na te wyjątkowe 

czasy. Za jego pomocą bowiem, codziennie o go-

dzinie 18.00, pracownicy GOK-u odwiedzali wirtu-

alnie Wasze domy i zabierali chętnych w świat Mu-

minków, Pirata Patcha i innych bohaterów dziecię-

cych książek. 

 Zainteresowa-

nie i sympatia,  

z jaką spotkała się 

ta akcja, sprawiły 

nam ogromną ra-

dość. Przyznam, że 

mieliśmy przednią 

zabawę podczas 

tworzenia „studia 

nagraniowego” jak 

i samej sesji. A kie-

dy nagranie trafiało 

do sieci – lekkiemu 

stresowi towarzy-

szyła niewątpliwie niemała satysfakcja.  

 Kto jeszcze nie widział nas siedzących w fote-

lu z książką w ręku, nic straconego. Wszystkie na-

grania można znaleźć i ponownie odsłuchać dzięki 

stronie fb i youtube. Drodzy rodzice – może to jakaś 

alternatywa na prośbę Waszych pociech o poczyta-

nie bajeczki, kiedy absolutnie brakuje Wam czasu? 

Z bibliotecznym pozdrowieniem, 

Ania Szewczuk 
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Z bibliotecznej półki 

 Dawno nie przeczytałam 

książki tak autentycznej i po-

ruszającej, tak wciągającej  

i wiarygodnej. „Sekretne ży-

cie pszczół”  Sue Monk Kidd 

to opowieść o kilkunastolet-

niej Lily wychowywanej przez 

chłodnego i agresywnego ojca 

w miasteczku Sylwan w Karo-

linie Południowej, pomagającej ojcu w jego sadach 

brzoskwiniowych. Lily żyje w poczuciu winy, po-

dejrzewając, że w dzieciństwie przyczyniła się  

do śmierci matki. 

 Jej los odmieni się jednak, gdy w poszukiwa-

niu akceptacji i ciepła ucieknie z domu. W mia-

steczku Tiburon w Karolinie Południowej – u boku 

trzech czarnoskórych kobiet pracujących jako 

pszczelarki, niepospolitych i mądrych – znajdzie 

prawdziwą rodzinę. A może także miłość swojego 

życia… 

 Jest to bardzo budująca, urocza opowieść  

o sile kobiecej przyjaźni i solidarności, tęsknocie  

za wewnętrznym spokojem. Pachnie miodem, mro-

żoną herbatą i rozgrzaną słońcem kwiecistą pasieką. 

A nawet kiedy żądli boleśnie – bo Ameryka lat 60. 

XX wieku naznaczona jest rasizmem i bezmyślnym 

okrucieństwem – w końcu wyciąga z nas najlepsze 

emocje, oczyszcza i daje ukojenie. Powieść jest ab-

solutnie i niepodważalnie cudowna! 

 Na jej postawie nakręcono także film pod tym 

samym tytułem. Jest to wierna kopia książki –  

co mnie akurat w tym przypadku bardzo cieszy! Jej 

atutem jest wspaniała gra i znakomita obsada aktor-

ska.  

 Bestsellerowa powieść Sue Monk Kidd po-

wstała w oparciu o autentyczne wspomnienia autor-

ki. Wychowywała się ona na południu Stanów  

w czasach, gdy Martin Luther King walczył o pra-

wa obywatelskie czarnoskórych Amerykanów. Wła-

śnie walka Afroamerykanów o swoje prawa jest 

tłem dla opowieści o małej Lily.  

 Książka i film mają swój klimat i smaczek, 

który ja osobiście uwielbiam. 

Serdecznie polecam 

Panna Migotka 

W IE ŚC I Z  B IB L IOT E K I  

Lidia Żyła 
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 Słuchaj ulubionej muzyki, 

popijając herbatę – Pomyśl, że 

jest to czas tylko dla Ciebie, de-

lektuj się tym, że nic nie musisz 

robić. 

Pomysł 7: Podczas kwarantanny nie rezygnuj 

z ruchu  

Ćwicz regularnie – Wysiłek fizyczny w sposób zba-

wienny wpływa na nasze samopoczucie. Pamiętaj-

my, że w okresie pozostawania w domu warto wy-

znaczyć sobie konkretne godziny na ulubione ćwi-

czenia fizyczne, po nich bowiem będziemy czuć się 

jak nowonarodzeni.  

Pomysł 8: Masz czas na zorganizowanie prze-

strzeni w dokumentach 

Zrób długo odkładane porządki w papierach – 

Zwykle większość z nas nie ma na to czasu w ciągu 

tygodniu, a w weekendy po prostu nam się nie chce, 

gdyż jesteśmy zmęczeni i chcemy odpocząć. 

Może czas kwarantanny warto wykorzystać również 

na te czynności? Pamiętajmy, uporządkowana prze-

strzeń, dokumenty, to również uczucie spokoju 

i relaksu dla naszego umysłu. 

Pomysł 9: Kwarantanna to także dodatkowy czas 

na porządki domowe 

Zajmij się generalnymi porządkami w domu – War-

to przejrzeć ubrania, może wszystkich nie nosimy? 

Może warto część z nich sprzedać, oddać potrzebu-

jącym, zrobić miejsce na nowe. A może szafki 

w kuchni czy salonie wymagają przejrzenia 

i uporządkowania?  

Pomysł 10: Kwarantanna daje czas na nowe pa-

sje 

Pomyśl nad nowym hobby – Czas pozostawania 

w domu można również wykorzystać na zajęcie się 

czymś zupełnie nowym. Może od zawsze chcieli-

śmy nauczyć się nowego języka, podstaw progra-

mowania, czy już nieco zapomnianego szydełkowa-

nia? To jest właśnie dobry czas, żeby zacząć. 

 Żyjemy nadzieją, że dyscyplina, wewnętrzna 

siła i wiara pokonają wirusa. Cieszmy się każdą 

drobną rzeczą. Mamy czas, aby uświadomić sobie, 

co jest naprawdę istotne w naszym życiu i dzielić 

się bliskością z ważnymi dla nas ludźmi. 

Beata Pawlik 
(na podstawie artykułu:  

www.medicover.pl/o-zdrowiu) 
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 Cześć, to ja -  

 

 Na pewno mnie rozpoznajesz. Jak to? NIE? 

Przecież aż tak bardzo się nie zmieniłem. No, niech 

Ci będzie, tak wyglądałem kiedyś, gdy wszystko 

było jakieś inne, jakieś normalne. Ktoś mnie niósł, 

potem przekazywał komuś innemu, czekano na 

mnie, ceniono. Każdy chciał zaczerpnąć ze mnie jak 

najwięcej, jak najdokładniej, nikt się przy mnie nie 

spieszył, nie nudził, delektowano się chwilą obco-

wania ze mną. A dziś? Nie dość, że nie bardzo wie-

dzą, kto ma mnie nieść, to kompletnie zapomnieli 

dokąd, po co i w jaki sposób. Ostatnio nawet wy-

myślili, że będę mknął światłowodem. Dlaczego 

nie? Tyle już ze mną kombinowali, eksperymento-

wali, diagnozowali, myśląc, że coś leczą czy napra-

wiają. Przedwczoraj jeden ważny facet oświadczył, 

że nie ma problemu, 105% placówek jest przygoto-

wanych na taką formę pracy. Wczoraj drugi facet, 

chyba jeszcze ważniejszy, oznajmił, że nie ma żad-

nego problemu, że w kraju mamy 117% potrzebnej 

infrastruktury, aby mnie puścić światłowodem. Dzi-

siaj jakaś facetka, chyba najważniejsza ze wszyst-

kich facetek, zadeklarowała, że społeczeństwo po-

siada 127% potrzebnych urządzeń odbiorczych, 

bym mógł trafić bezpośrednio do 134% społeczeń-

stwa. Ustawiła się kolejka Przenajważniejszych li-

cytujących się w deklaracjach: na każdym urządze-

niu dostępne 139% światowych zasobów aplikacji i 

oprogramowania, w witrynach 143% ogólnopol-

skich pokładów wiedzy, 156% przeszkolonej kadry, 

168% przemyślanych i zindywidualizowanych za-

dań, 172% biegłych beneficjentów. Dokąd zmierza-

my?  

 U mnie tyle, pozdrawiam serdecznie, do na-

stępnego. 

Kaganek Oświaty 
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Pszczewskie morsy 
 

 Wyobrażacie sobie kąpiel w zimnej wodzie? 

Tak dla przyjemności i zdrowia. 

 Osobiście dziękuję, ale nie. Ale są tacy, któ-

rym zimna woda i w ogóle zimno zupełnie nie-

straszne. 

 Są wśród nas. W Pszczewie działa Pszczewski 

Klub Morsów, który swoje spotkania zainaugurował 

w październiku 2018 roku. Inicjatorkami wspólnego 

morsowania są Monika Knappe i Barbara Józefo-

wicz. Grupa licząca nawet 12 osób spotykała się  

w tym sezonie od października 2019 w soboty  

o godz. 10.00 na pszczewskiej plaży. Są wśród mor-

sów mieszkańcy Gminy Pszczew, ale również go-

ście z sąsiedztwa. Warto wspomnieć, że pszczew-

skie morsy wspierały w tym roku WOŚP, uczestni-

cząc w wielkim morsowaniu na rzecz orkiestry  

w Międzychodzie. Członkowie naszego koła na co 

dzień morsują w jeziorach Kochle, Szarcz czy Lubi-

kowskim. Sezon zakończyli w marcu i serdecznie 

dziękują, że tak wielu nowych członków dołączyło 

do grupy. Do wspólnych spotkań wrócą zapewne  

w październiku 2020 i już teraz zapraszają chętnych 

do udziału. 

Ewa Walkowska 

Morsy w kąpieli 


