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WIEŚCI Z URZĘDU
Szanowni Mieszkańcy Gminy Pszczew,
minął pierwszy rok VIII kadencji samorządu. Używając form: MY i -śmy w poniższym ar tykule,
mam na myśli nie tylko siebie i urzędników, radnych, kierowników, pracowników jednostek czy
sołtysów; lecz przede wszystkim Państwa –
MIESZKAŃCÓW naszej gminy. Cokolwiek zr obiliśmy, zrobiliśmy razem, zrobiliśmy dla nas i dla naszych dzieci. Gmina Pszczew, jej zasoby,
jej możliwości są Naszym
Wspólnym Dobrem. Budżet, który realizowaliśmy w minionym
roku,
został zaprojektowany
przez mojego poprzednika i
uchwalony przez poprzednią Radę Gminy. Mnie natomiast jako
obecnemu wójtowi sprawującemu funkcję organu wykonawczego powierzono realizację tejże
uchwały. Naturalnie w trakcie
trwania roku budżetowego to ja
przygotowywałem, a obecni Radni zatwierdzali zmiany budżetowe.
Największą inwestycją ostatnich lat było wybudowanie hali widowiskowo-sportowej oddanej
do użytku w październiku minionego roku. Koszt
realizacji przedsięwzięcia wyniósł 6.696.067 zł,
przy udziale 3.772.400 zł środków zewnętrznych.
Gdy obejmowałem urząd, stopień zaawansowania
prac nie przekraczał 50%. Kontynuowanie budowy
było poważnie zagrożone, gdyż przedłużająca się
realizacja niosła za sobą wiele wiążących skutków:
wzrosły koszty pracy i ceny materiałów, zmianie
uległy niektóre przepisy, normy budowlane. Inwestor rozważał rozwiązanie umowy, czego pokłosiem byłyby wstrzymanie budowy, kolejna sprawa
sądowa z udziałem gminy, skomplikowana inwentaryzacja, szukanie nowego wykonawcy i utrata
dofinansowania spowodowana niedotrzymaniem
terminów. Włożyliśmy maksymalną energię, wiedzę i umiejętności, aby dokończyć obiekt w planowanym standardzie i ostatecznym terminie. Monitorowałem przebieg wszystkich prac, kwestionowałem te, których wykonanie budziło wątpliwości,
żądałem poprawek. Czy uniknęliśmy usterek?

Oczywiście, że nie. Tuż po oddaniu obiektu pękło
kolanko hydrauliczne, później ujawniła się nieszczelność dachu. Jednak natychmiast – co wcześniej wcale nie było regularną praktyką gminy jako
inwestora – wyegzekwowałem na wykonawcy naprawy. Niedoróbki usunięto. Dziś hala służy mieszkańcom. Do godziny 15:00 przestrzeń płyty można
podzielić kotarami na dwie lub
trzy części, na których jednocześnie, w komfortowych warunkach ćwiczą uczniowie dwóch a
nawet trzech klas. Trenują na
sprężystej nawierzchni chroniącej stawy i kręgosłup, a zastosowane wygłuszenie obiektu tłumi
hałas. Do dyspozycji użytkowników są mobilne kosze, atestowany sprzęt siatkarski i bramki.
Wszystko to umożliwia bezpieczne uprawianie wielu gier
zespołowych.
Popołudniami
funkcjonuje Akademia Reisa –
szkółka piłkarska dla najmłodszych, z boiska korzystają również formalne i nieformalne grupy. Ofertę hali uzupełniają siłownia i salka fitness.
Priorytetowym zadaniem własnym gminy jest
zaopatrywanie mieszkańców w wodę. W minionym
roku wszyscy odczuliśmy skutki suszy. Nasz gminny wodociąg nie zaspakajał zbiorowych potrzeb
wspólnoty, gdyż wydajność studni wynosiła 35m3/h
przy dwukrotnie wyższym zapotrzebowaniu odbiorców w sezonie letnim. Aby sytuację naprawić, zakupiliśmy grunt graniczący ze stacją uzdatniania
wody i odwierciliśmy nowe studnie – w Pszczewie i
w Nowym Gorzycku. Należy jeszcze zwiększyć
magazynowanie uzdatnionej wody poprzez wykonanie dodatkowego zbiornika o pojemności 100m3.
Na ten cel oraz na rozpoczęcie budowy wodociągu
do Borowego Młyna zabezpieczyliśmy środki w
obecnym budżecie. Równie pilnym zadaniem była
poprawa gminnej infrastruktury przeciwpożarowej,
co zalecał okresowy przegląd dokonany w 2016 roku. Zły stan techniczny urządzeń został potwierdzony nieszczęśliwą okolicznością – akcją gaszenia
pożaru. Niesprawne, nieoznaczone hydranty oraz
uszkodzone zasuwy utrudniały strażakom skuteczne
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działania. Konserwując, wymieniając i oznaczając
urządzenia, naprawiliśmy tę niebezpieczną sytuację. Dzięki pozyskaniu przez naszych strażaków
12.000 zł dofinansowaliśmy zakup nowoczesnej,
mobilnej łodzi ratowniczej dla jednostek OSP. Dbając o bezpieczeństwo uczestników ruchu zarówno
drogowego, jak i pieszego, ulokowaliśmy cztery
nowe wiaty przystankowe na terenie gminy. Poprawiliśmy stan gminnych dróg gruntowych (Borowy
Młyn, Stoki – Nowe Gorzycko), wykonaliśmy nowe chodniki (ul. Poznańska, ul. Szarzecka, ul. Międzyrzecka), zamontowaliśmy progi zwalniające i
brakujące znaki drogowe. Doświetliliśmy Stoki,
Janowo, Szarcz, Borowy Młyn, Stołuń oraz teren
sportowo-rekreacyjny przy ulicy Szarzeckiej. Zainstalowaliśmy monitoring na Placu Magdaleńskim i
na Rynku. Sfinansowaliśmy program nauki pływania dla uczniów szkoły podstawowej. Aby na bieżąco dbać o czystość terenu naszej gminy, zakupiliśmy zamiatarkę. Wspólnie
z Pszczewskim Parkiem Krajobrazowym przeprowadziliśmy akcję sprzątania świata.
Istotnym zakresem działań samorządów terytorialnych jest wspieranie kultury, edukacji, rekreacji i turystyki. Chroniąc nasze najcenniejsze
zabytki, przeznaczyliśmy dotacje na
remonty Domu Szewca i dachu Kościoła Parafialnego. Przygotowaliśmy
uroczyste obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej upamiętniające naszych lokalnych bohaterów
i ich czyny. Zwiększyliśmy środki
finansowe na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów naszej szkoły.
Zakupiliśmy nowoczesny mobilny
podest
sceniczny umożliwiający
sprawną organizację wielu gminnych
imprez na plaży, w parku przy plebanii, na Rynku, Placu Magdaleńskim,
w hali widowiskowo-sportowej czy
na terenie sołectw. Ciągle uatrakcyjniamy ofertę i możliwości plaży komunalnej. W minionym roku zakupiliśmy nowe rowery wodne, kajaki i
łódź, kompleksowo wymieniliśmy
tradycyjne oświetlenie na ledowe oraz
dofinansowaliśmy imprezy dziejące
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na plaży. Promując walory turystyczne naszej gminy, zleciliśmy przygotowanie mobilnej aplikacji
Turystyczny Pszczew oraz zamontowaliśmy 20 tablic informacyjnych. Poprzez różne działania staramy się podnosić jakość życia mieszkańców wszystkich sołectw. Wyremontowaliśmy świetlice w Zielomyślu i w Policku, a w Silnej, Nowym Gorzycku i
Szarczu usunęliśmy usterki.
Opisane powyżej działania były zarówno najistotniejszymi zadaniami realizowanymi przez Gminę Pszczew, jak i największymi pozycjami finansowymi ubiegłorocznego budżetu. Co i dlaczego planujemy zrealizować w obecnym? O tym w kolejnym numerze Wieści… Zachęcam do lektury.
Józef Piotrowski
Wójt Gminy Pszczew
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WIEŚCI Z GOK
Wiatr w żagle
Na czym polega
fenomen WOŚP?
Jak to się dzieje, że od prawie 30 lat miliony osób
znajduje w sobie pokłady
empatii i zrozumienia dla tej
sprawy?
Z
pewnością
ogromny wpływ na to ma
charyzma
pomysłodawcy
akcji Jurka Owsiaka, ale także fakt, iż w całej Polsce na
każdym oddziale szpitalnym
stykamy się z czerwonym
serduszkiem na specjalistycznym sprzęcie. Wrzucając przysłowiową złotówkę, wiemy, że jej wydatkowanie jest przejrzyste, a dowody w postaci materialnej spotykamy na każdym kroku, także w lokalnych
szpitalach. Czy wiedzą Państwo, że Szpital Międzyrzecki otrzymał od fundacji WOŚP specjalistyczny
sprzęt na kwotę
niemalże
miliona złotych?
Przy
problemach
finansowych,
z jakimi borykają się polskie szpitale
taka
kwota
robi wrażenie.
Fot. B. Maciulko

Organizatorzy co roku skupiają się na najbardziej newralgicznych problemach i szukają najbardziej potrzebujących. Kwota zebrana podczas tegorocznego 28.
finału WOŚP przeznaczona będzie na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i
zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. Cel finału obejmuje także zakup wyposażenia
dla oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej.
Pszczewski sztab działający przy GOKu jest niemal od początku z WOŚP. W niedzielę 12
stycznia 2020 roku na terenie gminy Pszczewie
można było zobaczyć od samego rana wolontariuszy – Marlenę Cyranik, Darię Jaskułę, Jagodę Jaskułę, Malwinę Jaskułę, Monikę Koch, Julię Konieczną, Bartka Krówkę, Marka Kacprzaka, Jagodę
Opalę, Jagodę Sankiewicz, Idę Szewczuk, Szymona
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Śmierskiego i Agatę Walkowską, którzy pełni
uśmiechu obdarowywali serduszkiem darczyńców.
Podczas finału zorganizowanego w sali widowiskowej na ulicy Zamkowej serwowana była kawa, herbata i placek przygotowany przez Klub
Seniora i GOK. Podczas licytacji wystąpiły dzieci z warsztatów wokalnych Anny Spyrki
oraz zespoły taneczne prowadzone przez Adriannę Firlej
działających w GOK-u, rówFot. B. Maciulko nież działającym przy GOKU,
zaśpiewał Rafał Adam i trzy
podopieczne instruktorki Anny Spyrki z Trzciela.
Na koniec finału w duecie z córką Agatką wystąpiła
Dyrektor GOK-u Ewa Walkowska, która prowadziła licytację fantów przekazanych przez licznych
darczyńców, którym serdecznie dziękujemy: Budmet Marian Skołozdrzy, Akademia Piłkarska Reissa, Kamila Basińska, Lidia Żyła, Villa Toscania,
Magdalena Ćwiklińska, Centrum Urody Mona,
Hurtownia Bzyk, Salon Fryzjerski Amelia, Folwark
Pszczew, Żaneta Robak, Obst-Produkcja Sp. z o.o,
Monika Cugier, Kwiaciarnia Hiacynt Anna Minge,
Happy Deco Patrycja Ulatowska, Ośrodek Wypoczynkowy Karina, Gmina Pszczew, Józef Piotrowski, Romuald Tankielun, Strefa Piękna Martyna Nowak, Sauna Park Łowyń, Irena Paszke, Krystyna
Sankiewicz, Rafał Frąckowiak, Ogrody Piątyszek,
Betschesofa Sp. z o.o, Joanna Misiewicz, Szkoła
Podstawowa w Pszczewie, Agata i Maja Dubkiewicz, Sama Słodycz Anna Badach, Maria Kawiorska-Duda, Usługi Kosmetyczne Karolina Szarata,
Klub Seniora w Pszczewie, Krystyna i Rafał Hałuszczak, Szydełkowy Bzik Karolina Górna, Michał

Fot. B. Maciulko
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Dolatowski, Pizzeria
Maku, Emilia Bonisławska EMI-BABY,
LOOK Lashes, Mechanika
Pojazdowa
Monika Deus.
Nasi wolontariusze,
dzięki
Państwa hojności zeFot. B. Maciulko
brali w tym roku rekordową sumę pieniędzy - 18 134 92 zł. Cieszymy
się bardzo, że co roku zbiórka jest większa.
GOK

Fot. B. Maciulko

Fot. B. Maciulko

Fot. R. Kąkolewski

Fot. B. Maciulko
Fot. B. Maciulko

Fot. R. Kąkolewski

Fot. B. Maciulko
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WIEŚCI Z ŚDS
ŚDS w Pszczewie prężnie się rozwija
Dostrzegając potrzeby uczestników placówki
oraz możliwości rozwoju, podjęliśmy pierwsze
działania remontowe. Placówka w celu poprawy
funkcjonalności
przeprowadziła
remonty
wewnątrz pracowni.
Pracownia kulinarna – miejsce,
w którym odbywają się treningi
kulinarne, teraz
zachęca do pracy
i zdobywania nowych umiejętności. Nowe szafki,
obszerne blaty robocze i zawsze wspaniała atmosfera to gwarancja sukcesu. Jadalnia zyskała zjawiskową fototapetę przenosząca nas poza mury budynku.
Przesuwna ściana modułowa pozwala na zwiększenie metrażu w czasie spotkań integracyjnych i okolicznościowych uroczystości. Sala plastyczna zyskała nową podłogę oraz możliwość techniczną powiększenia powierzchni w czasie zajęć. Wychodząc
naprzeciw potrzebom uczestników, a tym samym
realizując wymogi standaryzacji, utworzono pokój
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wyciszeń, miejsce, w któr ym każdy może pozwolić sobie na chwilę zadumy, relaksu czy wyciszenia.
Miejsce zostało wyposażone w nowe meble, kanapę
i piękny turkusowy fotel. Ściany zdobi fototapeta
oraz półki z książkami i czasopismami. Ponadto cały hol został zabezpieczony tynkiem strukturalnym.
Z dniem 01.01.2020 r. Środowiskowy Dom
Samopomocy odłączył się od OPS-u, przekształcając się w odrębną jednostkę budżetową gminy.
Dzięki nowej adaptacji pomieszczeń nasza placówka zyskała domową i przytulną atmosferę. Czynimy
starania dalszego rozwoju i poszerzenia działalności
i tym samym deklarujemy swoją współpracę
ze wszystkimi jednostkami i oczywiście nadal
z OPS-em.

WIEŚCI Z OPS
ŻYCIE może być zawsze PIĘKNE…
Nasz Klub Seniora w Pszczewie powstał formalnie w kwietniu 2019 roku, jego siedziba mieści
się na ul. Sikorskiego 8.
Pomieszczenie zostało
odświeżone,
powstała
kuchnia, sala spotkań,
toaleta. Nasi Seniorzy
mają bogatą ofertę rozwojową między innymi:
zajęcia kulinarne, poradnictwo psychologiczne,
rękodzieło, zajęcia ruchowe, zajęcia komputerowe, poradnictwo prawne, spotkania z dietetykiem, spotkania z lekarzami różnych specjalizacji,
wyjazdy na basen, do teatru czy kina.
Ponadto Seniorzy, po wcześniejszym uzgodnieniu oraz zaproszeniu, wyjeżdżają do Letschin,
gdzie jesteśmy zaprzyjaźnieni z niemiecką grupą
Seniorów. Dziesięciu polskich Seniorów jedzie na
takie spotkanie 22 lutego tego roku. W Klubie Seniora można się więc spotkać np. z sąsiadem czy
sąsiadką w podobnym wieku i wspólnie z nimi spędzić czas w miłej atmosferze.

Taka właśnie jest idea Klubów
Seniora – mają integrować i wspierać
aktywność osób starszych, ale przede
wszystkim zapewniać im dobre towarzystwo w pobliżu miejsca zamieszkania. Nasz Klub ma
do zaoferowania mnóstwo ciekawych zajęć
w tworzonych kołach
zainteresowań i sekcjach. Klubowicze razem ćwiczą, spacerują
uczą się. Bardzo aktywnie uczestniczą też
w życiu kulturalnym
miasta – wspólnie chodzą do kina, teatru, ale także
sami stają na scenie, prezentując swoje talenty wokalne czy aktorskie. Życie Klubu uatrakcyjniają
natomiast imprezy organizowane z okazji świąt czy
rocznic. Bardzo serdecznie zachęcamy do poznania
oferty Pszczewskiego Klubu Seniora.
Zapisując się do Klubu Seniora, po prostu
zrywa się z nudą!
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WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA
Jesteśmy już w połowie nowego roku
szkolnego 2019-2020. W tym czasie bardzo dużo
się wydarzyło w naszym przedszkolu. Jeszcze we
wrześniu odbyło się uroczyste pasowanie na starszaka. W listopadzie braliśmy udział w akcji Paczka
dla bohatera, zapaliliśmy znicze na grobach poległych bohaterów. 11 listopada wspólnie odśpiewaliśmy hymn w ramach ogólnopolskiego programu.
Wesoło i bajkowo bawiliśmy się na baliku,
tym razem wcielając się w bohaterów ulubionych
bajek. Co miesiąc uczestniczymy w zajęciach edukacyjnych naszego kina, cztery razy odwiedzili nas
muzycy z Lubuskiego Biura Koncertowego z Zielonej Góry. Gościliśmy górników z kopalni Lubiatów
oraz z utęsknieniem oczekiwanego świętego Mikołaja. Trzy grupy wyprawiły już swoje imieniny,

WIEŚCI ZE SZKOŁY

Na
ratunek
Ziemi
Nie zawsze pamiętamy, że Ziemia
to nasz dom.
O dom należy
dbać. Śmieci
nas zasypują –
krzyczą młodzi ludzie na
całym świecie.
Nie jest im
obojętne,
gdzie będą mieszkać przyszłe pokolenia. Nam też
nie jest obojętne- mówią uczniowie klasy VII b
naszej szkoły. Młodzież postanowiła zorganizować
happening przypominający o konieczności segregacji odpadów. Na korytarzach szkoły stoją kolorowe pojemniki przeznaczone do wyrzucania papieru, plastiku, szkła oraz śmieci zmieszanych.
W formie zabawy i z humorem, młodzież przypomniała wszystkim, aby papier, buteleczki i karteczki trafiły na swoje miejsce. Myślę, że przekonaliśmy Was, że każdy z nas może coś zrobić dla naszego domu- Ziemi.
I.B.

a starszaki wystawiły przedstawienie jasełkowe dla
dzieci przedszkolnych i personelu oraz dla rodziców
i innych zaproszonych gości. Jak co roku braliśmy
udział w dwóch akcjach charytatywnych: Góra grosza i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Mamy
też za sobą karnawałowy bal przebierańców.
W styczniu wybraliśmy się na wycieczkę autokarową do Międzyrzecza na przedstawienie teatralne
„Królowa śniegu” wystawiony przez aktorów
z Krakowa. Obecnie rodzice przygotowują swoje
pociechy do konkursu recytatorskiego, gdzie
wkrótce będą mogły wykazać się umiejętnościami
aktorskimi przed publicznością przedszkolną.
W następnym półroczu czekają nas kolejne imprezy, o których na bieżąco będę informować
w „Wieściach Gminnych”.
Stanisława Czerwińska
Wigilijne spotkanie integracyjne
19 grudnia 2019r. w świątecznej atmosferze
odbyło się w auli Szkoły Podstawowej w Pszczewie wigilijne spotkanie integracyjne. Licznie przybyłych gości powitała oraz złożyła życzenia świąteczno-noworoczne współorganizatorka spotkania
Liliana Dyszkant oraz dyrektor SP w Pszczewie
Halina Banaszkiewicz. Wśród zaproszonych gości
byli m.in. podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczewie, siostry zakonne z mieszkankami DPS w Szarczu, kierownik OPS
w Pszczewie Emilia Frąckowiak, p. Grażyna Piotrowska, p. Grażyna Tankielun, uczniowie niepełnosprawni z rodzicami oraz rodzice tych dzieci,
które występowały w programie artystycznym.
W pierwszej części spotkania mieliśmy
okazję obejrzeć piękny, nastrojowy montaż poetycko-muzyczny nawiązujący do Świąt Bożego Narodzenia w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej
i przygotowany pod kierunkiem nauczycielek Małgorzaty Schubert, Katarzyny Wałęsy-Cieślak oraz
Pauliny Staniec. Rodzice występujących dzieci byli
niezwykle dumni ze swoich pociech. Tradycją naszych spotkań są wzruszające występy gości. Wystąpił Patryk Łuciów, Rafał Adam, podopieczne
Domu Pomocy Społecznej, a także inni, którzy
chcieli zaprezentować swoje umiejętności wokalne.
Oprawę muzyczną spotkania przygotowała p. Pau-
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c.d. ze str. 7
linę Staniec, dzięki której występy dzieci oraz
wspólne kolędowanie brzmiało naprawdę pięknie.
Przybył również Mikołaj z olbrzymim koszem prezentów niesionym przez elfy.
Bardzo dziękujemy wszystkim gościom
za przybycie oraz wzbogacenie kosza z prezentami
wspaniałymi słodyczami i owocami. Nasze wigilijne biesiadowanie dostarczyło wszystkim pozytywnej energii, przepełnione było ciepłem, radością,
dobrocią i nadzieją na pomyślny Nowy Rok.
Liliana Dyszkant
Ilona Biała-Bącler
Z bibliotecznej półki
Miałam ogromną przyjemność przeczytać ostatnio
wspaniałą książkę. „Sztuka
słyszenia bicia serca” JeanaPhilippa Sendklera. Gdy zasiadałam do lektury, miałam
mieszane uczucia. Nie bardzo
lubię książki o miłości. Jakoś
to nie moja bajka. Jednak długie zimowe wieczory, jakaś
melancholia i z pewnością
początki depresji spowodowane brakiem światła słonecznego wpłynęły na mój wybór. Moje obawy okazały
się jednak bezpodstawne… Książka, którą wzięłam
do ręki, zaczarowała mnie już od pierwszej strony.
Czy można kochać bezwarunkowo? Czy można
być tak bezgranicznie szczęśliwym dzięki miłości,
choć jest się ciężko doświadczonym przez los? To
zdarza się tylko w marzeniach i w bajkach. A jednak… Czytając „Sztukę słyszenia bicia serca”,
wierzy się głęboko, że taka miłość wydarzyła się
naprawdę.
Drodzy czytelnicy,
Zapewne zauważyliście, że gazeta wydawana przez
Gminny Ośrodek Kultury ulegała w ostatnim roku
sporym modyfikacjom. Przez pewien czas była wydawana jako dwumiesięcznik pod nazwą „Wieści
Gminne i okolic”. Przez krótki czas funkcjonowała
jako „Gazeta o Kulturze”. Od tego roku wróciliśmy
do starej formuły – zarówno pod względem tytułu
jak i częstotliwości wydawania. Pismo będzie podzielone na stałe działy – wieści z urzędu, ze szkoły
i przedszkola, z OPS, ŚDS i Klubu Seniora oraz
trzy strony redagowane przez GOK. Dlaczego ciągłe zmiany? Kierujemy się słowami tureckiej pisarki Elif Safak „Skąd wiesz, że ta strona, do której się
przyzwyczaiłeś, jest lepsza od tej, która cię czeka?”
Liczymy na Państwa zrozumienie.
Redakcja

Opowieść prowadzi nas przez siedem dziesięcioleci – od lat 20. do 90. XX wieku, przez dwa
kontynenty, dwie kultury, dwie filozofie życia, dwa
systemy wartości.
Sławny nowojorski prawnik znika bez śladu
w dzień po obronie dyplomu córki. Ani Julia, ani
jej matka nie rozumieją tajemniczego zniknięcia.
Wszelkie próby poszukiwania prowadzą w ślepą
uliczkę. Aż pewnego dnia po czterech latach Julia
znajduje niewysłany list miłosny, jaki ojciec napisał przed czterdziestu laty do kobiety, o której nigdy nie słyszały. Pragnąc rozwiązać zagadkę przeszłości ojca, Julia wyrusza do birmańskiej wioski,
gdzie mieszkała adresatka listu. Tam usłyszy niewiarygodną opowieść o bezgranicznym zaufaniu
i bezmiernym uczuciu – uczuciu bezwarunkowym.
Opowieść, która dowodzi, że miłość naprawdę może przenosić góry.
To najpiękniejsza i najbardziej wzruszająca
opowieść o miłości. Opowieść, która zabierze was
w podróż pełną niespodzianek, zabierze do innego
świata .
Polecam
Panna Migotka
Zapraszamy do zwiedzania
nowej wystawy stałej!
W okresie zimowo-wiosennym Muzeum
czynne we wtorki 15.00-17.00

