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WIEŚCI Z URZĘDU
W ubiegłym miesiącu informowałem Państwa
o realizacji zadań budżetowych w 2019 roku.
W tym przedstawię plany inwestycji i działań Gminy Pszczew na obecny rok.
Zbiorowe zaopatrzenie mieszkańców w wodę
zdatną do picia jest zadaniem własnym, a co za tym
idzie, obowiązkiem gminy. Mieszkańcy Borowego
Młyna od wielu lat sygnalizują, że wobec nich samorząd nie wywiązuje się z tej powinności. Woda
z prywatnych studni – nawet głębinowych – nie
spełnia norm. Niekiedy jest zbyt mętna, ma niewłaściwy zapach, zawiera za dużo żelaza oraz bardzo
szkodliwego dla zdrowia manganu. Mieszkańcy
większości domostw nie używają jej do celów spożywczych, a z niektórych prywatnych ujęć woda
miejscowa nie nadaje się nawet do prania. W obecnym roku rozpoczynamy budowę wodociągu obejmującego Borowy Młyn i Pszczew oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Cała
inwestycja kosztować będzie ok. 3.000.000 zł,
a realizować ją będziemy przez trzy lata. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzymamy
1.764.930,00 zł, pozostałą kwotę zabezpieczamy
ze środków własnych. W bieżącym roku przeznaczamy na ten cel 500.000 zł, w kolejnych dwóch
latach podobne sumy. Zamierzamy zwodociągować
Borowy Młyn zarówno w kierunku Trzciela, jak
i Międzyrzecza oraz część nowych osiedli w
Pszczewie. Rozbudujemy również sieć wodociągową i kanalizacyjną przy ulicy Brzozowej oraz zmodernizujemy trzy przepompownie ścieków.
Drugim bardzo ważnym przedsięwzięciem,
które znalazło odzwierciedlenie w naszym budżecie
po stronie wydatków, jest budowa wielorodzinnego
budynku komunalnego. Zależy nam, aby młodzi
ludzie chcieli mieszkać w Gminie Pszczew, wiązali
się z nią i tu widzieli swoją przyszłość. Są dwie
podstawowe potrzeby, których zaspokojenie uchroni nas przed społecznym starzeniem się gminy: praca i mieszkania. W 2019 Urząd Stanu Cywilnego w
Pszczewie zarejestrował 45 zgonów, w tym czasie
w gminie urodziło się 31 dzieci. Ubywa nas. Ktoś
powie: nie dramatyzujmy. Niemniej taka tendencja
demograficzna w perspektywie dziesięciu lat może
skutkować depopulacją na poziomie całkowitego
wyludnienia jednej z dzisiejszych miejscowości naszej gminy. Oczywiście osiedlają się u nas nowi
mieszkańcy, co bardzo nas cieszy. Często wybierają
Gminę Pszczew, kierując się urokliwym położeniem wśród jezior, lasów i pagórków, gdzie w spokoju, w zgodzie z naturą planują jesień życia. Budując nowe lokale komunalne, zamierzamy przede
wszystkim zaspokoić potrzeby obecnych mieszkańców gminy. Dziś na liście oczekujących na mieszkania komunalne widnieją nazwiska przeszło dwudziestu rodzin. Nowy budynek umożliwi nie tylko
przyznanie mieszkań kolejnym najemcom, ale zai-

nicjuje również ruch wśród obecnych lokatorów
budynków komunalnych. Zdarzają się sytuacje,
że samotne starsze osoby chciałyby zamienić mieszkania na mniejsze, zlokalizowane na parterze, zwalniając tym samym większe gminne lokale. W projektowanym domu wielorodzinnym znajdą się cztery kawalerki oraz po cztery mieszkania dwu i trzypokojowe. Podpiwniczony budynek z mansardowym dachem, który architektonicznie będzie nawiązywał do dawnej zabudowy Pszczewa, zostanie zlokalizowany przy ul. Kasztanowej. Dlaczego tam?
To jedyne miejsce, gdzie na ten moment mamy
możliwości uzyskania niezbędnych uzgodnień budowlanych. Każda inna lokalizacja wiązałaby się
z opóźnieniem rozpoczęcia budowy o co najmniej
dwa lata. Inwestycję oszacowaliśmy na 2.000.000 zł
i wnioskujemy do Banku Gospodarstwa Krajowego
o dofinansowanie na poziomie 35%. W obecnym
budżecie zabezpieczyliśmy 270.000 zł na remonty
budynków komunalnych. Zamierzamy również zagospodarować – z przeznaczeniem na potrzeby bytowe mieszkańców – teren przy dwudziestorodzinnym budynku gminnym przy ul. Parkowej.
Rok 2020 – szczególnie dla pracowników
urzędu – będzie rokiem projektowym. Aby skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne i sprawnie realizować inwestycje, musimy przygotowywać przemyślane, dobre projekty. W tym roku zamierzamy
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zaprojektować: sygnalizacje świetlne z modułami radarowymi dla Policka, Nowego Gorzycka,
Pszczewa i Świechocina, ścieżkę pieszo-rowerową
do Borowego Młyna od strony Międzyrzecza, rewitalizację promenady nad jeziorem Kochle, remont
i przebudowę ul. Dworcowej, drogi gminne Stołuń
– Zielomyśl i Stołuń – Kalsko, chodnik do świetlicy
w Nowym Gorzycku, parkingi przy ul. Kasztanowej i Batorego, pomost na plaży komunalnej, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze
Stołunek, sieć wodociągową i kanalizacyjną
na osiedlu Leśna Podkowa, dodatkowy zbiornik
na wodę uzdatnioną oraz, wspólnie z powiatem,
remont i przebudowę drogi Pszczew – Szarcz – Stołuń. Dlaczego akurat tę drogę spośród traktów powiatowych wybieramy w pierwszej kolejności?
Po pierwsze, jej stan zagraża bezpieczeństwu
wszystkich uczestników ruchu drogowego poruszających się tym szlakiem; po drugie, w całości zlokalizowana jest na terenie Gminy Pszczew; po trzecie, jest jedynym łącznikiem z Pszczewem dla sześciuset mieszkańców (Szarcza, Stołunia oraz wybudowań); po czwarte, część biegnąca przez Szarcz
jest już wykonana.
Ponadto we współpracy z Powiatem Międzyrzeckim wykonamy pierwszą część chodnika przy
ulicy Kasztanowej, zostanie również wyremontowana nawierzchnia ulicy Poznańskiej. Zabiegamy,
by drogę Pszczew – Trzciel oraz dojazd do Stoków
ująć w Strategii Rozwoju Sieci Dróg Powiatu Międzyrzeckiego. W obecnym roku wykonamy trzeci
etap modernizacji drogi dojazdowej do gruntów
rolnych pomiędzy Stokami a Zielomyślem oraz
drugi etap drogi przy świetlicy wiejskiej w Policku.
Aby zrealizować część przedsięwzięć, np. stworzyć
miejsca rekreacyjne w Janowie, Rańsku i Borowym
Młynie lub też uregulować zagmatwane stany własnościowe – najczęściej dotyczące przebiegu dróg,
musimy nabyć grunty nieznajdujące się obecnie
w zasobach gminnych. Na ten cel zabezpieczyliśmy
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środki w wysokości 265.000
zł. Nadal będziemy rozbudowywać sieć
oświetleniową
i lokować nowe wiaty przystankowe
na
terenie gminy,
na co przeznaczymy 100.000
zł.
Ważnym
zadaniem ujętym w budżecie 2020 jest
zakup średniego samochodu
bojowego z wyposażeniem dla jednostki OSP
w Pszczewie o wartości 850.000 zł. Bez dofinansowania wydatek przerasta nasze obecne możliwości.
Zapewnialiśmy na ten cel 250.000 zł oraz złożyliśmy wnioski o pozyskanie pozostałej kwoty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Ważnymi obszarami działalności gminy są kultura i rekreacja. Gminny Ośrodek Kultury otrzyma dotację celową na remont
schodów i wykonanie zadaszenia nad wyjściem
ewakuacyjnym z kina. Na plaży komunalnej rozpoczniemy remont dawnej stołówki oraz zakupimy
dziecięcą zjeżdżalnię wodną. Planowane jest również utwardzenie, przygotowanie terenu do organizacji imprez plenerowych dziejących się na plaży.
W taki sposób, w głównej mierze, przedstawiają się inwestycje zaprojektowane na bieżący
rok. Ich łączna kwota – na ten moment bez spodziewanych dofinansowań – wynosi 3.142.000 zł,
co stanowi 11,3% ogółu wydatków. Czy wszystkie
zrealizujemy? Trudno powiedzieć. Każdy zakup,
każda inwestycja zostały przemyślane, przedyskutowane. Swoje wnioski do budżetu przedstawili
radni, kierownicy jednostek gminnych, sołtysi, pracownicy urzędu oraz podmioty pozarządowe. Zaczynając pracę nad kształtem projektu uchwały budżetowej, wprowadziliśmy wszystkie wnioski,
co zaowocowało deficytem na poziomie 5.000.000
zł. Stopniowo rezygnując z niektórych przedsięwzięć,
obniżyliśmy
planowany
deficyt
do 1.831.797 zł. Na wydatki bieżące związane
z realizowaniem zadań własnych i zleconych gminie przeznaczymy 14.324.910 zł. Mam świadomość, że jest wiele potrzeb, problemów, których nie
rozwiążemy w tym roku, ale cieszę się, że rozpoczynamy trudne inwestycje, na które mieszkańcy
czekali od wielu lat.
Józef Piotrowski

str. 4

Upamiętnienie majora
Rudolfa Majewskiego, dowódcy
25. Pułku Piechoty Armii Krajowej
14 lutego 2020 r. Gmina Pszczew, Stowarzyszenie z Pogranicza oraz Fundacja na Rzecz Polsko-Niemieckiego Sąsiedztwa, zorganizowały uroczystość upamiętnienia mjr. Rudolfa Majewskiego
ps. „Leśniak”, dowódcę 25. Pułku Piechoty Armii
Krajowej, który po zakończeniu II wojny światowej
osiedlił się w Pszczewie. Współtworzył pierwszą
Gminną Radę Narodową, był członkiem komisji
weryfikującej autochtonów. Mieszkał w Pszczewie
wraz z żoną i przybraną córką. Założył organizację
Związek Byłych Partyzantów „Warta”, co zostało
uznane przez Urząd Bezpieczeństwa za działania
zmierzające do obalenia ustroju państwa. W 1947 r.
skazano go na karę więzienia i osadzono we Wronkach, gdzie został zamordowany w styczniu 1949 r.
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął
Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Dyrektor
Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie dr Paweł Skubisz oraz Starosta Międzyrzecki
Agnieszka Olender. Uroczystości rozpoczęła msza
św. w kościele parafialnym w Pszczewie. Po niej,
w asyście delegacji 17. Brygady Zmechanizowanej,
na terenie parku przy kościele, nastąpiło uroczyste
odsłonięcie tablicy poświęconej mjr. Rudolfowi
Majewskiemu. Odbyła się ona zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Po wciągnięciu flagi na maszt
i odegraniu hymnu gości powitał Wójt Gminy
Pszczew Józef Piotrowski. Po okolicznościowych wystąpieniach poświęcenia pomnika dokonał ks. płk Marek Kwieciński, kapelan 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Na zakończenie odegrano melodię „Cisza”. Wartę honorową przy tablicy objęli żołnierze 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Fundatorem tablicy był Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie.
Na drugą część imprezy złożyła się konferencja popularnonaukowa. Rozpoczęła ją inscenizacja procesu Rudolfa Majewskiego. Scenariusz został przygotowany na podstawie akt
procesowych, udostępnioOrganizując RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY
– ILUSTRACJA DO PIEŚNI
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ, zamierzaliśmy sprawić,
by udało nam się zatrzymać na
nieco dłużej. Chcieliśmy, aby
nasze dzieci odnajdywały swą
tożsamość przy wspólnym stole, z dziadkami, z rodzicami,
z rodzeństwem.
Klaudia, Karol, Beata, Dariusz Nowaccy
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nych przez prokuratora Mirosława Więckowiaka.
W przedstawieniu wzięli udział: Grzegorz Urbanek
jako Rudolf Majewski, Krystian Grabowski – prokurator wojskowy, Żaneta Robak – Stefania Majewska, żona Rudolfa Majewskiego, Anna MarciniakKochman – protokolantka. Następnie Grzegorz
Urbanek, doktorant Uniwersytetu Zielonogórskiego,
przedstawił postać Rudolfa Majewskiego, wzbogacając swój wykład archiwalnymi fotografiami.
Głównym prelegentem konferencji był Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych
i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie, który
opowiedział o idei powstania Muzeum i jego działalności. W rozmowie z Karoliną Korendą-Gojdź
swoje wspomnienia z czasów partyzanckich przedstawił Henryk Stróżczyński, członek Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Na część artystyczną złożył się występ Benjamina Skarżyńskiego, Weroniki Robak, deklamacja Hanny Ciążyńskiej oraz kończące spotkanie wspólne odśpiewanie
„Modlitwy obozowej” – pieśni Armii Krajowej.
Nad kwestiami artystycznymi czuwał Dominik Fryza. Cała konferencja była nagrywana przez Radio
Zachód.
Ocalić od zapomnienia – te słowa przyświecały organizatorom uroczystości upamiętniających
mjr. Rudolfa Majewskiego. Mamy nadzieję, że jego
postać znajdzie miejsce w pamięci pszczewian i stanie się przyczynkiem do poznawania skomplikowanych i trudnych powojennych losów Pszczewa.

Karolina Korenda-Gojdź

Henryk Stróżczyński i Józef
Piotrowski, fot. K. Czułup

Zależało nam, byśmy czytając pieśni AK-owców,
przypomnieli sobie, kim jesteśmy i komu zawdzięczamy współczesność. Dziś jest dzieckiem wczoraj,
wnukiem przedwczoraj. Leżało nam na sercu,
by refleksja nad przeszłością i teraźniejszością zainspirowała nas do twórczych prób artystycznych.
Do konkursu zgłoszono wiele prac. Jury
w składzie: Aliszja Krysztofiak, Halina Banaszkiewicz i Dominik Fryza wyróżniło trzy dzieła.
DF
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Bal karnawałowy
miłośników Pszczewa
Stało się tradycją, że Klub Przyjaciół Pszczewa urządza w karnawale dla swoich członków
i sympatyków taneczno-przyjacielskie spotkanie.
Odbywa się ono zawsze w sali widowiskowej przy
ulicy Zamkowej, która po remoncie jest w bardzo
dobrym stanie. Stoły z jasnymi obrusami, pięknie
udekorowane, część posiłków już podana – wszystko to od początku wytworzyły miły, serdeczny
i rodzinny nastrój.

Fot. P. Konieczna

Akordeonista z zespołem podchwycił melodię
i pięknie akompaniował soliście. Potem cała sala
śpiewała przy muzyce dawne piosenki. Wanda
Stróżczyńska przypomniała znaną piosenkę, którą
nauczyła się, będąc jeszcze uczennicą szkoły w Pszczewie – „Już słońce
zaszło i mrok zapada…”. Goście
chętnie wzięli udział w zaplanowanej
zabawie z krzesłami, w której zwycięzca otrzymał butelkę znakomitego
wina. Pani Wioletta Bubnowska zainicjowała wyjątkowy taniec w parach, polegający na maszerowaniu
w różnych kierunkach w rytm melodii „Swing w uliczce”. Następnie
panie, Ania z Bożenką, bawiły obecnych piosenką „Siano, siano”, za co
otrzymały ogromne brawa. Zespół
Fot. P. Konieczna FryzBand pilnie przygrywał i porywał do tańca aż do północy. Po zabawie
goście
w
radosnych nastrojach i z nadzieją
Główna organizatorka, p. Anna Wiśniewska,
w kilku słowach powitała gości i zaprosiła do koro- na kolejne, tym razem andrzejkowe spotkanie, rozewodu. Melodię do niego skomponował w 1889 ro- szli się do swoich domów.
ku gorzowianin – Carl Teike, który był dyrygentem
Klub Przyjaciół Pszczewa
orkiestry wojskowej. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności słynny dyrygent Andrie Rieu upodobał
sobie ten utwór – marsz „Alte Kameraden” i swoje koncerty często zaczyna lub kończy jego wykonaniem.
Gdy goście usłyszeli tę melodię – na
prośbę Wandy Stróżczyńskiej, która
korowód prowadziła – podnieśli się
i rozpoczęli pląsy po całej sali. Parkiet zapełnił się gośćmi o wesołych
twarzach, wszyscy byli w znakomitym nastroju.
Pan Grzywacz przypomniał
piosenkę z dawnych lat, co było bardzo miłym akcentem. Zaśpiewał
„Umówiłem się z nią na dziewiątą”.
Fot. P. Konieczna
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WIEŚCI Z GOK
Ferie zimowe 2020 w GOK
Ferie zimowe – choć tylko w nazwie
– bowiem aura przez czas ich trwania była
raczej wiosenna. Co można robić z dziećmi
podczas zimowych – wiosennych ferii? Kulig odpada, lepienie bałwana też, jazda na
łyżwach na naszych pięknych zamarznię-

Zajęcia plastyczne

najmłodszych. Zorganizowaliśmy wycieczkę
do Pszczewskiego Parku Krajobrazowego,
gdzie panie Barbara Semkło i Katarzyna
Szczepaniak przeprowadziły z dziećmi grę
terenową zakończoną ogniskiem! Pyszne
kiełbaski i bułeczki dla dzieci zasponsorował Dariusz Jaskuła. W kinie „Przystań” odbyło się przedstawienie kukiełkowe
„Calineczka” zakończone warsztatami teatralnymi. Fabryka Pomysłów to pomysł AnBal w Silnej
ny Badach na wyjątkowe zabawy z dziećmi.
tych jeziorach też nie wypaliła… Ech, biedne teraz Na drugich zajęciach Ania Piechota wyczarowała
z kolei z dziećmi pyszne sałatki owocowe oraz słodte dzieci… Za moich czasów…
kie wafle. Zainteresowaniem młodszych i starszych
Na szczęście jest GOK! Od 27 stycznia do cieszył się też wyjazd do teatru do Gorzowa na mu7 lutego mieliśmy przygotowaną ofertę dla naszych sical „Pinokio”. A jeszcze większym zainteresowa-

Pokaz iluzji
Bal w Świechocinie

Fabryka Pomysłów

Bal w Stokach
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niem cieszył się pokaz iluzji. Była pełna sala! Dla
miłośników robótek ręcznych przygotowaliśmy
warsztaty z robienia bransoletek i krywulek oraz
zajęcia plastyczne, podczas których dzieci wyczarowały karnawałowe maski. Dla fanów kina wyświetlany był zabawny film animowany „Urwis”.
We wszystkich wioskach oraz na zakończenie ferii
w Pszczewie odbyły się bale karnawałowe prowadzone
przez
naszego
doświadczonego
didżeja i wodzireja Eugeniusza Górnego.
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Bal w Pszczewie

Frekwencja na wszelkich zajęciach przerosła
nasze oczekiwania! Mamy nadzieję, że przyczyniła
się do tego nie tylko kiepska pogoda,
ale przede wszystkim nasza urozmaicona oferta :)
GOK

Bal w Stołuniu

Warsztaty krywulkowe

Bal w Nowym Gorzycku
Fabryka Pomysłów

Bal w Policku
Zajęcia w PPK
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WIEŚCI ZE SZKOŁY
Bal karnawałowy
Karnawał to czas, na który czekają najmłodsi.
To moment, kiedy można przebierać się do woli!
Zabawy karnawałowe dla dzieci to, przede wszystkim, możliwość przeistaczania się w inne osoby.
Bale karnawałowy organizowane przez naszą szkołę zawsze wypełnione są dobrą zabawą i wieloma
atrakcjami dla najmłodszych. W tym roku też tak
było. Na balu zjawiły się dzieci klas 0 - III, a wśród
nich księżniczki, bajkowe królewny, rycerze, kowboje, pszczółki i biedronki. Ich przebrania zachwycały. Podczas pożegnania karnawału nie zabrakło
zabaw z animatorami, a także wspólnego tańca.

Kolejne sukcesy sportowe
uczniów z Pszczewa
Sportowy rok 2020 rozpoczął się dla szkoły
bardzo dobrze. Nie minął jeszcze styczeń, a uczniowie klas VI i VII dwukrotnie wracali do szkoły
szczęśliwi, uśmiechnięci i z pucharem, ale
o wszystkim od początku…
15 stycznia pierwsze powody do radości dali
nam uczniowie klas VI SP, którzy po wieloletniej
nieobecności na siatkarskich parkietach uplasowali
się na III miejscu w Mistrzostwach Powiatu w mini
piłce siatkowej, ulegając chłopcom z SP1 w Międzyrzeczu (jak się kilka dni później okazało na Mistrzostwach Polski w czwórkach siatkarskich), aktualnym Mistrzom Polski w tej kategorii. Wielkie gratulacje dla trenerów i zawodników z SP1 w Międzyrzeczu! Naszą szkołę reprezentowali uczniowie:
Dawid Nowakowski (kapitan), Dominik Nowakowski, Adrian Witkowski, Piotr Nowacki, Arkadiusz
Cop, Dariusz Domagała, Jakub Prentki, Mateusz
Jaskuła. Naszym chłopcom należą się wielkie brawa, słowa uznania i gratulacje za zaangażowanie
i walkę na boisku! Uczniowie prezentują duży potencjał w tej dyscyplinie, co dobrze prognozuje
na kolejne lata. Trzymamy kciuki!

Wielką atrakcją był pokaz baniek mydlanych. Podczas zabawy na dzieci czekał również słodki poczęstunek.
A.K.
Tydzień później, 22 stycznia chłopcy z klas
VII przystąpili do rywalizacji o miano Mistrza Powiatu w piłce siatkowej w Międzyrzeczu. Nastroje
były bojowe, bo chłopcy włożyli wiele pracy, przygotowując się na treningach do tych zawodów. Podobnie jak młodsi koledzy wróciliśmy na parkiety
po dłużej nieobecności. Chłopcy czuli presję, ale
i głód wygranej i … nie zawiedli! Pokonując
wszystkich rywali, zostali Mistrzami Powiatu!
Chłopcy nie kryli swojego szczęścia, radości i satysfakcji! Taki mały sukces buduje, a udział w zawodach takich jak te pozwala dzieciom realizować
swoje sportowe hobby, radzić sobie ze stresem,
przeżywać euforię, radość, chociaż i czasami też
poczuć smak porażki. Szkołę reprezentowali: Gracjan Jarmużyński (kapitan), Oliwier Mańkowski,
Kewin Dąbrowski, Michał Staniec, Marcin Talarek,
Łukasz Perz, Dominik Pietrusik, Maciej Sroka, Dorian Swarcewicz, Wiktor Matyjaszek. Brawa dla
chłopców za pracę, którą włożyli, za zaangażowanie, poświęcenie, walkę, determinację, wiarę,
a przede wszystkim za współpracę, bo bez niej nie
ma mowy o jakimkolwiek sukcesie w sporcie drużynowym. Jeszcze raz wielkie gratulacje! Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia na wyższym
szczeblu rywalizacji!
Takie wyniki dają powód do zadowolenia
i motywacji do dalszej pracy! Dziękuję, Chłopcy!
Podziękowania za wsparcie kieruję również do Rodziców naszych siatkarzy.
Radosław Woszczyło
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WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA
14 lutego muzycy z Lubuskiego Biura Koncertowego na piątym swoim przedstawieniu
w przedszkolu przenieśli nas na morze pełne dźwięków. Wszyscy bawiliśmy się w żeglarzy. 20 lutego
chętne dzieci z grup starszych wzięły udział w konkursie recytatorskim, natomiast 21 lutego swoje

wiersze recytowały dzieci z grup młodszych. Wszyscy uczestnicy, a zarazem bohaterowie, zostali nagrodzeni książkami i dyplomami uznania. 27 lutego
edukowaliśmy się na kolejnym spotkaniu z cyklu
KinoPrzedszkola. Tematem zajęć były emocje, czyli „Nuda nie jest taka zła”.
Stanisława Czerwińska

Lubuski Festiwal
Piosenki
Pro Arte 2020 eliminacje gminne

21 lutego 2020 roku w sali
widowiskowej GOK w Pszczewie odbyły się eliminacje gminne Lubuskiego Festiwalu Piosenki
Pro Arte 2020. W przesłuchaniach konkursowych
wzięło udział 11 uczestników z trzech kategorii
wiekowych. Rada Artystyczna, w skład której weszli: Aleksandra Bronowicka, Anna Badach i Krystian Dobkiewicz, zgodnie z wytycznymi organizatora przeglądu powiatowego, nominowała
po dwóch laureatów z każdej kategorii wiekowej
do udziału w eliminacjach, które odbędą się 29
lutego 2020 roku w Przytocznej.

Fot. B. Maciulko

Fot. B. Maciulko

Oto laureaci:
 w kategorii I: Nadia Wilczyńska i Agata
Walkowska,
 w kategorii II: Urszula Marchewka i Maja
Dubkiewicz,
 w kategorii III: Daria Jaskuła i Julia
Falkowska.
Rada Artystyczna przyznała również
wyróżnienia, które otrzymały: Nikola Zajma,
Weronika Robak oraz Weronika Gurzyńska.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu,
rodzicom, dziadkom - zgromadzonej publiczności,
a także instruktorom przygotowującym naszych
młodych wokalistów. Serdecznie dziękujemy również naszej Radzie Artystycznej. Laureatom
życzymy powodzenia i mocno trzymamy kciuki.
Do zobaczenia za rok!
GOK
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WIEŚCI Z ŚDS
To dopiero była impreza!!!
Dzień zakochanych, WALENTYNKI. Szybko
rozwijająca się tradycja, zwana już świętem, tworzy
wokół owego dnia magiczną aurę. Dzień ten, mimo
że przybył do nas z Zachodu, staje się powoli naszą
nową tradycją. Codziennie warto celebrować miłość
i pielęgnować pozytywne uczucia.
14 lutego 2020 roku Środowiskowy Dom
w Pszczewie zorganizował bal walentynkowy. Odbył się on w Ośrodku Wypoczynkowym Relaks
w Pszczewie. W balu uczestniczyli także zaproszeni
goście ze Środowiskowego Domu w Międzyrzeczu.
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Dekoracja sali
zawierała czerwone akcenty
walentynkowe.
Panowie ubrali
eleganckie muchy, a Panie
czerwone kokardy z serduszkami.
Oprawę muzyczną zapewnił nam pan Eugeniusz (najlepszy DJ ever!), pracownik GOK-u w Pszczewie, dzięki któremu zabawa była przednia a atmosfera niepowtarzalna.
Organizacja balu walentynkowego, oprócz
wspólnej zabawy, miała na celu również integrację
i zachęcenie do okazywania pozytywnych uczuć
swoim bliskim. Życzymy wszystkim mieszkańcom
wiele uśmiechu i miłości nie tylko od święta. Niech
miłość rośnie wokół Was, drodzy Czytelnicy.
Beata Pawlik

WIEŚCI Z OPS

Z ogromną satysfakcją możemy podzielić
się z mieszkańcami Gminy Pszczew informacją,
iż dziewięciu naszych uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pszczewie przystąpiło i zakwalifikowało się do projektu „Rozwój –
Zatrudnienie – Przyszłość. Kompleksowy program
integracji społeczno-zawodowej na rzecz mieszkańców województwa lubuskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – edycja II”.
Odbyły się już szkolenia dla uczestników projektu
z zakresu „Robotnik gospodarczy”. Wszyscy pozytywnie zdali egzamin i otrzymali certyfikaty.
Teraz czas na praktyczną stronę zadań w projekcie.
W jego ramach uczestnicy wykonają pod okiem fachowca – ogrodnika aranżacje terenu zielonego
przyległego do Naszego Domu. Dostosowując się
do warunków pogodowych, rozpoczęliśmy prace
przygotowujące podłoże.

W dniu 17.I.2020 roku w miejscowości
Sierczynek,
gm.
Trzciel odbyły się drugie wyjazdowe warsztaty zaradności
i kompetencji społecznych.
W spotkaniu uczestniczyło 8
osób. W trakcie spotkania omówiono zasady działania Centrum Integracji Społecznej oraz możliwości odbywania zajęć reintegracji
społecznej i zawodowej w ramach Indywidualnego
Programu Zatrudnienia Socjalnego. Świadczenie
integracyjne wypłacane za udział w tych zajęciach
jest finansowane ze środków Powiatowego Urzędu
Pracy w Międzyrzeczu. Wszystkie obecne osoby
wyraziły gotowość wzięcia udziału w tych zajęciach, dodatkowo jedna osoba nieobecna na spotkaniu również poinformowała o gotowości udziału
w takich zajęciach. Na przełomie stycznia i lutego
2020 roku 8 osób zrobiło niezbędne badania lekarskie, w tym badania u lekarza medycyny pracy, zakupiono również dla każdego uczestnika odzież roboczą. 3 osoby odbywają zajęcia na stanowisku robotnika gospodarczego, 4 osoby rozpoczęły zajęcia
na stanowisku rolnika upraw mieszanych, a jedna
osoba ma organizowane zajęcia związane z osobami
starszymi i działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie. Zajęcia dla 7 osób są zorganizowane na terenie Fundacji NASZ DOM.
Daniel Fąferko
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Słodko, swingowo i jazzowo

W poniedziałkowy wieczór ostatkowy przy
pączkach i dobrej kawie wysłuchaliśmy fantastycznego koncertu w wykonaniu zespołu Modesta
Acoustic. Zjawiskowa Edyta Kaczmarek-Rogacz
w towarzystwie dżentelmenów: Karola Rogacza
na akordeonie, Marka Suligi na gitarze i Bartka Kusza na kontrabasie, czarowała nas swoim głosem,
prezentując największe przeboje muzyki światowej.
Kochani, pamiętajcie, że imprezy organizo-

wane przez GOK mają
charakter otwarty i są
skierowane do każdego.
Niemalże wszystkie są
bezpłatne i szeroko reklamowane na portalach społecznościowych
i plakatach. Nie czekajcie więc na specjalne
zaproszenia, tylko korzystajcie z darmowego
łyku KULTURY.

Fot. B. Maciulko

A tym, którzy
zdecydowali się spędzić z nami ten wieczór, dziękujemy za wyjątkowy koncert i przemiłą atmosferę.

GOK

Fot. R. Kąkolewski

Z bibliotecznej półki
Jeszcze zima, więc skorzystajmy z zimowych wieczorów
i poczytajmy. Kochani czytelnicy,
jakiś czas temu czytałam piękną
książkę o rodzinie, przyjaźni i tolerancji. To wzruszająca i jednocześnie przezabawna powieść o dziecku walczącym z przeciwnościami
losu. Książka ,,Cudowny chłopak”
R.J. Palacio skier owana głównie jest do dzieci
i młodzieży, ale to nie znaczy, że nie może po nią
sięgnąć każdy. Czytając tę książkę, odkryjesz
w sobie na nowo wrażliwość i dobroć. Poznasz historię 10-letniego chłopca, otoczonego wielką miłością i opieką rodziców, jak i swojej siostry Liv. August urodził się ze zdeformowaną twarzą, przeszedł
wiele operacji. Chłopak marzy o byciu kosmonautą,
przez większość dnia ukrywa twarz w hełmie astronauty. Wszystko jednak się zmienia, gdy zaczyna
uczęszczać do normalnej szkoły. Doświadczy tam
wiele przykrości, będzie musiał zmierzyć się
ze światem rówieśników, uprzedzeniem, wyśmiewaniem. Na szczęście spotyka na swojej drodze
ludzi, którzy okażą dla niego wiele zrozumienia
i udowodnią, że każdy zasługuje na szacunek drugiego człowieka mimo wyglądu.
August powinien być przykładem dla nas
wszystkich, abyśmy nigdy się nie poddawali i pokonywali swoje wewnętrzne bariery. Byłaby idealną lekturą dla uczniów szkoły podstawowej. Zapraszam do naszej biblioteki.
Mała Mi

Fot. B. Maciulko

Zdjęcie na okładce nie jest oczywiście przypadkowe. Z największą dumą i radością oznajmiamy, iż Ewa Walkowska – dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Pszczewie – zdobyła tytuł
Osobowości Roku 2019 w kategorii KULTURA.
Plebiscyt ten ma na celu docenienie osób, które
w minionym roku angażowały się w życie lokalnych społeczności, wyróżniły się dokonaniami
w różnych dziedzinach, osiągały sukcesy, pomagały innym, wykazały się kreatywnością i talentem.
Nominację otrzymała za pokazanie, że w małej
gminie można robić wielkie rzeczy i krzewić kulturę. W powiecie międzyrzeckim do walki o ten tytuł
stanęło 5 osób, Ewa Walkowska była jedyną kandydatką niepochodząca z Międzyrzecza. Zdobyła ponad 1500 głosów, zdobywając I miejsce w powiecie
i jednocześnie drugie w województwie lubuskim!
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy doceniając nieustanny wysiłek Ewy w krzewieniu kultury w naszej małej społeczności, oddali głos na jej
kandydaturę.
Redakcja
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365 DNI
06 -07 - 08.03.2020
god z. 16:00
1godz. 56 min. | erotyczny | Polska
| napisy | 18+
To film, jakiego w Polsce jeszcze nie
było. Nie jest kolejną komedią romantyczną, ale opowieścią o pożądaniu i pragnieniach. Massimo Torricelli to młody i przystojny szef sycylijskiej rodziny mafijnej. Laura Biel, dyrektor sprzedaży w luksusowym hotelu, odnosi sukcesy zawodowe, ale w życiu prywatnym brakuje jej namiętności.
Razem z partnerem i przyjaciółmi wylatuje na Sycylię, gdzie spotka Massimo. Ten porwie ją, uwięzi i da
365 dni na... pokochanie go.

BAYALA I OSTATNI SMOK
13-14- 15.03.2020
god z. 16:00
1 godz. 25 min. | animacja, fantasy |
Niemcy | dubbing | b/o
Pełna elfów i smoków animacja
„Bayala i ostatni smok” przenosi widzów prosto do świata kultowych zabawek Schleich, w którym nie sposób się
nudzić. To tutaj odkryjecie moc wróżek i siłę marzeń.
Odnajdziecie fantastyczne zwierzęta i poznacie zaklęcia
zdolne pokonać każdą przeszkodę. A wszystko to w
towarzystwie sympatycznych bohaterów i w rytmie
przebojowych piosenek!

GANG ZWIERZAKÓW
20 -21 - 22.03.2020
god z. 16:00
1 godz. 29 min. | animacja | Chiny/
Niemcy | dubbing | b/o
Pełna przygód animowana komedia o
paczce czworonogów, która musi wspólnymi siłami ocalić swoje miasto. W
świecie przyszłości, gdy ludzie przegrywają rywalizację
z robotami, cała nadzieja w zwierzakach domowych.
Czas zerwać się ze smyczy! Zabawa dla całej rodziny.

S AL A S AMO B Ó JCÓ W.
H E JT E R
27-28 - 29.03.2020
god z. 16:00
ok. 2 godz. 10 min. | thriller |
Polska | 15+
Tomek (Maciej Musiałowski), student
prawa UW zostaje wydalony z uczelni.
Postanawia ukrywać ten fakt przed
światem i nadal pobierać pomoc finansową od państwa
Krasuckich (Danuta Stenka, Jacek Koman) – rodziców
Gabi (Vanessa Aleksander), przyjaciółki z czasów dzieciństwa, w której skrycie się podkochuje. Film Jana Komasy, twórcy „Bożego Ciała” i „Miasta 44”.
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REPERTUAR MARZEC 2020
BAD BOY
06-07 - 08.03.202 0
god z. 19:00
2 godz. 15 min. | sensacyjny |
Polska | 15+
W swoim najnowszym filmie Patryk
Vega odkrywa najgłośniejsze patologie w polskich klubach piłkarskich powiązania z mafią i gangsterami,
ustawianie meczów, groźby, zastraszenia i agresję na
stadionach. „Bad Boy” to nie tylko inspirowana
prawdziwymi wydarzeniami produkcja, ujawniająca
mroczną stronę środowisk piłkarskich, to również
pełna akcji i wyrazistych postaci historia o miłości,
zdradzie i pożądaniu.

DŻENTELMENI
13-14 - 15.03.2020, g o d z.
19:00
1 godz. 53 min. | kryminał, akcja |
USA | napisy | 15+
Londyński półświatek obiega plotka,
że Amerykanin Pearson, który zbudował tu narkotykowe imperium, chce
się wycofać z rynku. Rodowici brytyjscy bandyci węszą okazję do przejęcia jego biznesu. Sypią się oferty, groźby, pochlebstwa. A pewien cwany i dowcipny dziennikarz szykuje przekręt, który może zmienić reguły gry. Znakomite kino gangsterskie w gwiazdorskiej obsadzie!

PT A KI NO CY
20-21 - 22.03.2020
god z. 19:00
1 godz. 49 min. | akcja, sf | USA |
napisy | 15+
A znacie to o policjantce, kanarku, wariatce i mafijnej księżniczce? Ptaki Nocy
(i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) to pokręcona historia, opowiadana przez samą Harley w stylu, w jakim tylko ona może ją opowiedzieć.

ZENEK
27-28 - 29.03.202 0
god z. 19:00
ok. 2 godz. | biograficzny | Polska |
15+
To oparta na biografii Zenona Martyniuka historia chłopaka z podlaskiej
wsi, który realizuje swoje wielkie marzenie: śpiewa i bawi ludzi. Film ukazuje drogę Zenona do wielkiego sukcesu, który osiągnął dzięki uporowi, ciężkiej pracy
i wielu wyrzeczeniom. Król disco polo jest tylko jeden!

