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Rejonowe Zawody Sikawek Konnych

Strażackie drużyny przyjechały
na zawody zaproszone przez
Ochotniczą Straż Pożarną oraz
Samorządowy Ośrodek Kultury w
Święciechowie. Rywalizowały
głównie w konkurencjach spraw-
nościowych. Punkty otrzymywały
jednak także za wygląd sikawek
oraz ubiór strażacki. A członkowie
drużyn mieli pokonać slalom z dra-
biną strażacką, przenieść wodę w
wiadrach przy pomocy dawnych
nosideł, przeciąć wałek drewniany
oraz usztywnić złamaną nogę ran-
nemu. Na zakończenie zmagań
gasili pożar swoją zabytkową si-
kawką. Przy ocenie sportowych
wyczynów liczyło się też posłu-
szeństwo koni oraz czas wykona-
nia zadania. 

A rywalizowały dwie drużyny
OSP ze Święciechowy oraz dru-
żyny OSP z Niechłodu, Nietąż-
kowa, Wijewa, Wilkowic, Mórkowa,
Robaczyna, Lipna, Jezierzyc Ko-

ścielnych, Zaborówca, Nowej Wsi,
Osiecznej, Trzebosza oraz Golinki.

Ostatecznie I miejsce zajęła
OSP Wilkowice. II miejsce przy-
padło OSP Nietążkowo, a III -
OSP Golinka. Emocji było
sporo, a widownia nagradzała
oklaskami wszystkich zawodni-
ków.

Organizatorzy imprezy zadbali,
aby z zawodów każda drużyna wy-
jechała z upominkiem. Była więc
nagroda dla największego pe-
chowca- została nim OSP Nie-
chłód. Osieczna otrzymała
nagrodę za najlepiej utrzymaną si-
kawkę. Natomiast za najdalszą
drogę, jaką strażacy pokonać mu-
sieli do Święciechowy, nagrodzono
OSP Trzebosz. Wszyscy wyjeż-
dżali z zawodów zadowoleni i obie-
cywali sobie, że spotkają się za
rok. Te strażackie zmagania wpi-
sały się bowiem na stałe do kalen-
darza imprez w gminie.

Już po raz trzeci Święciechowa była organizatorem Rejonowych Zawodów Sikawek Konnych. Impreza odbyła się w niedzielę,
16 czerwca, na boisku sportowym w Święciechowie. Tym razem rywalizowało piętnaście drużyn OSP, a więc o cztery więcej
niż w roku ubiegłym. Dodatkowo pojawiła się drużyna szesnasta, którą utworzono z osób siedzących na widowni. Najwięk-
szą atrakcją imprezy okazał się zespół dzieci z OSP Lipno. Maluchy pokazały działania pożarnicze na specjalnej, małej sikawce
ciągniętej przez kucyka. Naprawdę zasłużyły na duże brawa.
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Bezpłatna
mammografia

To ważna wiadomość dla ko-
biet z całej gminy. Otóż, we wto-
rek, 23 lipca, w Święciechowie
odbywać się będą bezpłatne ba-
dania mammograficzne. Sko-
rzystać z nich mogą kobiety w
wieku 50 – 69 lat, które w ciągu
ostatnich dwóch lat nie przepro-
wadzały profilaktycznej mam-
mografii opłaconej przez NFZ. 

Rejestracja do badań odbywa
się telefonicznie, od poniedziałku
do piątku w godz. 8 – 15. Zgłaszać
się można pod trzema numerami:
618557528, 618513077 lub
800160168.

Badania przeprowadzone będą
w mammobusie postawionym przy
Sali Wiejskiej w Święciechowie
przy ul. Strzeleckiej od godz. 13.

Zakończenie roku szkolnego

Z okazji Dnia Dziecka  wszystkie maluchy z oddziałów przedszkol-
nych w gminie obejrzały spektakl pod tytułem „A to ci hałas”. Do sali
w Święciechowie przyjechali krakowscy aktorzy, którzy pokazali dzie-
ciom przedstawienie o zagrożeniach dla zdrowia i przyrody, płyną-
cych z hałasu i niewykorzystanych odpadów. Mali widzowie aktywnie
uczestniczyli w rozgrywającej się na scenie historii, brali udział w
grach i konkursach oraz wspólnie z aktorami śpiewali piosenki. W ten
ciekawy sposób uczyli się, jak szanować przyrodę i jak dbać o to, by
wszystkim żyło się bezpieczniej. 

W piątek, 7 czerwca, dwie naj-
młodsze grupy Zespołu Pieśni i
Tańca Marynia wyjechały do Wroc-
ławia. Wycieczka była dla nich na-
grodą za całoroczne uczestnictwo
w zespole. Dzieci w wesołych na-
strojach już przed południem do-
tarły do Wrocławia. Najpierw udały
się w rejs statkiem po Odrze. Na-
stępnie zwiedziły wrocławskie ZOO
i podziwiały liczne zgromadzone
tam zwierzęta. Największy zachwyt
wzbudziły pawie, które pięknie roz-
kładały swe ogony. A wspaniałym
przeżyciem okazało się karmienie
małych kózek i zabawa z nimi. Wy-
cieczkę zakończył pobyt na wroc-
ławskim placu zabaw.

Rady Pedagogiczne oceniają
pracę uczniów w ciągu całego
roku. Na zakończenie podają więc
nazwiska najlepszych. Otrzymują
oni nagrody i gratulacje. A oto ci,
którzy szczególnie wyróżnili się w
roku szkolnym 2012/2013.

Zespół Szkół w Długiem Sta-
rem

Szkoła Podstawowa:
Klasa IV - Angelika Szubart, Mi-

chał Płocieniczak, Sebastian Bes-
try, Amelia Burda

Klasa V - Joachim Piwek, Zu-
zanna Schubert, Emilia Prałat

Klasa VI - Aleksandra Sta-
chowska, Angelika Bestra, Maja
Bodylska, Kamil Terochim

Gimnazjum:
Klasa I - Natalia Stachowska,

Agnieszka Gierzyńska, Martyna
Józefiak

Klasa II - Sandra Bestra, Ewe-
lina Głowiak, Szymon Stachowski

Klasa III - Zuzanna Kucharska,
Roksana Stachowska, Aleksandra
Śliwa

Zespół Szkół w Lasocicach:
Szkoła Podstawowa:
Klasa IV - Izabela Jankowiak,

Jagoda Dąbrowska, Dominika
Pietrzak

Klasa V - Agata Ławniczak,

Patrycja Kowalewicz
Gimnazjum:
Klasa I - Mikołaj Kowalewicz,

Szymon Szlauderbach
Klasa II - Sandra Turkowiak
Zespół Szkół w Święciecho-

wie:

Szkoła Podstawowa:
Klasa Ia - Wiktoria Szłapczyń-

ska, Michał Kuliński, Mikołaj Cho-
rążak

Klasa Ib - Nicole Sobkowiak,
Jędrzej Kurpisz, Wiktoria Rusin

Klasa IIa - Szymon Janowicz,

W piątek, 28 czerwca, zakończył się rok szkolny. Uczniowie wybierają się na dwa miesiące wa-
kacji. Wszystkim życzymy pięknej pogody, wielu wakacyjnych wrażeń i szczęśliwego wypo-
czynku. Na zdjęciu prezentujemy zakończenie roku szkolnego w szkole w Święciechowie.

Natalia Błażejewska, Gabriela
Adamska

Klasa IIb - Wojciech Mroziński,
Weronika Wawrzyniak, Klaudia
Szuster

Klasa IIIa - Maja Bardzińska,
Julia Kapała, Agnieszka Pietrucha

Klasa IIIb - Nikola Dąbrowska,
Wiktoria Kędziora, Michał Sob-
czyński

Klasa IVa - Franciszek Mroziń-
ski, Natalia Fogt, Julia Pizoń

Klasa IVb - Piotr Sylwoniuk,
Marta Perek, Emilia Kozłowska

Klasa Va - Karolina Przemen-
cka, Kacper Szturo, Patrycja De-
mbińska

Klasa Vb - Zosia Sobczyńska,
Adam Kołodziejczyk, Patryk Mro-
ziński

Klasa VIa - Aleksandra Główka,
Szymon Berus, Weronika Przybyła

Klasa VIb - Katarzyna Mroziń-
ska, Kacper Strzelczyk, Hubert
Pietrucha

Gimnazjum:
Klasa Ia - Jan Wójcik, Adrian

Stanek, Aleksandra Stróżyńska-
Kapała

Klasa Ib - Wiktoria Targosz,
Dawid Makałowski, Natalia Wit-
kowska

Klasa IIa - Wiktoria Wawrzy-
niak, Weronika Pizoń

Klasa IIb - Paula John, Kata-
rzyna Brzezewska, Katarzyna Ro-
kosiewicz

Klasa IIIa - Tomasz Donaj,
Paweł Szczepaniak, Dominika Ci-
choszewska

Klasa IIIb - Jakub Mroziński,
Klaudia Adamska, Klaudia Kistela

Gratulujemy sukcesów!
Także uczniom klas najmłod-
szych, którzy są również utalen-
towani i chętni do nauki.
Wszystkim życzymy piątek i
szóstek w kolejnych szkolnych
latach.
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Ruszyła ustawa śmieciowa

Na początku czerwca rozpoczęły się prace przy budowie sieci
wodociągowej na ul. Granicznej w Przybyszewie. Roboty potrwają
do połowy lipca. Koszt inwestycji wyniesie ponad 66.000 złotych.

1 lipca weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu po-
rządku i czystości w gminach. Od czterech miesięcy infor-
mujemy więc czytelników, na czym polegać będą zmiany
dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. Dziś, zgod-
nie z zapowiedzią, ostatnie już szczegóły związane z samym
odbiorem śmieci z domów.

W imieniu 19 gmin odbiorem
odpadów z gospodarstw domo-
wych i firm zajmuje się Komu-
nalny Związek Gmin Regionu
Leszczyńskiego. W ostatnich ty-
godniach ogłosił przetargi na wy-
konanie tego zadania. W
przetargach mogły brać udział
wyłącznie firmy wpisane do pro-
wadzonego przez Związek Re-
jestru Działalności Regulowanej.
Do przetargów stanęło siedem
firm, w tym jedno konsorcjum.

Związek podzielił podległy mu

region na pięć sektorów. Dla każ-
dego z nich przetarg odbywał się
oddzielnie.

W sektorze nr 1 znalazły się:
Leszno, Święciechowa, Lipno,
Osieczna, Krzemieniewo, Ry-
dzyna i Wijewo. Tutaj o wywóz
śmieci ubiegała się tylko jedna
firma, a mianowicie Konsorcjum
MZO Leszno Sp. z o. o. i FHU
Dominik Zając z Błotnicy. 

Jedynym kryterium wyboru
firm była oferowana cena za
wywóz jednej tony odpadów

zmieszanych i zebranych selek-
tywnie. Warto powiedzieć, że pro-
ponowane ceny usług były
bardzo różne. Po otwarciu ofert
okazało się, że na przykład firma
z Piotrowic chciała otrzymać za
tonę odpadów 470, 23 zł w sek-
torze nr 2, a 374, 39 zł w sekto-
rze nr 5. Natomiast firma z
Kalisza oferowała wywóz w sek-
torze nr 2 za 227, 46 zł i w sekto-
rze nr 5 za 230, 36 zł. Zdaniem
Zarządu Związku, były to bardzo
wysokie ceny. Pozostałe firmy
wyceniły swoją pracę dużo niżej.
I te najkorzystniejsze cenowo
oferty zostały przez Komisję
Przetargową wybrane.

W sektorze nr 1, a więc także
w naszej gminie, odpady z gos-

podarstw domowych i firm odbie-
rać będzie Konsorcjum MZO
Leszno Sp. z o. o. i FHU Dominik
Zając Błotnica. Za tonę śmieci
Związek będzie płacił konsorcjum
132, 84 zł.

W sprawie terminów każdy
właściciel nieruchomości otrzyma
pismo. Będzie w nim harmono-
gram odbioru odpadów oraz
konto, na które trzeba wpłacać
pieniądze za wywóz. Związek do-
łączy też broszurkę o sposobie
segregacji odpadów. Pisma dotrą
do właścicieli nieruchomości naj-
później do połowy lipca. 

Opłatę za wywóz odpadów
trzeba uiścić do 15. każdego mie-
siąca. Można oczywiście regulo-
wać te zobowiązania za kilka
miesięcy z góry. 

Mieszkańcy gminy (poza Henrykowem, Książęcym Lasem i Strzy-
żewicami), którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów komu-
nalnych, a nie otrzymali worków do segregacji, mogą je odebrać u
sołtysów, a Święciechowa również u radnego Zbigniewa Zajdela, ul.
Rynek 10 (w godz. 9-16).

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA NASZEJ GMINY 

Długie Nowe, Długie Stare, Gołanice, Krzycko
Małe, Lasocice, Niechłód, Ogrody, Piotrowice,

Przybyszewo, Święciechowa, Trzebiny

NIERUCHOMOŚCI  ZAMIESZKANE
Odpady komunalne zmieszane – każda środa miesiąca
Odpady komunalne segregowane – ostatnia środa miesiąca (wyjątek    

trzecia środa 18. 12. 2013)
Zbiórka objazdowa (odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elek-

tryczny i elektroniczny – 21 września 2013 r. 
oraz 15 marca i 20 września 2014 r.

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKANE
Tylko odpady komunalne zmieszane – ostatnia środa miesiąca

Strzyżewice
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKANE
Odpady komunalne zmieszane – każdy wtorek miesiąca
Odpady komunalne segregowane – drugi wtorek miesiąca (wyjątek 

trzeci wtorek – 18. 11. 2014)
Zbiórka objazdowa (odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elek-

tryczny i elektroniczny – 12 października 2013 r. 
oraz 12 kwietnia i 11 października 2014 r.

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKANE
Tylko odpady komunalne zmieszane – pierwszy wtorek miesiąca

Henrykowo, Książęcy Las
NIERUCHOMOŚCI  ZAMIESZKANE
Odpady komunalne zmieszane – każdy czwartek miesiąca
Odpady komunalne segregowane – ostatni czwartek miesiąca (wyją-

tek czwarta sobota – 28. 12. 2013 
i czwarta środa 24. 12. 2014)

Zbiórka objazdowa (odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elek
tryczny i elektroniczny – 12 października 2013 r. 
oraz 12 kwietnia i 11 października 2014 r.

NIERUCHOMOŚCI  NIEZAMIESZKANE
Tylko odpady komunalne zmieszane – pierwszy czwartek miesiąca

***

Pojemniki należy wystawić przed posesją w miejscu łatwo do-
stępnym do godziny 6 rano. W przypadku, gdy ustalony dzień ty-

godnia dla odbioru odpadów zmieszanych przypada w dniu
ustawowo wolnym od pracy, odbiór odpadów odbędzie się w dniu

następnym. 

Wszelkie interwencje i uwagi zgłaszać można w MZO, ul. Sa-
perska 23 Leszno, tel. 65 529 90 96, 65 525 92 88, 65 525 92 81, 65

525 92 80. 

***

***
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imieniny obchodzą
W      l   i  p  c  u 

ANNA - 27 VII 
To jedno z najpopularniejszych od

wieków imion, nie tylko w Polsce, ale
i na świecie. Między innymi nosiły je
księżniczki piastowskie i królowe z
rodu Jagiellonów. Każda Anka, Ania,
Anusia to bardzo skomplikowana
osobowość. Bywa niezwykle na-
miętna, a jednocześnie chłodna i
skupiona. Nie wydaje pieniędzy na
byle co, więc może dojść do znacz-
nego majątku. Jest nieugięta. W
życiu bardzo pomaga jej intuicja i jeśli
jest jej posłuszna, zajdzie tam, gdzie
chce. Nie jest osobą, którą się po-
rzuca. Kolorem Anny jest fiolet, ro-
śliną jemioła, zwierzęciem kogut,
liczbą trójka, a znakiem zodiaku
Waga. Imieniny obchodzi również: 1
lutego, 26 marca, 16 kwietnia, 7 i 9
czerwca, 23 lipca, 21 września, 26 i
29 października oraz 20, 21 i 28 lis-
topada.

W naszej gminie mieszka 65 pań
o imieniu Anna. Najstarsza pani o
tym imieniu mieszka w Święciecho-
wie i ma 98 lat, najmłodsza ma ro-
czek i również jest mieszkanką
Święciechowy. Najwięcej jest ich w

Święciechowie, bo aż 21. Następnie
w Długiem Starem – 9, w Lasocicach
– 7, w Niechłodzie i Przybyszewie –
po 5. Panie Anie można spotkać rów-
nież w Krzycku Małym i Piotrowicach
– po 4, w Długiem Nowem – 3, po 2
w Strzyżewicach i Gołanicach. Naj-
mniej pań o tym imieniu mieszka w
Ogrodach, Henrykowie i Trzebinach
– po 1.

Wszystkim Annom życzymy dużo
zdrowia i radości na co dzień.

Anna Wasilewska
z Lasocic

KRZYSZTOF - 25 VII
Krzysztof przywędrował z Grecji, a

oznacza „niosącego Chrystusa”. Wed-
ług legendy święty Krzysztof osiadłszy
nad rzeką przy brodzie pomagał pielg-
rzymom w przeprawach. Stąd został
patronem przewoźników, tragarzy, fli-
saków, żeglarzy, pielgrzymów, a
współcześnie kierowców i lotników.
Krzysztof bardzo więc lubi podróże.
Ciągle szuka nowych znajomości. Jest
zmienny, raz spokojny i serdeczny,
innym razem porywczy i ponury. Pró-
buje być dobrym mężem, ale nieobce
mu są skoki w bok. To prawdziwy
znawca kobiet. Pani, która go poślubi,
musi być tolerancyjna i wyrozumiała.
Kolorem Krzysztofa jest niebieski, ro-
śliną kasztanowiec, zwierzęciem łoś,
liczbą czwórka, znakiem zodiaku
Baran. Imieniny obchodzi także: 2 i 15
marca, 14 kwietnia, 20 sierpnia, 25
września i 1 października.

W gminie Święciechowa mieszka
93 panów o imieniu Krzysztof. Najwię-
cej, bo aż 36, żyje w Święciechowie.
W Długiem Starem i Przybyszewie
możemy spotkać po 9 panów o tym

imieniu, w Niechłodzie – 8, w Długiem
Nowem – 7, w Lasocicach i Gołani-
cach -po 6. Osoby o tym imieniu
mieszkają również w Strzyżewicach i
w Krzycku Małym – po 4, w Henryko-
wie – 3. Najmniej panów Krzysztofów
mieszka w Trzebinach -1.

Wszystkim małym i dużym Krzysz-
tofom życzymy spełnienia marzeń.

POŻEGNANIE
W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

30. 05 – Wasilewski Franciszek (1934), Lasocice
08. 06 – Paczkowska Jadwiga (1935), Święciechowa
15. 06 – Jankowiak Piotr (1984), Lasocice
17. 06 – Łaszczyńska Marianna (1956), Pawłowice
19. 06 – Piotrowiak Marta (1918), Gołanice

Krzysztof Kistela
z Długiego Starego

Czego nie wiemy o...
Magdalenie Marach

Mieszkanka Krzycka Małego, lat 29, z zawodu technik kra-
wiec, pracownica firmy odzieżowej w Lesznie, prezes OSP i
członek Rady Sołeckiej w Krzycku Małym, członek Komisji
Rewizyjnej Zarządu Gminnego OSP w Święciechowie, zodia-
kalny Baran.

- Czy to prawda, że nie wy-
obraża sobie Pani innego
miejsca na życie niż Krzycko
Małe?

- Tu się urodziłam i tu jest mój
rodzinny dom. Mieszkam nad
samym jeziorem i plażę mam wła-
ściwie w ogrodzie. Nie znam pięk-
niejszego miejsca w okolicy.

- Krzycko rozbudziło w Pani
pasję do działalności w straży?

- To rodzice byli i są straża-
kami, więc od najmłodszych lat
wiedziałam, czym się straż zaj-
muje i dlaczego jest taka po-
trzebna. Kiedy miałam osiem lat,
po raz pierwszy startowałam w
strażackich zawodach. A potem
jeździłam na te rywalizacje dzie-
siątki razy. Był czas, że Krzycko
Małe wystawiało nawet siedem
drużyn do jednych zawodów i zdo-
bywało po kilka pierwszych miejsc.
W takim środowisku trudno byłoby
„nie zarazić się” strażacką pasją.

- Ale Pani zostało to do dziś?
- Bo to strażacy ochotnicy pro-

wadzili działalność kulturalną i spo-
łeczną na wsi. Strażacy
organizowali wycieczki, zabawy,
festyny, rajdy rowerowe. Dzięki
straży zwiedziliśmy Polskę, świę-
towaliśmy w czasie dożynek, po-
magaliśmy sobie nawzajem.
Zawsze lubiłam taką aktywność.
Nie wyobrażam sobie siedzenia w
domu.

- A praca?
- Od kilku lat pracuję w firmie

odzieżowej w Lesznie. I zdarza
się, że na zmianie jesteśmy nawet
po dziesięć godzin. Ale nie narze-
kam. Na moje pasje zawsze
znajdę czas.

- Nie żałuje więc Pani swoich
wyborów?

- Wyboru zawodu nie. Jednak

po maturze zdawałam egzamin na
studia pedagogiczne. Zabrakło mi
jednego punktu, by się dostać. Ża-
łuję, że nie spróbowałam po raz
drugi.

- Praca, działalność w straży i
Radzie Sołeckiej… a gdzie
miejsce na wypoczynek?

- Bardzo lubię układać puzzle i
to takie, które mają kilka tysięcy
elementów. Wtedy się wyciszam.
Ułożyłam już parę bardzo ładnych
obrazów.

- Słyszałam, że gotowanie i
pieczenie jest też Pani ulubio-
nym zajęciem? 

- Tego uczyłam się pod okiem
mamy. Lubię gotować, to prawda.
Zdarza się, że gotuję na uroczys-
tościach lub dla większej liczby
gości w domu. Obsługiwałam też
zabawy. Ale sama najchętniej
jadam schabowego z ziemniakami
i gotowaną kapustą.

- Czy żużel może być intere-
sujący dla kobiet?

- Dla mnie jest. Jeszcze kilka lat
temu jeździłam na wszystkie
mecze do Leszna. Teraz, kiedy
mam mniej czasu, oglądam żużel
w telewizji. Najchętniej wspólnie z
kibicami z mojej wsi. Spotykamy
się w pokoiku przy sklepie i tam
możemy pokibicować, nawet bar-
dzo głośno.

- Powróćmy na moment do
społecznej działalności. Czy
łatwo jest znaleźć do niej chęt-
nych w środowisku?

- Sama niewiele bym zdziałała.
Większość imprez robią strażacy i
Rada Sołecka. Właśnie teraz przy-
gotowujemy się do lipcowego fe-
stynu, a już w sierpniu
zorganizujemy dożynki. Każdy ma
jakieś zadania.

- Pani robi dekoracje?
- Wiem, skąd to pytanie. Rze-

czywiście lubię wymyślać wystrój
sali na imprezy, układać kwiaty,
przygotowywać stoły. Ale chętnie,
razem z koleżanką, dekorujemy
też w kościele Grób Pański czy
żłóbek na Boże Narodzenie. Takie
artystyczne zajęcia dają mi sporo
radości.

- Jakie jest Pani największe
marzenie?

- Najpierw powiem o tym mniej-
szym. Chciałabym częściej zwie-
dzać Polskę i Europę.
Największym marzeniem jest zało-
żenie rodziny i wychowywanie
dzieci. Oczywiście, szczęśliwej ro-
dziny.
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Sezon w Gołanicach rozpoczęty
Od soboty, 29 czerwca, oficjalnie czynne jest kąpielisko na plaży w Gołani-
cach. Sezon potrwa do 31 sierpnia tego roku.

Na gołanickiej plaży znajduje
się Rejonowa Stanica WOPR. Od
pięciu lat prowadzona jest przez
Łukasza Szwarca, który w bieżą-
cym roku w trakcie Walnego Ze-
brania Delegatów oficjalnie został
wybrany na jej kierownika. On też
odpowiadać będzie za porządek
na terenie stanicy i na plaży oraz
za bezpieczeństwo kąpiących się
w czasie całego letniego sezonu. 

- Już zatrudniliśmy dwóch ra-
towników – wyjaśnia Łukasz
Szwarc – Prawdopodobnie do po-
mocy zgłoszą się też stażyści, któ-
rzy wcześniej zdobyli stopień
młodszego ratownika. Razem
czuwać będą nad bezpieczeń-
stwem kąpiących się codziennie
od godziny 10 do 18. Dodam jesz-

cze, że ratownicy oprócz podręcz-
nego sprzętu ratunkowego oraz
medycznego mają do dyspozycji
łódź wiosłową i motorówkę, dzięki
której mogą patrolować jezioro i w
razie potrzeby szybko pomóc po-
trzebującym.

Kąpiel jest dozwolona, jeśli na
maszcie znajduje się biała flaga
lub flaga WOPR. Zakaz kąpieli
obowiązuje przy fladze czerwonej.
Brak flagi na maszcie oznacza ką-
piel na własną odpowiedzialność. 

Stanica prowadzi wypożyczal-
nię sprzętu pływającego. Na jej
stanie są: 3 dwuosobowe kajaki, 4
trzyosobowe rowery wodne, 2 pię-
cioosobowe łodzie oraz 1 łódź
dwuosobowa.

Cennik wypożyczeń przed-

stawia się następująco: 
* godzina pływania kajakiem

– 8 zł
* godzina roweru wodnego i

większej łodzi – 10 zł
* godzina mniejszej łodzi – 7

zł
Sprzęt wypożycza się od go-

dziny 10 rano.
Kilka dni przed rozpoczęciem

sezonu jakość wody badał lesz-
czyński sanepid. Podobne bada-
nie odbędzie się za miesiąc.
Odbioru kąpieliska i wypożyczalni
dokonał też prezes Zarządu Rejo-
nowego WOPR w Lesznie. Obie
kontrole potwierdzają dobre przy-
gotowanie stanicy do przyjęcia
wczasowiczów i turystów.

Warto powiedzieć, że plaża

jest codziennie sprzątana. W bie-
żących pracach kierownikowi po-
magają też społecznicy. Do
dyspozycji wypoczywających są
toalety przystosowane również dla
osób niepełnosprawnych, które
znajdują się przy barze U Ali oraz
bezpłatny parking po drugiej stro-
nie ulicy. 

- Mam nadzieję, że sezon wy-
poczynkowy nad jeziorem w Goła-
nicach przebiegnie spokojnie –
dodaje pan Łukasz. – Najważniej-
sze, aby nad wodą było bezpiecz-
nie. A to zależy także od
przebywających tu osób. Pamię-
tajmy więc, aby kąpać się tylko w
miejscach strzeżonych i nie wcho-
dzić do wody po spożyciu alko-
holu lub innych środków
odurzających. Wszyscy stosować
się muszą do regulaminu kąpie-
liska i uwag ratowników. Nie
wolno też na plaży zakłócać spo-
koju innym. Każdemu zależy prze-
cież, by wypocząć i szczęśliwie
wrócić do domu.
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Nowy funkcjonariusz

Od marca w Zespole Dzielni-
cowych w Święciechowie pra-
cuje nowy funkcjonariusz. Jest
nim posterunkowy Michał
Zblewski. Zmiana nastąpiła w
związku z odejściem na emery-
turę Pawła Śliwy.

Gmina Święciechowa podzie-
lona jest na trzy rejony służbowe,
w których pracują poszczególni
dzielnicowi. Michał Zblewski otrzy-
mał rejon numer 1, a więc samą
Święciechowę. Mieszkańcy tej
miejscowości mogą więc do niego
zwracać się ze wszystkimi proble-
mami. On sam poznaje teren i
ludzi, jest często na ulicach Świę-
ciechowy, obserwuje miejsca naj-
bardziej niebezpieczne, jeśli
chodzi o ruch na drogach. Po pro-
stu „wchodzi” w swoje nowe zawo-
dowe środowisko. Michał Zblewski
ma 33 lata, jest mieszkańcem Wil-
kowic, a wielu kibiców sportowych
pamięta go jako olimpijczyka upra-
wiającego bobsleje.

Mieszkańców gminy informu-
jemy więc, że zmienił się przydział
rejonów pozostałych funkcjonariu-
szy. Aspirant Krzysztof Kolman jest
teraz dzielnicowym rejonu numer

3. A zatem spotkać go będzie
można w Długiem Starem i Dłu-
giem Nowem, Trzebinach, Piotro-
wicach, Gołanicach, Krzycku
Małym i Niechłodzie. Natomiast
sierżant sztabowy Andrzej Mą-
drzak objął rejon numer 2, czyli
Strzyżewice, Henrykowo, Książęcy
Las, Lasocice i Ogrody. 

W Zespole Dzielnicowych w
Święciechowie pracuje czterech
policjantów. O odpowiedź na pyta-
nie, na co w czasie wakacji po-
winni przede wszystkim zwrócić
uwagę mieszkańcy, poprosiliśmy
szefa zespołu, aspiranta sztabo-
wego Jarosława Wawrzyniaka

–  Latem zwiększa się liczba
zdarzeń związanych z wypoczyn-
kiem dzieci. I dlatego szczególną
uwagę powinniśmy zwrócić na naj-
młodszych. Każdy rodzic musi wie-
dzieć, gdzie przebywa jego
dziecko, kiedy wraca do domu,
dokąd wyjeżdża. Uczmy dzieci
bezpiecznego poruszania się na
ulicach i drogach, przestrzegajmy
przed kontaktami z nieznajomymi,
chrońmy przed używkami. Szcze-
gólną opiekę dzieci powinny mieć
nad wodą. Nasi funkcjonariusze
zwiększą na okres letni liczbę
służb w Gołanicach. Będziemy
patrolować ten teren zarówno
przed południem jak i wieczorami.
Jesteśmy zawsze gotowi do po-
mocy. A przy okazji dodam, że jeśli
całe rodziny wyjeżdżają na urlop,
dobrze jest poprosić o opiekę nad
domem albo mieszkaniem swoich
sąsiadów. Dzięki temu udaje się
uniknąć kradzieży lub włamań. Na-
szym mieszkańcom życzę oczywi-
ście, by tych złych zdarzeń było jak
najmniej.

Sprawozdanie z wykonania bu-
dżetu za miniony rok omówiła
skarbnik gminy. Odczytała też
uchwały Składu Orzekającego Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej w
Poznaniu w sprawie opinii do tego
sprawozdania i w sprawie absolu-
torium dla wójta. Radni zapoznali
się też z wnioskiem Komisji Rewi-
zyjnej Rady Gminy o udzielenie
absolutorium wójtowi. Przedsta-
wiono opinie wszystkich komisji
gminy zarówno co do wykonania
budżetu, jak i udzielenia absoluto-
rium. Opinie były pozytywne. Osta-
tecznie więc podjęto uchwałę o
zatwierdzeniu sprawozdania finan-
sowego oraz wykonania budżetu
za miniony rok. 

Radni udzielili wójtowi ab-
solutorium. Uchwałę w tej spra-
wie przyjęto jednogłośnie.

W czasie czerwcowej sesji
radni przyjęli także kilka innych
uchwał. Między innymi dokonali
zmian w budżecie, zatwierdzili
roczne sprawozdanie Samorządo-
wego Ośrodka Kultury, zdecydo-
wali o nieodpłatnym nabyciu
działek, udzielili pomocy finanso-
wej powiatowi, ustalili wynagro-
dzenie dla wójta.

W ramach interpelacji dysku-
towano o nowych zasadach gos-
podarki odpadami, o ścieżce
rowerowej, a także o wypoczynku
dzieci oraz kilku zaniedbaniach i
zniszczeniach na drogach. 

Absolutorium 
dla wójta
W środę, 12 czerwca, odbyła się XXV sesja Rady Gminy. Sa-
morządowcy wysłuchali sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia komu-
nalnego. W sesji uczestniczyli wszyscy radni oraz wójt, se-
kretarz i skarbnik gminy, a także dyrektorzy i kierownicy
gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysi i radni powiatu.
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Z pielgrzymką do Gniezna 

W sobotę, 8 czerwca, minist-
ranci z dekanatu święciechow-
skiego wzięli udział w V
Ogólnopolskiej Pielgrzymce Mi-
nistrantów. W tym roku docelowym
miejscem pielgrzymki było
Gniezno. Ministranci z samego
rana wyruszyli autokarem pod
opieką księdza Józefa Wilka. W
Gnieźnie pielgrzymi uczestniczyli
w mszy świętej na placu przed ka-
tedrą, następnie udali się na posi-
łek. Później zwiedzili muzeum
archidiecezjalne a także odwiedzili
siedem miejsc – każde symbolizo-
wało inny sakrament. W katedrze
ministranci na pamiątkę chrztu
świętego wykonali znak krzyża

wodą z Jeziora Lednickiego. W ko-
ściele nawiązującym do pokuty
głowy uczestników zostały posy-
pane popiołem, a w nawiązaniu do
małżeństwa ministranci złożyli jako
wotum wdzięczności zdjęcia swo-
ich rodzin z wypisanym wyzna-
niem wiary. Plan pobytu w
Gnieźnie był tak bogaty, że nie
zdążyliśmy go zrealizować w pełni.
Z naszego dekanatu udział w
pielgrzymce wzięło udział blisko 50
ministrantów, zaś w samym Gnieź-
nie było ponad 4 tysiące ministran-
tów z całej Polski.

MIKOŁAJ KOSTANIAK

Niecodzienne lekcje 
Jedna grupa wraz z opiekunką

Sylwią Gąd udała się do III Liceum
Ogólnokształcącego na warsztaty
z robotyki. Tam uczniowie uczest-
niczyli w trzech wykładach. Pierw-
szy dotyczył obróbki zdjęć w
programie Gimp, drugi - prowa-
dzony przez doktora nauk z
Uniwersytetu Zielonogórskiego -
poruszał kwestie elektrowni wiat-
rowych i ich wykorzystania oraz
zastosowania w Polsce (tzw.
źródła odnawialne). Trzeci wykład
poprowadzili przedstawiciele firmy
Microsoft i dotyczył on internetu i
jego zasobów. Uczniowie dowie-
dzieli się między innymi o tym, że
gdyby Facebook był państwem, to
byłby trzeci pod względem wielko-
ści na świecie. Naszej młodzieży
przypadł do gustu zwłaszcza
pierwszy wykład, podczas którego
usłyszeli, w jaki sposób gazety
przetwarzają i modyfikują zdjęcia
znanych osób.

Druga grupa gimnazjalistów
wraz z opiekunką Magdaleną Szy-
manek udała się do Archiwum
Państwowego, znajdującego się
przy ulicy Solskiego w Lesznie.
Tam na uczniów czekała przygoto-
wana przez panie archiwistki lek-
cja archiwalna pt. „Jak odszukiwać
swoich przodków?”. Wstępem do
tej lekcji była krótka prezentacja
dotycząca tego, czym zajmuje się
archiwum, kiedy ono powstało i w

jakim celu. Młodzież dowiedziała
się, jak funkcjonuje archiwum,
jakie są zasady tworzenia drzewa
genealogicznego, w jakich doku-
mentach można szukać informacji
na temat swoich przodków.
Uczniowie wykorzystali zdobytą
wiedzę w praktyce. Wypełniali re-
wers, czyli zamówienie księgi z
magazynu archiwum i na podsta-
wie akt urodzenia, małżeństwa i
zgonów odszukiwali informacje o
przodkach. Te praktyczne zajęcia
na pewno pomogły im docenić rolę
archiwum w odkrywaniu historii ro-
dzin. Dostrzegli też bardzo istotny
fakt, że dobra znajomość języków
obcych znacznie ułatwia wyszuki-
wanie informacji. Ciekawym ele-
mentem tej wizyty było
oprowadzenie młodzieży po archi-
wum. Zobaczyli magazyny, gdzie
przechowuje się akta i maszynę
służącą do digitalizacji starodru-
ków. Na zakończenie wizyty w
Lesznie wszyscy gimnazjaliści
obejrzeli aktualną wystawę o „75 –
leciu istnienia Klubu Sportowego
Unia Leszno”. Dopełnieniem tej
wystawy były filmiki z pierwszych
meczów żużlowych i prezentacja
początków klubu, historia powsta-
nia Stadionu im. Alfreda Smoczyka
oraz przedstawienie zawodników
Unii Leszno. Obie grupy uczniów,
wraz z opiekunkami, zadowolone
wróciły na lekcje.

14 czerwca gimnazjaliści z Lasocic wybrali się na wycieczkę
do Leszna. Na miejscu zostali podzieleni na dwie grupy.
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Z wizytą u radnego
Dariusz Mazurek mieszka w Święciechowie od zawsze. Tu się urodził i tu jako dorosły prowadzi
swoją firmę. Jest technikiem technologii drewna, ale w tym zawodzie nigdy nie pracował. Od
wielu lat zajmuje się  ogrodnictwem, które wcześniej prowadził ojciec. Produkuje rośliny
ozdobne, zwłaszcza hortensje i róże. O swojej pracy mówi, że ją lubi i nie liczy godzin, które spę-
dza w szklarniach i na giełdach. Ciągle poszukuje nowości oraz nowych rynków zbytu.

Dariusz Mazurek mieszka z
żoną i piątką dzieci. Razem z nimi
są także rodzice, którzy przed laty
postawili dom i rozwinęli ogrodnic-
two. Dziś pomagają młodym i
służą radą. Prywatnie pan Dariusz
jest kibicem piłki nożnej. Kiedyś
grał w zespole Święciechowy i
leszczyńskiej Polonii. Teraz naj-
chętniej jeździ na piłkarskie mecze
do Poznania z córką. Lubi też je-
sienią zbierać z żoną grzyby. Na
więcej pasji po prostu brakuje mu
czasu. 

Dariusz Mazurek jest radnym
po raz pierwszy. Do kandydowania
przekonali go znajomi, którzy
twierdzili, że jako przedsiębiorca
będzie miał inne spojrzenie na pro-
blemy gminy. A przy tym zna Świę-
ciechowę i sąsiednie wsie od
dziecka, więc łatwiej będzie mu
ustosunkować się do samorządo-
wych decyzji. Do wyborów stanął i
został radnym.

- Na początku sądziłem, że
Rada ma większy wpływ na co-

dzienne życie mieszkań-
ców – mówi Dariusz Ma-
zurek. - Mamy spory
budżet, ale zdecydowana
większość pieniędzy musi
trafić na określone cele,
jak choćby oświata czy
pomoc społeczna. Tylko
około jednej piątej bu-
dżetu gmina może prze-
znaczyć na inwestycje, a
więc na to, co zmienia się
wokół nas. Żeby to robić
skutecznie, jeszcze pie-
niądze pożyczamy. Dla
mnie, przedsiębiorcy, to
było coś nowego.

I mówi pan Dariusz o
swoich pierwszych inter-
pelacjach. Chciał, aby
Święciechowa została na
powrót miastem. Interpe-
lował o likwidację funkcji
sołtysa w Święciechowie,
był i jest przeciw wstąpie-
niu gminy do Związku Ko-
munalnego, który zajmuje

się odbiorem śmieci z gospo-
darstw domowych. Uważa, że jeśli
gmina buduje kanalizacje, to po-
winna mieć wpływ na ceny za od-
biór ścieków. 

Dariusz Mazurek jest człon-
kiem Komisji Rolnictwa. Na jej po-
siedzeniach o wielu sprawach
dyskutują, przedstawiając swoje,
czasem różne, stanowiska. Pan
Dariusz nie ukrywa, że bywa jedy-
nym, który ma inne zdanie w nie-
jednej kwestii. Nie mówi o sobie,
że jest w opozycji, ale że inaczej
ocenia realia. Zdarza się więc,  że
głosowania na sesji są 1 do 14.

I jeszcze kilka konkretnych
spraw, które chciałby w Radzie
wspierać. Bardzo dobrym projek-
tem - jego zdaniem - jest budowa
ścieżki rowerowej do Gołanic. Bę-
dzie wygodniej i bezpieczniej do-
trzeć nad wodę. Marzy mu się
  stworzenie z Gołanic prawdziwego
centrum wypoczynkowego dla
gminy. Uważa, że za wszelką cenę
powinniśmy ściągać inwestorów
do Święciechowy, aby dać miesz-
kańcom nowe miejsca pracy. Jest
zdania, że mieszkania komunalne
można by sprzedać lokatorom
nawet za symboliczną złotówkę. A
w kolejnej kadencji należałoby
zmierzyć się z problemem budowy
większego przedszkola.

Zapytany, czy będzie kandy-
dował na radnego przyszłej ka-
dencji, odpowiada, że nie podjął
jeszcze decyzji.

Ustosunkowując się do wyjaśnienia złożonego przez Przewodniczą-
cego Rady Powiatu Mariana Mielcarka w ,,Kurierze Święciechowskim” w
nr 18, pragnę uspokoić wszystkich mieszkańców gminy i wyjaśnić, iż nigdy
nie byłem ani nie jestem przeciwny jakimkolwiek inwestycjom na terenie
Gminy Święciechowa. Stwierdzenie pana Przewodniczącego jest nie-
prawdziwie i nie jest poparte żadnymi faktami. 

Mój sprzeciw dotyczył uchwały nr XX/222/2013 Rady Powiatu Lesz-
czyńskiego z dnia 28 marca 2013 roku. W tejże uchwale wśród nowych in-
westycji wprowadzanych z oszczędności nie znalazła się ulica
Henrykowska w Przybyszewie. Wniosek o jej wprowadzenie był uchwa-
lony jednogłośnie przez 7 radnych na Komisji Planowania, Budżetu i Roz-
woju w dniu 5 grudnia 2012 roku. Wniosek dawał możliwość realizacji
inwestycji w 2013 roku. Sprzeciwiłem się tylko z tego powodu, iż Zarząd
Powiatu nie uwzględnił ww. wniosku do realizacji. Zarząd natomiast przed-
stawił inny sposób rozwiązania tego problemu, który poparła większość
radnych.

Informuję, iż pozostałe inwestycje powiatowe na terenie Gminy Świę-
ciechowa, tj. zjazd z ul. Śmigielskiej w Rzemieślniczą i odwodnienie terenu
przy ul. Produkcyjnej, były wprowadzone na kolejnej sesji Rady Powiatu,
czyli 16 maja 2013 roku, Oczywiście te zmiany poparłem w 100%. Inwe-
stycja na powierzchniowe utrwalenie drogi w Lasocicach i Przybyszewie
została już ujęta w budżecie na 2013 rok.

Wyżej przedstawione wyjaśnienia są poparte protokołami z sesji oraz
komisji, znajdującymi się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Lesz-
czyńskiego (http://www. bip. powiat-leszczynski. pl/).

Chciałbym zdecydowanie podkreślić, że całą swoją osobą staram się,
aby na terenie Gminy Święciechowa było jak najwięcej inwestycji powia-
towych i mam wielką nadzieję, że w przyszłości przy ich wprowadzaniu po-
zostali radni mi w tym pomogą.

Z POWAŻANIEM 
INŻ. REMIGIUSZ LECIEJEWSKI

RADNY POWIATU LESZCZYńSKIEGO
WICEPRZEWODNICZąCY KOMISJI PLANOWANIA, BUDŻETU I ROZWOJU

WYJAŚNIENIEJak załatwić sprawę
W   U R Z Ę D Z I E  G M I N Y ?
Szanowni Państwo
Zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym do zadań gminy na-

leży ustalanie numerów porządkowych nieruchomości. Procedura zwią-
zana z uzyskaniem numeru dla nieruchomości jest bardzo prosta. O jego
nadanie wnioskować może właściciel lub osoba faktycznie władająca nie-
ruchomością. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę
wnioskodawcy oraz jego adres, określenie przedmiotu wniosku oraz in-
formacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek, według danych
zawartych w ewidencji gruntów i budynków. Wniosek jest dostępny na na-
szej stronie internetowej www. swieciechowa. pl w zakładce „e-formula-
rze”. Można go również wypełnić na miejscu w Urzędzie Gminy – pokój nr
9. Postępowanie nie podlega opłatom i kończy się pisemnym zawiado-
mieniem o nadaniu numeru porządkowego. 

Należy pamiętać, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub
inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które ta-
kimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w wi-
docznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem
porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o usta-
leniu tego numeru. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamiesz-
cza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub
placów - nazwę miejscowości. W przypadku gdy, budynek położony jest
w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym
umieszcza się również na ogrodzeniu.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie można uzyskać u
Przemysława Kołodzieja, tel. 655333518, adres e-mail: planowanie-
przestrzenne@swieciechowa. pl,  pokój nr 9.

Serdecznie zapraszamy!
ZASTĘPCA WÓJTA
PATRYK TOMCZAK
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Chłopak ze Święciec
Tak mówi o sobie Kazimierz Urbański: „Jestem chłopakiem ze Święciechowy”. I dodaje     
łem mojej wsi. Przyjeżdżam tu na groby rodziców, do rodziny, na szkolne zjazdy. Tu są m  

Kazimierz Urbański urodził się
w 1929 roku w Święciechowie.
Dziadkowie byli organistami, a oj-
ciec prowadził zakład ślusarski.
Kiedy władze wprowadziły tak
zwane domiary, warsztat nie zara-
biał już na koszty utrzymania i oj-
ciec musiał go zamknąć. Pan
Kazimierz wspomina, że wtedy
była w domu bieda. 

- Kochałem czytać książki –
mówi Kazimierz Urbański – Tuż
przed wybuchem wojny nauczy-
ciele pozwolili nam zabrać książki
ze szkolnej biblioteki. Wzięliśmy ile
się dało, a potem wymienialiśmy je
między sobą. To były polskie
książki, głównie klasyka. 

Święciechowę z dziecięcych lat
pamięta jako wieś nad stawem,
gdzie łapał żaby. I gdzie stał stary
wiatrak. Wszystko się w nim krę-
ciło, kiwało, zgrzytało. W jednym z
tekstów napisał, że skrzydła wiat-
raka tnąc powietrze w plasterki na-
rzucały tej paplaninie pełen
majestatu rytm. Lubił patrzeć na
wiatrak i „słuchać go”. Chyba
wtedy wszystko się zaczęło.

Bo to było jak obraz w objazdo-
wym kinie. Kiedy pierwszy raz za-
siadł na widowni objazdowego
kina, był pewien, że zobaczy cie-
nie zajączka i pieska, podobne do
tych, które pokazywał mu dziadek.
Tymczasem z ekranu uśmiechała
się pani, zapalała światło, prze-
chodziła przez drzwi. Po seansie
pobiegł zobaczyć, czy na płótnie
znajdują się drzwi i czy jest guzi-
czek do zapalania światła. Nie
było. Uwierzył, że można tworzyć
czary.

A przecież był zwyczajnym
chłopakiem ze Święciechowy.
Mówił specyficzną gwarą, ale
dzięki książkom znał też język lite-
racki, piękny. Z podwórkowych
zabaw nauczył się niemieckiego, a
francuski poznał dzięki determina-
cji. Codziennie rano wkładał do
kieszeni napisane na kartce fran-
cuskie słowa i uczył się ich przez
cały dzień. Najczęściej wtedy gdy
pasł krowy na łące. Zawsze wie-
czorem był „bogatszy” o kilka
zwrotów. Francuskiego uczył się
też w liceum. Bo poszedł do liceum
w Lesznie, oczywiście już po woj-
nie. Pamięta, jak pojechali do Za-
kopanego. Była zima. Gdzieś zza
wysokich drzew zobaczył kośció-
łek, mieniący się w słońcu. Widział
słońce, powietrze, wodę. Namalo-
wał ten kościółek, a praca na mro-

zie wręcz się skrystalizowała.
Mówi, że to był początek jego
drogi. Wtedy zrozumiał, że natura
może mu pomóc w rozwoju.

Z liceum w Lesznie przeniósł
się do liceum plastycznego w Poz-
naniu. Tam zdał maturę. Pierwszy
rok studiów zaliczył także w Poz-
naniu. Ale pojechał do Krakowa do
Akademii Sztuk Pięknych. Studio-
wał scenografię. Twierdzi, że ko-
chał Kraków, jego atmosferę,
kulturę, szanse, jakie dawał mło-
dym. A że na pięciuset studentów
znalazł się w dziesiątce najlep-
szych, Ministerstwo Kultury i Sztuki
ufundowało mu stypendium w Pra-
dze. Tam studiował grafikę fil-
mową. No i poznał dobrze język
czeski. On, chłopak ze Święcie-
chowy, właściwie bez pieniędzy,
bez protektorów, w obcym świecie.
Nigdy by sobie nie darował, gdyby
nie wykorzystał takiej szansy.

- Dlatego tak często powtarzam
młodym, że każdy może marzyć i
każdy ma potencjał, który musi
tylko odkryć – tłumaczy pan Kazi-
mierz. – Nieważne, jaką wybiorą

drogę, ważne, by się odważyli, by
poszukiwali, próbowali, by gonili
marzenia. Mnie się udało. 

Po powrocie z Pragi w 1957
roku Kazimierz Urbański założył
Pracownię Rysunku Filmowego
przy Studium Scenografii ASP w
Krakowie. Był jej kierownikiem
przez 15 lat. Z tej pracowni wywo-
dzi się wielu twórców, w tym świa-
towej sławy: Jerzy Kucia, Ryszard
Czekała i Julian Antoniszczak.

Zorganizował Studio Filmów
Animowanych w Krakowie, gdzie
wykształciła się znana na świecie
„krakowska szkoła animacji”. Był
przez kilka lat jego kierownikiem
artystycznym. Przez dwa lata go-
ścinnie wykładał w Wyższej Szkole
Rzemiosł Artystycznych z Zurychu.
Zorganizował i prowadził Pracow-
nię Filmu Animowanego na WSP
w Poznaniu. Wykładał na ASP w
Warszawie i w Łódzkiej Szkole Fil-
mowej. Prowadził setki wykładów i
spotkań. Nie da się w kilku zda-
niach opisać całej zawodowej
drogi pana Kazimierza. Jest bo-
gata i niezwykle pasjonująca. A

jako ciekawostkę można dodać, że w
1955 roku znalazł się w obsadzie filmu
„Godziny nadziei”.

Kazimierz Urbański jest artystą
„osobnym”. Tak piszą o nim znawcy
polskiego kina. Dla nas, widzów, zna-
czy to, że jest inny, wyjątkowy, że w
animacji stworzył własny unikalny styl.
I że był w tych poszukiwaniach jednym
z pierwszych na świecie. W wielkim
skrócie można powiedzieć, że tworząc
swoje filmy animowane pan Kazimierz
panował nad każdym elementem
dzieła. Był scenarzystą, reżyserem,
plastykiem, dźwiękowcem. Tworzył film
od początku do końca. A przy tym uwa-
żał, że film rysunkowy nie potrzebuje
dekoracji. Zwykła nitka, papierek,
plama mogą być zarówno aktorem, jak
i tłem lub całym obrazem. Dla niego
liczy się żywioł kina, ruch, forma na
ekranie, „muzykowanie” plastyką. A
także możliwość ingerencji bezpośred-
nio na kliszy, już po zakończeniu pracy
operatorskiej - po to, by wywołać nie-
pokój, wibracje, napięcie. W internecie
można zobaczyć kilka filmów Kazimie-
rza Urbańskiego. Między innymi „Słod-
kie rytmy”, nakręcony w pasiece ojca
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  howy
           : „Nigdy się nie wstydzi-
               moje korzenie”.

Szczypta historii
Kurkowe Bractwo 

Strzeleckie w Święciechowie
Święciechowa zali-

czana jest do najstarszych
osad w Wielkopolsce, poło-
żona na historycznym
szlaku handlowym łączą-
cym Śląsk z Wielkopolską.
Umiejscowiona jest w odle-
głości 12 km od Królew-
skiego Miasta Wschowy
(prawa miejskie w 1972 r.) i
5 km od Leszna, które w
tamtych czasach było wsią,
należącą do historycznej
Ziemi Wschowskiej. Miejs-
cowość ta wymieniana jest
już w 1258 r. (pod nazwą
Svecechov), a w 1277 r.
uzyskuje prawa miejskie na
prawie magdeburskim (nie-
mieckim), zatwierdzone w
1302 r. przez księcia Hen-
ryka Głogowskiego. 

Prawdopodobne jest
to, że już w tamtym wieku
zaistniało Bractwo Kur-
kowe w Święciechowie,
jako istotne ogniwo struk-
tury każdego średniowiecz-
nego nowo lokowanego
miasta w Wielkopolsce.
Podstawowym zadaniem i
obowiązkiem takiego
bractwa była obrona
miasta przed rabunkami i
najeźdźcami, jak również
ochrona miasta przed po-
żarami i klęskami żywioło-
wymi-prowadzenie akcji
ratowniczych. O istnieniu
Strzeleckiego Bractwa Kur-
kowego w Święciechowie
w XVI wieku wspomina
Karl Beissert, autor książki
o historii Święciechowy pt.
„Schwetzkau Geschichte
einer kleinen Stadt im
Osten”, wydanej w Pozna-
niu w 1931 r. Ówczesne
strzeleckie bractwa kur-
kowe miały charakter ty-
powo patriotyczny, a zatem
w pełni były polskie, a w
wyniku II rozbioru Polski
Święciechowa w 1793 r.
znalazła się pod zaborem
pruskim (włączona została
do Prus), co przyczyniło się
do choćby okresowego za-
wieszenia funkcjonowania
bractw kurkowych w tej
dzielnicy.

W pełni udokumento-
wana historia Strzeleckiego
Bractwa Kurkowego w
Święciechowie rozpoczyna

się w 1865 r. okresem wzna-
wiania działalności bractw
kurkowych w wielu miastach
Wielkopolski z inspiracji
ówczesnych władz zabor-
czych. Z tego też roku jest
znany pierwszy z oryginału
statut Strzeleckiego Bractwa
Kurkowego w Święciechowie
(Schützengilde zu Schwetz-
kau), sporządzony w języku
niemieckim. Na przestrzeni
udokumentowanej działalno-
ści Strzeleckiego Bractwa
Kurkowego w Święciecho-
wie, trwającej do sierpnia
1939 r. z przerwami zawie-
szenia w czasie wojen (wojny
francusko-pruskiej 1870-71 i
I wojny światowej 1914-
1918), organizacja miała pięć
statutów: z 4 czerwca 1865
r.(daty wznowienia działalno-
ści), z 1878 r., z 6 stycznia
1905 r., z 30 kwietnia 1925 r.
zatwierdzonego przez wła-
dze polskie oraz z 27 grudnia
1933 r.

Zgodnie ze statutem
Strzeleckiego Bractwa Kur-
kowego w Święciechowie
każdorazowo prezesem or-
ganizacji zostawał burmistrz
miasta Święciechowa. Do
bractwa oprócz osób nie-
mieckojęzycznych należeli
też Polacy o prawdziwie pol-
skich nazwiskach, jak Urbań-
ski, Apolinarski przede
wszystkim w okresie między-
wojennym. W świadomości
lokalnej społeczności brak
jest wiedzy o istnieniu takiej
miejscowej organizacji z bo-
gatymi tradycjami i zwycza-
jami. Tymczasem jest ona
uwieczniona na wielu zdję-
ciach zakurzonych i porzuco-
nych w szufladach lub na
strychach domów w Święcie-
chowie. Można jeszcze zna-
leźć porzucone tarcze
strzeleckie artystycznie na-
malowane, jak również poje-
dyncze odznaki strzeleckie z
poszczególnych lat, które
były świadkami działalności
Strzeleckiego Bractwa Kur-
kowego w Święciechowie.
Warto by je dziś zebrać i po-
kazać kolejnym pokoleniom. 

PIOTR PAWEŁ KOSCHEL 

pana Kazimierza w Święciechowie albo
„Diabły”, czyli nasi żużlowcy, gdzie
autor fascynuje się ruchem lub „Mate-
ria”, w którym bohaterem jest kłębek
włóczki i wysuwająca się z niego nitka.

- Pasjonuje mnie magia, która ist-
nieje dzięki niedoskonałości naszego
oka, dzięki światłu i ciemności – wyjaś-
nia.

Całe życie eksperymentuje i poszu-
kuje. Tworzy dzieła oryginalne, niekiedy
fotograficznie przetworzone. Niejedno-
krotnie widz zadaje sobie pytanie, jak to
w ogóle zostało zrobione.

Pan Kazimierz pięknie o tym opo-
wiada. Mówi, że od dnia, w którym jako
uczeń ślusarski po raz pierwszy po-
szedł do kina, chciał robić filmy rysun-
kowe. Nie takie, w których ktoś pisze
scenariusz, inny opracowuje scenopis,
jeszcze inny oprawę plastyczną, a cały
batalion rysowników tworzy ruch. Nigdy
nie lubił filmów o grzecznie ułożonej fa-
bule. On myślał o filmach autorskich.
Uczył się tego latami, także poznając
balet, pantomimę, scenografię, reżyse-
rię, nawet szermierkę. To wszystko po-
zwalało mu poznać istotę filmu.

I stworzył kilkadziesiąt filmów ani-
mowanych i dokumentalnych. Za wiele
z nich odebrał nagrody i wyróżnienia, w
tym 14 nagród międzynarodowych w
Oberhasen, Locarno, Mannheim, New
Delhi, Rimini, Montevideo. Tworzył
spektakle przy użyciu świateł i slajdów,
był autorem własnych twórczych przed-
stawień. 

- To jest moje życie – dodaje pan Ka-
zimierz. – O swoim widzeniu świata
przez lata mówiłem studentom. Uczy-
łem ich mojej metody i moich technicz-
nych eksperymentów. Bardzo często
wykładałem za granicą. Do dziś mam
sporo zaproszeń na uczelnie w różnych
częściach świata.

Aż nie chce się wierzyć, że znalazł
czas, aby spotkać się z uczniami świę-
ciechowskiego gimnazjum. W czerwcu
odwiedził swoją rodzinną miejscowość
i kiedy tylko dowiedział się, że młodzi
chcą go poznać, przyszedł do szkoły.
Nie zgodził się na żadne oficjalne
przedstawianie. Zwyczajnie zaczął opo-
wiadać o sobie, o historii naszego re-
gionu, oczywiście o kinie. Jak to
chłopak ze Święciechowy.

Ten chłopak ma 84 lata. Jest ojcem
dwóch synów i córki, ma pięcioro wnu-
cząt. Mieszka w Warszawie i Krakowie,
lubi góry. I mimo emerytury nie zamie-
rza rezygnować ze swojej pasji. Bo kino
zawładnęło nim na całe życie.

HALINA SIECIńSKA
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Projekty gimnazjalistów

A oto tematyka projektów.
„Uzależnienia i jak z nich

wyjść”
Temat realizowało pięciu

uczniów, a ich opiekunką była Mi-
lena Skopińska, pedagog szkolny.
Już w listopadzie ubiegłego roku
młodzież rozpoczęła gromadzenie
informacji na temat uzależnień.
Szukała ich w książkach, broszu-
rach, internecie. Zespół opracował
tekst dotyczący tego zagadnienia,
zwłaszcza informacje o możliwości
wyjścia z nałogu. Trzy osoby zro-
biły też plakaty. Miały one hasła:
Stop narkotykom, Palenie zabija i
Alkohol uzależnia.

„Niewyjaśnione zjawiska o
podłożu historycznym, religij-
nym i naukowym”

Ten projekt realizowało sze-
ściu uczniów, a opiekunką była Jo-
anna Zygmunt, psycholog szkolny.
Zespół chciał przede wszystkim
pogłębić wiedzę na temat niewy-
jaśnionych zjawisk występujących
na gruncie naukowym, historycz-
nym lub religijnym. Postanowili
przybliżyć innym takie zagadnienia
jak: parapsychologia, demonizm,
wampiryzm, obce cywilizacje, nie-
widzialne znaki itp. Wyszukiwali na
ten temat informacji, korzystając
przy tym z różnych źródeł. Prze-
prowadzili wywiad z ojcem egzor-

cystą, przygotowali miniwystawę,
wydali broszurki.

„Biskupin – rekonstrukcja
osady kultury łużyckiej”

Ten projekt był nieco inny niż
wszystkie, bo głównie polegał na
pracy artystycznej i technicznej.
Czterech uczniów postanowiło bo-
wiem wykonać z zapałek makietę
osady biskupińskiej. Wcześniej
musieli oczywiście dowiedzieć się
sporo o Biskupinie i epoce, w któ-
rej powstał. Opiekunkami uczniów
były Grażyna Harasim i Bogusława
Kuźniak. W ramach projektu
uczniowie przeprowadzili też wy-
wiad ze studentem archeologii
oraz wystawili swoją pracę w
szkole.

„Japonia w naszych oczach”
Taki temat projektu wybrały

sobie dwie uczennice. Ich opie-
kunką była Katarzyna Winkhof,
nauczycielka języka polskiego.
Dziewczęta przygotowały zajęcia
dla uczniów młodszych klas. Były
więc próby robienia origami oraz
poznania napisów w języku japoń-
skim. Był konkurs plastyczny o te-
matyce japońskiej, oczywiście z
nagrodami. Ale był też pokaz stroju
i makijażu małej Japonki. Ten pro-
jekt bardzo podobał się uczniom.

„Zabytki powiatu leszczyń-
skiego”

Każdy uczeń gimnazjum ma obowiązek brać udział w realizacji
choćby jednego projektu w ciągu trzyletniej nauki. Tematykę projektu
i jego sposób realizacji uczniowie proponują sami. Każda grupa ma
jednak swojego opiekuna, którym zwykle jest nauczyciel przedmiotu
związanego z zakresem zainteresowań uczniów. W tym roku w Świę-
ciechowie uczniowie głównie z klas drugich gimnazjum realizowali 7
projektów. Były bardzo interesujące i różnorodne. Wszystkie zostały
zaprezentowane większej grupie uczniów w formie multimedialnej.

Projekt miał wzbudzić zainte-
resowanie uczniów historią i trady-
cją regionu leszczyńskiego oraz
skłonić ich do poznawania cieka-
wych miejsc. Realizowało go czte-
rech uczniów z opiekunką Barbarą
Tyrałą, nauczycielką historii.
Uczniowie wyszukiwali zabytki w
siedmiu gminach powiatu. Opisy-
wali je i gromadzili dokumentację
na ich temat. Zrobili też wystawę
książek dotyczących ciekawych
miejsc w regionie oraz gazetkę o
zabytkach.

„Wiem, co jem”
Piątka uczniów z klasy drugiej

już we wrześniu ubiegłego roku
wzięła udział w akcji organizowa-
nej przez Tesco pod nazwą
„Zdrowo najedzeni”. Nakręcili
krótki film na ten temat. Potem
przygotowali cały projekt pod
opieką Agnieszki Wojdyn, nauczy-
cielki biologii i chemii. Przede
wszystkim zbierali informacje na
temat warzyw i owoców, substancji

dodawanych do żywności, zdro-
wych przekąsek oraz chorób po-
wstałych w wyniku złego
odżywiania. Opracowali zasady
zdrowego jedzenia, pokazali pira-
midy żywieniowe, stworzyli swoją
książeczkę z przepisami na
zdrowe przekąski i słodycze.
Uczniów zaprosili do degustacji
zdrowej żywności.

„Zagrożenia cywilizacyjne”
Opiekunką tego projektu była

także Agnieszka Wojdyn. Przygo-
towywała go czwórka uczniów z
klasy trzeciej. Przez kilka miesięcy
zajmowali się przyczynami i skut-
kami zanieczyszczeń atmosfery.
Poznawali więc takie zjawiska jak:
smog, efekt cieplarniany, dziura
ozonowa, kwaśne opady. Zdobyli
sporą wiedzę na ten temat, z którą
podzielili się w czasie prezentacji.
A dodatkowo w wielu miejscowo-
ściach w gminie fotografowali naj-
różniejsze porosty i określali
poziom ich zanieczyszczenia.

W środę, 12 czerwca, dzieci ze
świetlicy szkolnej w Święciechowie
- korzystając z zaproszenia Ze-
nona Demskiego, udały się do
azylu dla dzikich zwierząt w świę-
ciechowskim lesie. Pogoda była
wymarzona, humory dopisywały,
więc wyruszono zaraz po obiedzie.
Na miejscu dzieci wyładowały swój
prowiant i przystąpiły do pieczenia
kiełbasek. Potem pan Zenek opro-
wadził je po azylu. Lokatorów nie
było wielu, ale pewnie w ciągu lata
przybędzie porzuconych lub poka-
leczonych zwierzaków. Gospodarz
z pasją opowiadał o każdym pod-
opiecznym – sowie samotniczce,
kalekiej pustułce i młodej wronie,
którą przy dzieciach sprawnie na-
karmił kawałkami kurczaka. Dla
dzieci była to niezła lekcja, gdyż w
azylu obowiązują zasady, których
należy przestrzegać – trzeba za-
chowywać ciszę i spokój, aby nie
straszyć zwierząt. Dzieci były za-
dowolone z wyprawy, także z tego,
że udało im się przejść taki kawał
drogi. Azyl odwiedzą ponownie we
wrześniu.

„Zieloną lekcję” przeżyli uczniowie z klasy IV szkoły w Długiem Starem. Na
początku czerwca wybrali się do Brenna. Tam mieszkali w trzyosobowych
domkach kempingowych, które oczywiście sami musieli sprzątać. Nau-
czyciele ogłosili konkurs czystości. O dziwo, wygrali chłopcy. Na początek
„zielonych lekcji” uczniowie przeprowadzili próby przedstawienia ,,Kop-
ciuszek” oraz omawiali program Dnia Rodziny. Potem popisywali się umie-
jętnościami spostrzegania i przenosili je na papier, a także rysowali
otaczającą ich przyrodę. Uczestniczyli też w zajęciach z mikroskopem i
komputerem. Na drugi dzień prowadzili obserwacje w terenie i ćwiczenia
laboratoryjne dotyczące wody, powietrza i temperatury. Na koniec bawili
się w dziennikarzy i opisywali swoje przeżycia. Organizowali również wy-
cieczki i zawody sportowe. Bardzo cieszyli się z pobytu nad jeziorem. A w
drodze powrotnej do domu zwiedzili Galerię Rzeźby Ptaków w Górsku.

W czwartek, 13 czerwca, na przerwach uczniowie szkoły w Lasocicach
częstowali się zdrowymi posiłkami przygotowanymi przez mamy uczennic
klasy II gimnazjum. Na szkolnym, kolorowym stole pojawiły się pyszne ka-
napki, owocowe szaszłyki i wypełnione owocami kubeczki. Zdrowe posiłki
z owoców i warzyw przygotowali również uczniowie klas I-III szkoły pod-
stawowej. Wykonanie kanapek dostarczyło mnóstwa radości i zabawy, a
na świeżym powietrzu smakowały znacznie lepiej. Podczas przerw swoje
umiejętności taneczne zaprezentowały też uczennice klasy VI.
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Koniec roku 
w ognisku

Odbyło się zakończenie roku
szkolnego w Ognisku Muzycznym
działającym przy Samorządowym
Ośrodku Kultury w Święciechowie.
W tym roku nikt nie został absol-
wentem, bo nie było uczniów ostat-
niej klasy w grupach. Wszyscy
kontynuować będą naukę w roku
przyszłym. 

Do ogniska uczęszczało 10
dzieci. Uczyli się gry na gitarze, or-
ganach lub na skrzypcach. Zajęcia
mieli raz w tygodniu, przez jedną
lekcyjną godzinę. Instruktorami są
Mariusz Sałata i Stefan Kozanecki.

Uczniowie pobierają naukę w gru-
pie dziecięcej i wtedy cały cykl trwa
6 lat oraz w grupie młodzieżowej-
przez 4 lata. Wszyscy odebrali
świadectwa ukończenia swojego
roku nauki.

Uroczystość odbyła się w SOK,
oczywiście z udziałem rodziców
młodych muzyków. Każdy z nich
zaprezentował jeden utwór, a ze-
spół prowadzony przez Mariusza
Sałatę dał krótki koncert.

Nabór na kolejny rok nauki w
ognisku rozpocznie się we wrześ-
niu.

W piątek, 14 czerwca, klasy trzecie Gimnazjum w Święciechowie
wyjechały na zajęcia warsztatowe do Zakładu Zagospodarowa-
nia Odpadów w Trzebani. Obiekt jest największym w rejonie po-
łudniowej Wielkopolski zakładem tego typu. Dostarczone do
Trzebani odpady są najpierw segregowane, odzyskuje się w ten
sposób plastiki, papier, szkło i metal. Dalej śmieci przesiewa się
w celu wydzielenia bioodpadów. Odpady organiczne kieruje się
do zbiornika suchej fermentacji, gdzie zachodzą procesy rozkładu
organicznego i produkcji biogazu. Biogaz spalany jest w genera-
torach produkujących prąd elektryczny. Instalacja ZZO w Trzebani
zabezpiecza potrzeby w zakresie zagospodarowania odpadów z
Leszna i 19 sąsiednich gmin.

W czwartkowe przedpołudnia, 6 i 13 czerwca, święciechowska
biblioteka gościła uczniów klas I szkół podstawowych ze Świę-
ciechowy i Lasocic. Okazją do spotkania było „pasowanie na czy-
telnika”. Dzieci poznały bibliotekę, zasady gromadzenia,
opracowania i udostępniania zbiorów. Dowiedziały się, jak ko-
rzystać z tych zbiorów oraz jak należy zachowywać się w biblio-
tece. Po uroczystym przyrzeczeniu nowi czytelnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy, upominki i słodki poczęstunek. Uroczyste
„pasowanie na czytelnika” odbywa się cyklicznie, co roku w czer-
wcu. Życzymy wszystkim „pasowanym” cierpliwości, wytrwałości
i przyjemności z czytania książek.

Bibliotekarz radzi
Na letnie, urlopowe wieczory

polecamy lekturę dwóch ksią-
żek. Pierwsza to "Brzoskwinie
dla księdza proboszcza". Druga
- "Ogród Cieni".

Vianne Rocher, znana czytelni-
kom bohaterka „Czekolady” i „Ru-
binowych czółenek”, od lat
mieszka z ukochanym Roux i
dwiema córkami w Paryżu. Pew-
nego dnia otrzymuje list, którego
autorką jest Armande Voizin,
dawno nieżyjąca mieszkanka Lan-
squenet. Armande prosi w nim swą
dawną przyjaciółkę o przyjazd do
swego starego domu. Komu po-
trzebna jest pomoc Vianne? Jak
ułożą się jej stosunki z tamtejszą
społecznością? Jaką rolę odegra
w tym wszystkim proboszcz Rey-
naud, który kiedyś doprowadził do
wyjazdu Vianne z Lansquenet?

O tym dowiecie się czytając
"Brzoskwinie dla księdza probosz-
cza".

"Ogród cieni" C. Virginii An-
drews to nostalgiczna opowieść o

braku miłości, dokonywaniu złych
wyborów i późniejszym rozgory-
czeniu.

Główna bohaterka książki Oli-
via Winfield nie może uwierzyć, jak
wielkie szczęście zapukało do jej
drzwi. Gdy poznaje przystojnego
Malcolma Foxwortha, który prosi ją
o rękę, myśli, że nic piękniejszego
w życiu nie może jej się przytrafić.
Niestety. piękne, romantyczne ma-
rzenia młodej żony wkrótce legną
w gruzach, gdyż mąż okazuje się
aroganckim, bezwzględnym de-
spotą. Olivia ma jedynie pełnić rolę
matki, która urodzi mu dzieci i bę-
dzie zarządzać jego ponurym Fox-
worth Hall. Sytuacja pogorszy się
jeszcze bardziej, gdy do domu
wróci z kilkuletniej podróży ojciec
Malcolma z młodziutką i piękną
żoną Alicją...

Napisana lekko, barwnie i wy-
raziście nowa książka Virginii An-
drews zachwyci każdego
miłośnika literatury obyczajowej.
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Prawdziwe
historie
Przeczytałam przed dwoma miesiącami opowieść o dziew-
czynie, która miała nieszczęście spotkać na swej drodze nie-
właściwego mężczyznę.
Przeżyła z nim wiele trudnych lat, zgorzkniała, poszarzała,
była i jest nieszczęśliwa. Czytając tę historię natychmiast po-
myślałam o córce mojej koleżanki, która swojego szczęścia
szukała przez prawie połowę życia. Dziś ma ponad pięćdzie-
siąt lat i mimo naprawdę gorzkich doświadczeń potrafi się
uśmiechać. Często powtarza, że zastosowała zasadę "do
trzech razy sztuka" i że się opłaciło. Może to więc dobry przy-
kład dla kobiet, którym trudno uwierzyć, że los bywa także
sprawiedliwy. Ani los w końcu dał spokojną i szczęśliwą co-
dzienność.

A nie było tak od początku. W
domu rodziców miała szczęśliwe
dzieciństwo. Co prawda nie nale-
żeli do bogatych rodzin, a ona
miała jeszcze dwie siostry i brata,
ale niczego im nie brakowało. Moja
koleżanka pracowała chałupniczo
w domu, a jej mąż w zakładzie
pracy. Mieli dwie pensje i po latach
kupili sobie nawet mały domek na
wsi. Było więc zwyczajnie, dość
skromnie, ale bez biedy. Często
tam u nich bywałam. 

Ance marzyło się jednak samo-
dzielne życie. Była najstarsza z ro-
dzeństwa i bardzo chciała szybko
wyjść z domu. Skończyła szkołę
podstawową i zaczęła uczyć się za-
wodu sprzedawcy. W sklepie poz-
nała chłopaka. Nie miała jeszcze
osiemnastu lat, gdy zaszła w ciążę.
Twierdziła oczywiście, że kocha, że
założą rodzinę, że będą szczęśliwi.
Koleżanka nie chciała jej zabraniać
tej miłości. Chyba nawet wtedy wie-
rzyła, że im się uda. Razem z
mężem wynajęli dla nich małe
mieszkanie i wyprawili wesele.
Wnuczka urodziła się cztery mie-

siące później. 
Kiedy czytałam tamtą historię o

latach poniewierki młodej żony i
matki, wydawało mi się, że rozpoz-
naję w niej życie Anki z pierwszego
małżeństwa. Ona także nie zdobyła
zawodu, bo nie skończyła tej prak-
tyki w sklepie. Nie miała pracy i
mogła tylko liczyć na zarobki męża.
Nie skarżyła się rodzicom i nie opo-
wiadała nikomu, jak jest jej ciężko.
A było bardzo źle, od początku.
Przede wszystkim dlatego, że mąż
ją bił. O tym dowiedziałyśmy się do-
piero po kilku latach, kiedy jej có-
reczka zaczęła zwierzać się babci.
To był szok dla mojej koleżanki,
która bardzo kochała Ankę. Na-
tychmiast chciała ją zabrać do sie-
bie, ale Anka ciągle odkładała tę
decyzję. Myślę, że liczyła, iż mąż
się zmieni, poprawi. Ale doszło do
nieszczęścia. W czasie jednej z
awantur mąż zepchnął Ankę ze
schodów. Nieprzytomną zabrali ją
do szpitala. Jej mama nie pozwoliła
już na to, by wróciła do tamtego
domu i do męża. Zamieszkała z po-
wrotem z rodzicami i rodzeństwem.

Wtedy było ich jeszcze więcej, bo
przecież Anka wprowadziła się z
małą Olą. Wszyscy "świata poza
nią nie widzieli". 

Chyba po trzech latach Anka
poznała swojego drugiego męża.
To było na jakiejś wycieczce, czy
wczasach. Wtedy już pracowała i z
zakładu pracy zorganizowali ten
wyjazd. Chłopak był przystojny,
młody, bardzo kulturalny. Przyjeż-
dżał dość często do mojej kole-
żanki na wieś, ale nigdy nie
zostawał dłużej niż kilka godzin.
Spotykał się z Anką, spacerowali,
bawili się z Olą. Chyba byli szczę-
śliwi. Nikt się nie dziwił, gdy posta-
nowili się pobrać. Ślub był skromny,
bo przecież tylko cywilny. I znowu
ta moja koleżanka wynajęła im
mieszkanie. Oczywiście płaciła za
nie, bo młodzi nie zarabiali zbyt
dużo. Mąż Anki pracował na wyjeź-
dzie i wracał tylko na niedzielę.
Szokiem okazało się, że Anka po
kilku miesiącach postanowiła się
rozwieść. I że ten rozwód dostała
natychmiast, bez żadnych rozpraw,
świadków, bez buntu ze strony
męża. Powiedział "tak" na rozpra-
wie, spakował swoje rzeczy i wyje-
chał. A ona bardzo to przeżyła. 

Długo nie wiedziałam, dlaczego
tak się stało. Teraz też nie chcę
pisać o szczegółach, bo to bardzo
osobiste i intymne sprawy. Powiem
tylko, że ukrył przed nią chorobę, z
którą nie dało się wspólnie żyć.
Oszukał ją, nie wyznał prawdy,
uciekał przed rozwiązaniem pro-
blemu. Tak naprawdę drugie mał-
żeństwo Anki można było
unieważnić. Ono właściwie nie ist-
niało. Anka załamała się, uciekała
od ludzi. Leczyła się psychiatrycz-
nie. Kilka lat później zmarł jej pierw-
szy mąż. Została wdową. Wtedy
miała zaledwie trzydzieści parę lat. 

I wracam do tego powiedzenia

Anki, że "do trzech razy sztuka".
Właściwie Anka mogłaby już nigdy
nikomu nie zaufać. Życie bardzo ją
doświadczyło. Na szczęście miała
córeczkę. To Olka rozświetlała jej
codzienność. No i bliscy, którzy
nigdy nie zostawili jej samej. Było
inaczej niż z tamtą dziewczyną, o
której pisaliście przed miesiącem.
Ona nie miała wsparcia. Anka tak. 

A ten trzeci raz Anki to spotka-
nie z chłopakiem, a właściwie z
mężczyzną, który jeździł tirami. To
on pierwszy zakochał się bez pa-
mięci. On zabiegał o Ankę przez
kilka lat. Anka bała się zaufać, nie
chciała rozpoczynać życia na
nowo. Ciągle pamiętała o swoich
złych wyborach. Nie chciała fundo-
wać córce kolejnych smutnych dni,
a może i miesięcy. Ale Karol był
cierpliwy. "Chodzili ze sobą", a wła-
ściwie Karol "chodził za Anką" pra-
wie siedem lat. W końcu się
pobrali. 

I jak jest dzisiaj? 
Moja koleżanka szczerze się

uśmiecha, kiedy o to pytam. Anka
jest już babcią, młodą babcią.
Razem z Karolem rozpieszczają
wnuka. Mieszkają na swoim, są
szczęśliwi. Anka mówi, że wyma-
zała z pamięci wszystko, co złe. W
końcu to było "tylko" dwadzieścia
lat życia. Już ponad dziesięć jest ze
swoim mężem. Zamierza doczekać
z nim starości. Może przeżyją trzy-
dzieści lat i więcej? Takie szczę-
śliwe zakończenia zdarzają się
przecież małżeństwom. Warto w
nie wierzyć. Anka poleca taki spo-
sób patrzenia na życie wszystkim
kobietom, które doświadczają złych
dni. Warto spróbować drugi raz,
trzeci. Na pewno trzeba o siebie
walczyć. 

SPISAŁA
HALINA SIECIńSKA

*W gimnazjum w Święciechowie odbył się Gminny Konkurs Biolo-
giczno – Chemiczny. Wzięli w nim udział uczniowie z Leszna, Długiego
Starego i Święciechowy. I miejsce zajęła Paula John, II miejsce – Jakub
Mroziński i Katarzyna Brzezewska, a III – Tomasz Donaj. Wszyscy ze
Święciechowy.

*W szkole w Lasocicach zorganizowano konkurs historyczny „Tropi-
ciel”. W kategorii szkoły podstawowej kolejne miejsca zajęli: I – Bianka
Frąckowiak, II – Mateusz Adamiak, III – Julia Małycha. W kategorii gim-
nazjum: I miejsce - Mikołaj Kowalewicz, II – Michalina Ławniczak, III –
Sandra Turkowiak.

*Uczniowie z Lasocic sprawdzali swoją wiedzę z języka angielskiego.
Konkurs nazywał się „10 słówek”. Zwycięzcami zostali: I – Andrzej Kra-
jewski, II – Mikołaj Kowalewicz, III – Sabina Samol.

*Do szkoły w Święciechowie dotarły wyniki Ogólnopolskiego Konkursu
Matematycznego „Kangur”. Startowało w nim 18 uczniów. Bardzo duży
sukces odniosła uczennica klasy IIIa szkoły podstawowej Agnieszka Piet-
rucha oraz uczeń klasy  Ib gimnazjum Dawid Makałowski. Otrzymali oni
wyróżnienia w konkursie, odznakę brązowego kangura oraz dyplomy i
upominki. Trzeba również pogratulować pozostałym uczestnikom, którzy
uzyskali wysokie wyniki. A są nimi: Kinga Strzelczyk (IVb), Katarzyna Mro-
zińska (VIb), Krzysztof Mroziński (IVb), Kacper Strzelczyk (VIb) oraz Ro-
bert Matuszewski (IIa).

K R Ó T K O
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HOROSKOP

Baran 21.03-19.04
W Twoim życiu pojawi się osoba,

która będzie miała wpływ na zawo-
dowe decyzje. Skorzystaj z jej do-
świadczeń. Nie uciekaj od spotkań.
Być może nawiążesz znajomość,
która przerodzi się w prawdziwe
uczucie. 

Byk 20.04-20.05
Uważaj na finanse. Zastanów się,

zanim podejmiesz decyzję o więk-
szych wydatkach. Koniecznie skon-
troluj zdrowie. I częściej korzystaj ze
świeżego powietrza. Finanse dobre.

Bliźnięta 21.05-21.06
Sprawy domowe i zawodowe

ułożą się dobrze. Czas więc pomy-
śleć o sobie. Pogoda sprzyja zmia-
nom - może nowa fryzura, może
kosmetyczka, może sport? I czekaj
na dobrą wiadomość.

Rak 22.06-22.07
W życiu zawodowym uzbierało

się trochę niezałatwionych spraw.
Niektórymi z nich szybko trzeba się
zająć. Poproś o pomoc współpra-
cowników. W połowie miesiąca ktoś
miły zadzwoni. 

Lew 23.07-22.08
Jesteś osobą poukładaną, ale

chyba zrobisz coś szalonego. Uwa-
żaj, bo potem trudno będzie to od-
kręcić. Oczekuj dobrej wiadomości
od kogoś bliskiego.

Panna 23.08-22.09
Ktoś poprosi Cię o pomoc w pew-

nej skomplikowanej sprawie. Wspól-
nie osiągniecie sukces i zyskacie
uznanie. W domu niespodziewana
wizyta kogoś bardzo miłego.

Waga 23.09-22.10
Powoli nadciąga czas zmian i to

przede wszystkim w sprawach uczu-
ciowych. Ktoś bardzo chce zawrócić
Ci w głowie. A w pracy uważaj na
plotki. Nie słuchaj ich i nie przejmuj
się.

Skorpion 23.10-21.11
Nadchodzące dni przebiegną bez

niespodzianek. Nieco senną atmos-
ferę zakłóci mały sąsiedzki incydent.
Nie daj się sprowokować. Finanse
dużo lepsze. 

Strzelec 22.11-21.12
Postaraj się zregenerować siły,

bo ostatnio jesteś dużo mniej ak-
tywny. Odpocznij, zrelaksuj się, weź
kilka dni urlopu. W połowie miesiąca
spodziewaj się dobrej wiadomości.

Koziorożec 22.12-19.01
Czeka Cię trochę problemów w

pracy, ale przy odrobinie kompro-
misu wszystko da się załatwić. Pod
koniec miesiąca spotkasz znajomych
sprzed lat. Będzie naprawdę wesoło.

Wodnik 20.01-18.02
W Twoim związku zadomowiła

się rutyna, a to nie wróży dobrze. Po-
trzebna wam jest szczera rozmowa,
a potem trochę szaleństwa. Zagraj w
jakąś grę, gwiazdy mówią, że masz
szansę na wygraną.

Ryby 19.02-20.03
Nie stawiaj wszystkiego na jedną

kartę. Bądź wyrozumiała i otwarta.
Już teraz wybierz się na urlop, najle-
piej z kimś bliskim. Finanse w nor-
mie. 

(: (: HUMOR :) :)

Kobieta dzwoni do radia:
- Czy to radio ABC?
- Tak.
- I wszyscy mnie teraz słyszą?
- Tak. Jest pani na antenie.
- W supermarketach i sklepach

też mnie słyszą?
- Zapewne tak.
- No to dobrze. Roman, nie

kupuj mleka! Matka kupiła!
* * *

Wnuczek pyta:
- Dziadku, a spełniły się ma-

rzenia z twojego dzieciństwa?
- Tylko jedno. Ojciec tak mnie

szarpał za włosy, kiedy coś zbroi-
łem że marzyłem, aby być łysym.

* * *
Para narzeczonych dyskutuje

w kinie podczas projekcji filmu.
Jakiś podenerwowany widz sie-
dzący z tyłu krzyczy:

- Hej, wy tam! Przecież nic nie
słychać!

- A co byś chciał słyszeć? To są
nasze sprawy!

Tym złotem nazywany jest len,
który ma niezwykłe działanie zdro-
wotne. Wykorzystywany jest w ca-
łości, a więc zarówno łodyga, jak i
nasiona. Z lnianych łodyg wyrabia
się przędzę, a z nasion olej i skład-
niki do surowców medycznych.
Alergicy noszą lniane ubrania, gdyż
przepuszczają one powietrze i nie
zawierają metali ciężkich. 

A w domowych warunkach warto
len stosować przy dolegliwościach

żołądkowych, przy kłopotach z ser-
cem i na rany. A zatem:
NA ŻOŁąDEK: 2 łyżki nasion wsyp
do szklanki letniej wody. Gotuj po-
woli pod przykryciem ok. 15 minut.
Ostudź, przecedź. Pij po 1/2
szklanki 2 razy dziennie między po-
siłkami. 
NA RANY: 50 g rozdrobnionych
nasion zalej 1/2 szklanki wrzątku.
Zagotuj i odstaw na kilka minut.
Zawiń w płótno i przyłóż ciepłe na
chore miejsce. 
NA SERCE: Wypijaj codziennie na
czczo 2 łyżki oleju lnianego. 
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Narodziny u
królików

Broń
muszkieterów
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Truskawkowy chłodnik
Pół kilograma truskawek

opłucz, usuń szypułki, osusz.
Potem dokładnie zmiksuj dodając
1/2 szklanki świeżo wyciśniętego
soku z pomarańczy oraz miąższ z
połowy laski wanilii, 1/2 łyżeczki
startego imbiru i 3 łyżki miodu. Od-
staw do lodówki na godzinę. Do
schłodzonej zupy wrzuć kilka po-
krojonych w cienkie plasterki trus-
kawek. Gotowy chłodnik przelej
do miseczek. Każdą porcję ude-
koruj kleksem serka waniliowego
oraz listkami melisy.

Krem z kalarepy
W garnku rozgrzej 3 łyżki oleju,

zeszklij posiekaną cebulę i białe
części 2 małych porów. Dodaj do
nich 4 obrane i pokrojone kala-
repy, wlej 1, 75 litra bulionu wa-
rzywnego, wsyp pół łyżki cukru i
gotuj ok. 25 minut. Następnie zmi-
ksuj na krem ręcznym blenderem,
dopraw do smaku solą i białym
pieprzem. Podawaj z groszkiem
ptysiowym. 

Wiosenna sałatka
Ugotuj w solonej wodzie pół

podzielonego kalafiora i 20 dag fa-
solki szparagowej. Odcedź i wy-
studź. Cztery pomidory pokrój w
cząstki i wymieszaj z ugotowa-
nymi warzywami. Dodaj posie-
kaną pietruszkę, oprósz całość
solą i pieprzem i dodaj sos. A sos
zrobić można z 2 łyżek majonezu,
łyżeczki keczupu i 2 łyżek oleju.

Złoto z pola

PRZEPISYKrzyżówka 
z nagrodą

Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1
do 10 do odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy przesłać
pod adresem redakcji lub na e-mail: gazeta@swieciechowa.pl (prosimy
podać adres zamieszkania). Rozwiązaniem konkursu ogłoszonego w 18
numerze „Kuriera...” było hasło: JEDZIEMY NA MAJÓWKi.  W drodze lo-
sowania wyłoniliśmy zwycięzcę. Jest nią pani Natalia Foterek z Henry-
kowa. Nagrodę można odebrać w Samorządowym Ośrodku Kultury w
godz. od 8.00 do 15.00. Gratulujemy. Na rozwiązania czekamy do 20
lipca.  
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W Miejskiej Górce odbyło się już 38. Wielkopolskie

Święto Pieśni i Muzyki. Na tę imprezę wybrały się z
naszej gminy dwa zespoły. Był to chór Zespołu Szkół
w Długiem Starem i Lasocicach oraz Zespół Śpiewa-
czy Cecylia. Chóry szkolne występowały na tej impre-
zie po raz ósmy. Zarówno Święto Pieśni, jak i Przegląd
Chórów miały swoje części konkursowe. Cecylia wy-
stąpiła poza konkursem, ponieważ do rywalizacji przy-
stępowały tylko zespoły śpiewające na wiele głosów.
Cecylia śpiewa na dwa głosy, więc prezentowała się
wyłącznie dla przyjemności. Zebrała sporo oklasków.
Natomiast chór szkolny otrzymał tak zwane Srebrne
Pasmo”w konkursie „Śpiewająca Polska”. A rywalizo-
wał z szesnastoma innymi chórami z Wielkopolski. Za-
równo uczniom, jak i dyrygentce Hannie Markowskiej
należą się więc gratulacje. Jury oceniało bowiem into-
nację, harmonię i kulturę dźwięku oraz artykulację
słowną i muzyczną, tempo, rytm, dynamikę utworu
oraz dobór repertuaru i jego wartość artystyczną. Nasz
chór pod każdym względem zasłużył na wyróżnienie.

Zespół Śpiewaczy Wiola ze Święciechowy uczestni-
czył w czerwcu w dwóch bardzo miłych imprezach. Na
początku miesiąca skorzystał z zaproszenia Towarzy-
stwa Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich z
Leszna do wspólnego grillowania. Wszyscy razem
spotkali się przy ognisku w prywatnym ogrodzie w
Osiecznej. Wiola współpracuje z tym towarzystwem
już siedem lat i tradycyjnie co roku organizują sobie
wspólne imprezy. Jak zawsze było wesoło i przyjem-
nie. Natomiast 16 czerwca członkinie zespołu Wiola
pojechały do Wijewa. Tam odbył się Przegląd Muzyki
i Piosenki Biesiadnej. Na scenie wystąpiło aż 12 ze-
społów z powiatu leszczyńskiego. Z naszej gminy
obok Wioli udział w przeglądzie wzięły też Karolinki z
Gołanic oraz zespół Razem Raźniej z Długiego Sta-
rego. Każdy zespół zaśpiewał kilka piosenek. Wiola
zaprezentowała cztery utwory. A wszyscy świetnie się
bawili. Z jednej strony prezentowali swój dorobek ar-
tystyczny i popularyzowali pieśni i piosenki polskie
oraz z innych stron świata. Z drugiej - integrowali się,
poznawali siebie, wymieniali doświadczenia. Na za-
kończenie otrzymali pamiątkowe statuetki i dyplomy.

W niedzielę, 23 czerwca, w Święciechowie odbył się Festyn Rodzinny. Na imprezę rodziców i dzieci zaprosiło Koło Gospodyń Wiej-
skich. Festyn zorganizowano z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca. A w programie były konkurencje sprawnościowe, mecz piłki
nożnej dzieci, strzelanie dla dorosłych i dzieci, a także występy artystyczne. Atrakcją okazała się nauka nowej gry o nazwie kubb. Po
trzygodzinnej prezentacji chętni mogli stanąć do rywalizacji. Zwycięska drużyna otrzymała zestaw do gry. Najmłodsi jeździli też bryczką
i bawili się z niezwykłą papugą, którą na imprezę przywiozła firma Arena Kreatywnej Edukacji. Papuga tańczyła z dziećmi, przytulała
je i pozowała do zdjęć. Dorośli mogli wieczorem bawić się na zabawie tanecznej „pod chmurką”.
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U przedszkolaków

Dzieci z grupy Rybki z przedszkola w Lasocicach zaprosiły na pik-
nik swoich rodziców. Najpierw pokazały im krótki występ arty-
styczny, a potem zaproponowały wspólny taniec. Było też
pieczenie kiełbasek i sporo różnych atrakcji. Na imprezę zawitały
także klauni z fundacji Dr Clown.

To było niecodzienne wydarzenie. Otóż z okazji Dnia Dziecka ro-
dzice dzieci z przedszkola w Święciechowie przygotowali dla nich
przedstawienie pod tytułem „Królewna Śnieżka i siedmiu krasno-
ludków”. Wystąpili rodzice: Marysi, Macieja, Kacpra, Dawida, Szy-
mona, Mikołaja, Martynki, Izy, Zuzi i Anastazji. Nad całością
przygotowań czuwała wychowawczyni grupy Biedronki Maria Ma-
zurek. Gratulacjom nie było końca.

Lasocice

Święciechowa

Maluchy z grupy Muchomorki z przedszkola w Długiem Starem
uczestniczyły w święcie rodziny. Razem z rodzicami i wycho-
wawczyniami pojechały do leśniczówki Koczury. Na miejscu były
występy artystyczne, grill, prezenty. Mimo nie najlepszej pogody
wszyscy świetnie się bawili.

Długie Stare

Misie i Puchatki z przedszkola w Święciechowie wybrały się do
Mini-ZOO w Lesznie. Z zainteresowaniem oglądały zwierzęta i
bawiły się w parku. W drodze powrotnej wstąpiły do sali zabaw
Bajkolandia. Wycieczka dostarczyła dzieciom wiele radości.

Chłopcy z grupy Muchomorki z przedszkola w Długiem Starem
brali udział w turnieju piłki nożnej, który odbył się w Rydzynie. Za-
jęli 6. miejsce i odebrali medale i słodycze. Dziewczynki gorąco im
kibicowały.

Święciechowa

Długie Stare

Zajączki i Rybki z przedszkola w Lasocicach po raz kolejny od-
wiedziły pasiekę istniejącą w ich wsi. Przyglądały się pracy
pszczelarza i próbowały pysznego miodu.

Lasocice
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Wianki w Gołanicach
Jak co roku czerwcowa im-

preza na plaży głównej w Goła-
nicach ściągnęła wielu
mieszkańców gminy i regionu.
Tradycyjnie bowiem w noc z 22
na 23 odbywały się tam
„Wianki”. Przyjechało więc
sporo osób, które lubią klimat
Nocy Świętojańskiej, i które cie-
szą się z każdej zaproponowa-
nej niespodzianki. A było na co
popatrzeć, gdyż tym razem wie-
czór rozpoczął koncert w stylu
country. Wystąpiła Urszula Cho-
jan z zespołem Country Show
Band z Poznania. Potem rozpo-
czął się tradycyjny obrzęd. Jak
zawsze pojawił się Neptun i
nimfy. Były tańce przy ognisku i
wianki na jeziorze. Obrzęd

współtworzyli tancerze z ze-
społu Marynia, którzy między in-
nymi pokazali piękny taniec z
pochodniami. 

A całą oprawę do widowiska
przygotowali mieszkańcy Goła-
nic. Rada Sołecka była bowiem

współorganizatorem imprezy.
Sporo osób pracowało przy de-
koracji wsi, montażu oświetle-
nia, wykonaniu pięknej bramy i
świateł na wodzie. Oni też, jak
co roku, odegrali rolę Neptuna i
nimf oraz zaprosili do ogniska.

A pomagali im społecznicy ze
stanicy WOPR.

Tuż przed północą uczest-
nicy imprezy zobaczyli pokaz
sztucznych ogni. To zawsze jest
bardzo atrakcyjny punkt pro-
gramu. Wszyscy czekali na roz-
świetlone niebo nad plażą. I byli
zachwyceni. Noc Świętojańską
zakończyła plenerowa zabawa.
A głównym organizatorem im-
prezy był Samorządowy Ośro-
dek Kultury w Święciechowie.

Za tak pięknie przygotowaną
noc należą się więc podzięko-
wania – zwłaszcza mieszkań-
com Gołanic, którzy zawsze
cieszą się z dużej frekwencji wi-
dzów. Taką noc po prostu warto
było przeżyć.


