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Lato w gminie Pogoda w lipcu była naprawdę
piękna i pozwalała na wypoczynek
nad wodą. Nic dziwnego, że w Go-
łanicach na plażę przychodziło
mnóstwo ludzi. W niedzielę, 21
lipca, mogli oglądać rozgrywki w
piłce plażowej. Już po raz czwarty
Turniej Piłki Plażowej o Puchar
Sołtysa zorganizowała Rada So-
łecka Gołanic. Do rozgrywek przy-
stąpiło pięć zespołów. O
zwycięstwo walczyły 4-osobowe
drużyny ze Święciechowy, Trzebin.
Leszna i oczywiście z Gołanic. Tur-
niej był bardzo zacięty i wyrów-
nany. Zwycięzców wyłoniono
dopiero w dogrywce. I tak: I
miejsce zajęła drużyna Osiedle
Święciechowa. W zwycięskiej eki-
pie zagrali: Krzysztof Nowacki,
Krzysztof Kalitka, Radosław Ko-
nieczny oraz Bartosz Małecki. Na
pozostałych miejscach uplasowali
się: Zumba Święciechowa - II, Go-
łanice Team - III, Leszno - IV i
Komin Trzebiny - V. Drużyny, które
znalazły się na podium, otrzymały
nagrody pieniężne, a zwycięzcy
dodatkowo puchar sołtysa Gołanic.
Na zdjęciu trzech uczestników dru-
żyny ze święciechowskiego
Osiedla.
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Śpiewają i odpoczywają
Nie po raz pierwszy piszemy o zespole śpiewaczym Razem Raźniej z Długiego Starego. Ze-
spół istnieje od 13 lat, a działa przy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Święcie-
chowie. Należy do niego 20 osób, a instruktorem muzycznym jest Czesław Konieczny. 

Dziś chcielibyśmy pokazać czy-
telnikom, jak pracowite były ostat-
nie tygodnie członków zespołu. Od
maja do końca czerwca występo-
wali bowiem na kilku dużych
imprezach, a potem wygospodaro-
wali jeszcze czas na wyjazd do
Sandomierza i Wieliczki.

A więc po kolei.
W środę, 22 maja, na Świętej

Górze pod Gostyniem odbyły się
XII świętojańskie Spotkania Senio-
rów. W czasie imprezy wystąpiło
19 zespołów z całej Wielkopolski,
jednym z nich był zespół Razem
Raźniej. 

Już trzy dni później śpiewacy
wybrali się do Sanktuarium Matki
Boskiej Licheńskiej. 25 maja zor-
ganizowano tam Ogólnopolski Zlot
Chórów i Orkiestr. Patronat hono-
rowy nad imprezą objął prymas
Polski arcybiskup Józef Kowal-
czyk. W tym niezwykłym wydarze-
niu wzięło udział 56 zespołów,
które skupiają aż 600 osób oraz

110 orkiestr. Wszyscy uczestniczyli
w mszy świętej, a po południu dali
przepiękny koncert dedykowany
błogosławionemu Janowi Pawłowi
II. Dla śpiewaków z Długiego Sta-
rego było to niezwykłe przeżycie.

We wtorek, 28 maja, zespół
śpiewał piosenki biesiadne pod-
czas uroczystości z okazji Dnia
Matki w Pawłowicach. A 2 czerwca
w Siekówku witał z innymi lato.
Potem, 16 czerwca, Razem Raź-
niej wystąpiło w Wijewie na Prze-
glądzie Muzyki i Piosenki
Biesiadnej. Na tej ostatniej impre-
zie zaprezentowało się 12 zespo-
łów z powiatu leszczyńskiego.
Każdy z nich zaśpiewał kilka pio-
senek. 

I wreszcie przyszedł dzień 20
czerwca. Wtedy członkowie ze-
społu wybrali się na wycieczkę do
południowo – wschodniej części
Polski. Po ośmiu godzinach jazdy
dotarli do Kałkowa, gdzie zwiedzili
Sanktuarium Bolesnej Królowej

Polski – Matki Świętokrzyskiej.
Potem dojechali do Leżajska i tam
w klasztorze Benedyktynów wysłu-
chali pięknego koncertu organo-
wego. Drugiego dnia zwiedzali
Sandomierz, płynęli statkiem po
Wiśle, wstąpili do Bazyliki Naj-
świętszej Marii Panny. A na trzeci

dzień dotarli do Łańcuta oraz do
parku etnologicznego w Kolbuszo-
wej. Ostatni dzień wycieczki po-
święcony był na Szczepanowo i
Niepołomice. W kościele p.w. św.
Stanisława zespół śpiewał pod-
czas mszy świętej. W Niepołomi-
cach wszyscy oglądali zamek
królewski oraz ogrody królowej
Bony. Ostatnim przystankiem w
wycieczce była Wieliczka. A potem
już szczęśliwy powrót do domu.

Członkowie zespołu Razem
Raźniej rzeczywiście przeżyli pra-
cowite tygodnie. Dały im one sporo
radości i niecodziennych przeżyć. 

Z A P R O S Z E N I A
Mieszkańców gminy zapraszamy do udziału w dożynkach. W najbliż-
szych tygodniach odbędzie się ich kilka. Już 17 sierpnia uroczystości
dożynkowe zapowiadają Trzebiny. A ponieważ będą to niecodzienne
dożynki, piszemy o nich na stronie 9.
18 sierpnia – Dożynki Parafialne w Krzycku Małym (przy Sali Wiejskiej)
24 sierpnia – dożynki w Święciechowie (Sala Wiejska)
25 sierpnia – dożynki w Gołanicach (boisko)
31 sierpnia – Dożynki Parafialne przy stołówce szkolnej w Lasocicach
1 września – dożynki w Niechłodzie (Sala Wiejska)

***
ZMW w Przybyszewie oraz Zespół Pieśni i Tańca Marynia organizują III
Pielgrzymkę Rowerową do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Górce
Duchownej. Do wspólnego wyjazdu zapraszają we wtorek, 27 sierpnia. Wy-
jazd z parkingu przy kościele w Lasocicach i Święciechowie o godz. 15.

***
Pielgrzymkę rowerową do Górki Duchownej organizuje też Rada Sołecka
w Długiem Starem. Odbędzie się ona albo w ostatnią niedzielę sierpnia, albo
w pierwszą niedzielę września. Wyjazd zależny będzie od pogody. Rowe-
rzyści zbierać się będą obok kościoła.

***
I jeszcze dwie ciekawe imprezy, które odbędą się na początku września:
7 września przy Sali Wiejskiej w Trzebinach Rada Sołecka i KGW zapra-
szają na Święto Pieczonego Ziemniaka
8 września w Długiem Nowem będzie impreza pod nazwą Zakończenie
Lata.

***
Rada Sołecka Gołanic organizuje w dniu 6-8 września roku wycieczkę do
Czech i Wiednia. Bliższe informacje i zapisy pod numerami telefonu: 509
918 162 lub 691 517 182.

W sobotę, 13 lipca, w Krzycku Małym zorganizowano Festyn Stra-
żacki. Organizatorem imprezy była miejscowa OSP. W programie
znalazły się zabawy i konkursy dla dzieci i młodzieży, strzelanie z
wiatrówki, występy akrobatów i żonglerka ogniem, a także loteria
fantowa. Wieczorem mieszkańcy bawili się na zabawie tanecz-
nej.
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Jak załatwić sprawę
W   U R Z ę D Z I E  G M I N y ?
Szanowni Państwo,
choć wakacje w pełni, to rok szkolny zbliża się nieubłaganie. A wraz z

nim wydatki, m. in. na zakup podręczników szkolnych. Dla rodziców stwo-
rzono możliwość ubiegania się o dofinansowanie na ten cel. Jak załatwić
tę sprawę? 

Dofinansowanie przewidziane jest dla uczniów klas I-III i V szkoły pod-
stawowej oraz II klasy szkoły ponadgimnazjalnej, kontynuujących naukę
w roku szkolnym 2013/2014, a także dla uczniów niepełnosprawnych, w
tym słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stop-
niu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnos-
prawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszczających w roku szkolnym
2013/2014 do szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjal-
nej. 

Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin, w któ-
rych dochód na członka rodziny nie przekracza kryterium dochodowego
na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 456 zł netto w miesiącu poprze-
dzającym miesiąc złożenia wniosku - z wyłączeniem uczniów klasy I
szkoły podstawowej pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w
rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o
którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świad-
czeniach rodzinnych, tj. 539 zł netto, a także pochodzący z rodzin nie-
spełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art.
7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sie-
roctwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w
sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepeł-
nych lub wielodzietnych, alkoholizmu czy narkomanii, zdarzenia losowego
i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której
uczęszcza uczeń oraz u których występuje ww. niepełnosprawność po-
twierdzona orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opieku-
nów, rodziców zastępczych) oraz nauczyciela, pracownika socjalnego lub
innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastęp-
czych. Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły, do której uczeń bę-
dzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/14 do dnia 6 września 2013 r.
(wszelkie informacje i wnioski można uzyskać w szkole, do której uczęsz-
cza dziecko oraz w Urzędzie Gminy w Święciechowie u Joanny Ratajczak
tel. 655333521, adres e-mail: oswiata@swieciechowa. pl,  pokój nr 12 –
II piętro). SERDECZNIE ZAPRASZAMy!

ZASTęPCA WóJTA
PATRyK TOMCZAK

W sobotę, 29 czerwca, odszedł na zawsze Hieronim Witkow-
ski. Na cmentarzu w Święciechowie żegnała go rodzina, przy-
jaciele, znajomi, koledzy z pracy. Miał 64 lata. Odszedł
nieoczekiwanie, po krótkiej chorobie.

Hieronim Witkowski urodził się
w Krzycku Małym i w tej wsi spę-
dził dzieciństwo i młodość. Jego oj-
ciec był kierownikiem miejscowego
gospodarstwa, więc już jako chło-
piec praktykował tam w czasie wa-
kacji. Ukończył Technikum
Mechanizacji Rolnictwa w Pozna-
niu. Po szkole kilka miesięcy pra-
cował w Herbapolu, a od 1970
roku w PGR Długie Stare. I to w
tym zakładzie spędził całe zawo-
dowe życie. Na kilka lat oddelego-
wany był do pracy partyjnej, ale po
zmianach w kraju wrócił do swego
zakładu. Najpierw pracował w
warsztatach, potem w bazie
sprzętu i transportu, a na końcu w
Zakładzie Usług Rolniczych przed-
siębiorstwa. Był zastępcą kierow-
nika zakładu, a ostatnie lata jego
kierownikiem. Jemu podlegały
centralne warsztaty, baza sprzętu
ciężkiego, transport, grupa remon-
towo-budowlana, mieszalnia pasz,
gorzelnia, magazyny. Dzięki
uprawnieniom pedagogicznym
opiekował się też uczniami i prak-
tykantami.

W Przedsiębiorstwie Rolnym
Długie Stare o Hieronimie Witkow-
skim mówią, że był szefem na
dobre i na złe. Przede wszystkim
dbał o ludzi, pomagał im, był od-
powiedzialny za firmę. Był też do-
brym, doświadczonym fachowcem
i potrafił się dzielić swoją wiedzą i
umiejętnościami. Kiedy pełnił funk-
cje partyjne, zabiegał o nowe in-
westycje w gminie, a potem
uczestniczył w ich budowie. To
dzięki jego wsparciu powstały w
Święciechowie Sala Wiejska, ośro-
dek zdrowia, ośrodek kultury, roz-

budowana była szkoła. Często też
osobiście zjawiał się na placu bu-
dowy. Również wtedy gdy pełnił
funkcję radnego. Mieszkańcy ta-
kiego go właśnie pamiętają 
- życzliwego, zaangażowanego
społecznie. 

Hieronim Witkowski swoim
odejściem sprawił ogromny ból ro-
dzinie. Był bardzo dobrym mężem,
ojcem jednej córki, dziadkiem, te-
ściem. Z bliskimi nigdy się nie roz-
stawał. Mieszkali razem w bloku a
potem we własnym domu. Był
optymistą, nawet w ostatnich chwi-
lach w chorobie planował wyjazd
nad morze, remonty w domu,
mówił o planach na emeryturę. W
szpitalu odwiedzało go mnóstwo
przyjaciół, wiele osób deklarowało
pomoc, nikt nie chciał uwierzyć, że
mogą to być ich ostatnie spotka-
nia. Pan Hieronim kochał góry,
pasjami czytał książki i oglądał we-
sterny. Miał jeszcze tyle do zoba-
czenia i przeczytania. 

Odszedł nagle. Odszedł za
wcześnie. Bliscy nie mogą się z tą
stratą pogodzić. Z miłością mówią,
że mąż, ojciec i dziadek jest i bę-
dzie z nimi. Tak to czują.

Zawsze latem placówki oświatowe przeprowadzają bieżące remonty. W przedszkolu w Święciechowie malowano sale. Natomiast w
przedszkolu w Długiem Starem dzieci otrzymają nową piaskownicę. Zarówno malowanie, jak i piaskownicę wykonał Zakład Ogólno-
budowlany Grzegorza Matuszewskiego z Przybyszewa.

Pożegnanie
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imieniny obchodzą
W   s i e r p n iu 

MARIA - 15 VIII 
Maria to jedno z najpopularniej-

szych imion, jakie Polki noszą.
Maria jest osobą konsekwentną,
kocha męża i dzieci, czuje się od-
powiedzialna za dom oraz pilnuje,
by ogień miłości i wzajemnego od-
dania nigdy nie zgasł. Pociąga ją
wszystko, co tajemnicze. Marie
mają rozwiniętą intuicję. Są przy
tym wnikliwe i starają się zawsze
dotrzeć do istoty problemu. Nie
znoszą bylejakości i prowizorki. Do
życiowych zadań podchodzą w
sposób perfekcyjny i często innym
ludziom stawiają wysokie wyma-
gania. Są opiekuńcze i uczuciowe.
Kolorem wszystkich Marysiek jest
niebieski, zwierzęciem gołębica,
rośliną lilia, liczbą szóstka, a zna-
kiem zodiaku Panna. Marie obcho-
dzą imieniny aż 36 razy w roku,
najwięcej, bo 6 razy w sierpniu.

W naszej gminie mieszka aż
141 pań o tym imieniu. Najstarsza
to mieszkanka Lasocic i ma 90 lat,
najmłodsza urodziła się w tym roku
i mieszka w Długiem Starem.

Wszystkim Mariom, Marylkom,
Marysiom życzymy, aby zawsze
świeciło im słońce i aby spotykały
na swojej drodze tylko życzliwych
ludzi. W Święciechowie mieszka
58 pań o imieniu Maria, w Długiem
Starem – 19, w Lasocicach – 16, w
Krzycku Małym – 9, w Przybysze-
wie – 7, w Strzyżewicach – 6, w
Piotrowicach, Niechłodzie i Dłu-
giem Nowem – po 5,  w Trzebinach
i Gołanicach – po 4 oraz w Książę-
cym Lesie - 2 i Henrykowie - jedna.

Maria Klatka
z Piotrowic

ROMAN - 9 VIII
Roman, czyli Rzymianin, a więc

w podtekście uosobienie wszyst-
kich prawdziwych męskich cnót.
Jest indywidualistą, trzymającym
się obranej drogi i niemającym
zwyczaju godzić się na kompro-
misy. Działa na własną rękę lub
przewodzi innym. Na podwład-
nego i wykonawcę nadaje się
mniej. Roman nie jest łagodnym
stworzeniem domowym, ale za-
pewnia rodzinie bezpieczny byt.
Jego zwierzęciem jest daniel, ro-
śliną cyprys, kolorem karmin,
liczbą siódemka, a znakiem zo-
diaku Byk. Imieniny obchodzi
także: 28 lutego, 1, 6 i 23 paź-
dziernika oraz 18 listopada.

W naszej gminie żyje 37 Ro-
manów. Warto wspomnieć, że naj-
starszy Roman – 84 lata i
najmłodszy Romek- 16 lat, miesz-
kają w Święciechowie i są rodziną.
To dziadek i wnuk. Wszystkim ży-
czymy głównie zdrowia i pogody

ducha. W Święciechowie mieszka
- 15 Romanów, w Długiem Starem
– 4, w Strzyżewicach – 3, w Piot-
rowicach, Krzycku Małym, Henry-
kowie, Gołanicach, Niechłodzie,
Lasocicach i Długiem Nowem – po
2 oraz w Przybyszewie jeden.

POŻEGNANIE
W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

27. 06 - Dworczak Krystyna (1936), Święciechowa
29. 06 - Witkowski Hieronim (1949), Święciechowa
03. 07 - Kaczmarek Joanna (1921), Święciechowa
04. 07 - Szczekutowicz Janina (1932), Święciechowa
16. 07 - Blask Tadeusz (1934), Niechłód
20. 07 - Słupianek Kamil (1985), Długie Stare

Roman Zubaczyk
ze Święciechowy

Czego nie wiemy o...
Jacku Lisiatyńskim

Mieszkaniec Niechłodu, lat 38, z zawodu stolarz, absolwent
Technikum Budowlanego, prowadzi stolarską działalność
usługową, mąż, ojciec małej córeczki, prezes klubu sporto-
wego Błękitni Niechłód, członek Komisji Rewizyjnej Zarządu
Gminnego OSP w Święciechowie, zodiakalna Waga.

- Jakim Pan był dzieckiem?
-  Jak każdy chłopak, trochę ło-

buzerskim. Na pewno dawałem się
rodzicom bardziej we znaki niż
siostra i dwaj młodsi bracia. Ale
mieszkam z nimi do dziś, a więc
nie musiało być tak źle.

- Ale ma Pan dylemat, czy
zostać w Niechłodzie, czy prze-
nieść się do Żmigrodu?

- Rok temu ożeniłem się i mam
czteromiesięczną córeczkę. Żona
ma mieszkanie w Żmigrodzie. Tam
też pracuje i nie chciałaby przeno-
sić się na wieś. A ja codziennie
jeżdżę ponad sześćdziesiąt kilo-
metrów do moich pań. Na dłuższą
metę będzie to niemożliwe.

- A więc Niechłód czy Żmi-
gród?

- Nie ukrywam, że jestem wręcz
zakochany w mojej wsi. Lubię kli-
mat tego miejsca, mam dobre re-
lacje z ludźmi, chciałbym tu zostać.
Ale…

- Nie będzie żal klubu sporto-
wego?

- Tworzyliśmy z kolegami jego
historię od 2000 roku. To wtedy
wpadliśmy na pomysł, aby utwo-
rzyć sekcję tenisa stołowego. Z po-
mocą Urzędu Gminy to się udało.
Po pięciu latach zarejestrowaliśmy
stowarzyszenie, mamy trenera,
nasze zespoły grają w trzeciej i
czwartej lidze, wychowaliśmy mist-
rza Wielkopolski i tenisowego kad-
rowicza. Rzeczywiście, będzie żal
zostawić klub…

- Tenis jest Pana pasją?
- Z klubem jestem związany od

początku, a jego prezesem zosta-
łem trzy lata temu. Trenuję dwa

razy w tygodniu, ale też jeżdżę na
turnieje. Najbardziej cieszą mnie
sukcesy młodych zawodników.
Liga juniorska ma coraz lepsze wy-
niki. To ogromna satysfakcja.

- Chętnie Pan też wędkuje?
- Mam na to coraz mniej czasu.

Ale w rejonie Osiecznej złowiłem
jedenastokilogramowego amura.

- Żałuje Pan czegoś w życiu?
- Chyba tylko tego, że nie kon-

tynuowałem nauki na Politechnice
Wrocławskiej. Po technikum po-
szedłem do pracy i zaocznie roz-
począłem studia. Zaliczyłem
pierwszy semestr i zrezygnowa-
łem. Trzeba było konsekwentniej
starać się o pieniądze i czas na
studiowanie. Dziś wiem, że dałbym
radę.

- Jest Pan stolarzem. Czy w
domu ma Pan swoje meble?

- Oczywiście. Zrobiłem i meble
kuchenne, i sypialnię. Stoją w na-
szym mieszkaniu w Żmigrodzie.

- Pana marzenia?
- Być dobrym ojcem, mężem. A

kiedyś być może wybudować w
Niechłodzie dom. I wrócić tu.

- Ma Pan wady?
- Często się spóźniam, ale wal-

czę z tym.
- Ulubione danie?
- Rosół. I koniecznie schabowy

z ziemniakami.
- Życiowe motto?
- Ktoś mi kiedyś powiedział, że:

„Kto pracuje społecznie, żyje w
biedzie wiecznie”. A ja sądzę, że
praca społeczna więcej daje, niż
zabiera. Doświadczam tego w klu-
bie każdego dnia.
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Z wizytą w Długiem Starem
Wizytę złożyliśmy w Przedsiębiorstwie Rolnym

Długie Stare. Pojechaliśmy tam w połowie lipca, a
więc w czasie, kiedy zaczynały się żniwa. Z pól już
zebrano i wymłócono jęczmień. Tegoroczny plon
jęczmienia był nieco niższy niż się spodziewano.
Z hektara zebrano ponad 40 k wintali.

- Każdy rok jest inny – wyjaś-
nia Zenon Chudziński, prezes
spółki. – Nie da się tak wprost po-
równywać roku do roku. Tego-
roczna zima była długa, a potem
mieliśmy nadmiar wody i skrócony
okres wegetacji zbóż. Dotknęły
nas też burze z gradobiciem, a to
nie tylko położyło część upraw, ale
i zniszczyło niektóre pola buraka i
rzepaku. Ale z takimi problemami
rolnicy muszą sobie radzić. Na
pewno będzie więcej niż w roku
ubiegłym rzepaku. Lepsza jest też
pszenica. Ale spodziewamy się
znacząco niższych cen za psze-
nicę i rzepak.

Przedsiębiorstwo gospodaruje
na 3120 ha użytków rolnych, jed-
nak aż 42 procent powierzchni to
grunty V i VI klasy. Produkcja ro-
ślinna ukierunkowana jest przede
wszystkim na wytwarzanie odpo-
wiedniej ilości pasz dla zwierząt.
Stąd 500 ha kukurydzy i 170 ha lu-
cerny. Ale w przedsiębiorstwie od-
bywa się również reprodukcja
materiału siewnego zbóż dla firm
nasiennych i produkcja towarowa
pszenicy, rzepaku, buraków cukro-
wych i kukurydzy na ziarno. Naj-
ważniejsze w produkcji roślinnej
jest to, by zachować płodozmian,
a więc spełniać zasady dobrego
gospodarowania na gruntach rol-
nych.

Prezes Chudziński zapropono-
wał nam krótki objazd po polach.
Na niektórych widać było pracu-
jące już żniwne kombajny. Ale zo-
baczyliśmy też stojącą jeszcze
gdzieniegdzie wodę i poniszczone
liście buraków cukrowych. Po dro-
dze rozmawialiśmy o firmie. Pre-
zes Chudziński kieruje nią od 33
lat, zna więc tu każdy kawałek
pola, każdą wieś, każdy zakład.
Nie mówiąc o tym, że zna wszyst-
kich ludzi. Dziś w spółce pracuje
ponad sto osób, a przed laty było
około pięciuset pracowników. To
znak czasu, bo świadczy o ogrom-
nych przemianach i unowocześ-
nieniu firmy. Większość prac jest
zmechanizowana i skomputeryzo-
wana. 

Kiedyś był tu jeden z licznych w
kraju PGR-ów. Od 1992 roku
przedsiębiorstwo jest spółką rolną
Skarbu Państwa, nad którą nadzór
sprawuje Agencja Nieruchomości
Rolnych. Dziesięć lat temu przed-

siębiorstwo otrzymało status spółki
strategicznej, ze względu na za-
kres prowadzonej hodowli zwierząt
i doskonalenie bydła mlecznego.
W kraju jest tylko 45 takich spółek
rolnych. Długie Stare znajdują się
więc w tej elitarnej grupie. I to
właśnie produkcja zwierzęca jest
głównym zadaniem firmy. Aż 70
procent przychodu pochodzi z pro-
dukcji zwierzęcej.

- Przez lata inwestowaliśmy w
obiekty, maszyny i urządzenia, w

nowe technologie – mówi prezes
Chudziński. – Zmodernizowaliśmy
wszystkie stare obiekty i postawi-
liśmy nowe. To jest dziś zupełnie
inny zakład. Cieszę się, że oddzia-
łujemy również na środowisko. Nie
tylko świadczymy usługi rolnikom,
ale też pokazujemy, jak efektywniej
gospodarować, jak wprowadzać
nowości, na co stawiać. Rolnicy
bardzo często nas odwiedzają.

Największe wrażenie robi no-
woczesna obora dla krów mlecz-
nych w Niechłodzie. Pojechaliśmy
ją zobaczyć. Jej budowa i wyposa-
żenie kosztowały prawie 8 milio-
nów złotych. A postawiono ją z
własnych zysków, bez kredytów.
To jedna z kilku tak nowoczesnych
obór w kraju. Kiedy rok temu pre-
zes zorganizował Dni Otwarte w
tym obiekcie, przyjechało aż 500
osób. Byli oczywiście przedstawi-
ciele Agencji, firm partnerskich,
władz lokalnych, ale także nau-
kowcy i rolnicy. Obora ma 96 met-
rów długości i 33 metry szerokości.
Ściany boczne są otwarte i wypo-
sażone w kurtyny. Legowiska są

wysłane słomą z dolomitem, a stół
paszowy liczy 3, 7 metra. Krowy
mają komfortowe warunki. Lego-
wisk jest aż 364. A najważniejsze,
że obora wyposażona jest w sie-
dem robotów udojowych holender-
skiej firmy Lely. Dojenie odbywa

To stado planujemy jednak zwięk-
szyć. Rentowość mlecznej produk-
cji wynosi od 10 do 15 procent.

I wyjaśniał nam prezes, że
przedsiębiorstwo prowadzi też ho-
dowlę bydła mięsnego, w tym
czystej rasy Limousine. Zajmuje
się odchowem cieliczek i produk-
cją jałówek cielnych. Pokazuje
zwierzęta na wystawach i zdobywa
czempionaty i superczempionaty.
Aktualnie ma 2500 sztuk bydła. 

Kiedy odwiedziliśmy fermę
bydła mięsnego w Gołanicach brą-
zowe krowy rasy Limousine chciał
zobaczyć jeden z rolników. Radził
się, czy warto je hodować. 

Przedsiębiorstwo Rolne Długie
Stare ma sześć zakładów: Długie
Stare, Krzycko Małe z Gołanicami,
Niechłód, Strzyżewice, Święcie-
chowa z Wilkowicami i Trzebiny.
Prowadzi też Zakład Usług Rolni-
czych z mechanizacją, suszarnią,
mieszalnią pasz i gorzelnią. Do-
datkowo produkuje także trzodę
chlewną, to pogłowie wynosi około
1400 sztuk.

Nie sposób w czasie jednej wi-
zyty zobaczyć wszystkie obiekty.
Nie da się też porozmawiać o każ-
dym rolniczym problemie. Tym
razem po prostu zapytaliśmy o
żniwa i o nowoczesną oborę w
Niechłodzie. A tę naprawdę warto
zwiedzić.

się bez udziału człowieka. A
wszystko zapisuje komputer. 

- Mleko odbiera od nas Ba-
koma – dodaje prezes Chudziński.
- Dziennie sprzedajemy około 23
tysięcy litrów mleka, od jednej
krowy średnio 28 litrów. Aktualnie
mamy 840 krów mlecznych, w
oborze w Niechłodzie jest ich 300.
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Na początku drogi
Jest jednym z czołowych polskich jeźdźców. Łukasz Wasilewski końmi zaj-
muje się zawodowo. Prowadzi też w Lasocicach własny klub jeździecki, a co
chyba w tej opowieści najciekawsze, tak naprawdę dopiero zaczyna swoją
przygodę z jeździectwem na najwyższym polskim i światowym poziomie.

Konie zawsze stanowiły jego
pasję. Treningi rozpoczął w wieku
trzynastu lat. Po dwóch latach roz-
począł z nimi pracę na torze
wyścigowym we Wrocławiu. Wy-
startował w 25 gonitwach na ko-
niach trzyletnich. Co prawda, nie
wygrał nigdy, ale osiem razy zaj-
mował drugie miejsca. 

Na nowych, starych śmieciach 
Dwanaście lat temu przeprowa-

dził się do Lasocic. Pochodzi z
Głogowa, lecz - jak mówi - zawsze
bliskie było mu Leszno i okolice,
bowiem jego mama to rodowita
leszczynianka. Gdy więc poznał
swoją narzeczoną Bognę, to chęt-
nie przeprowadził się do niej właś-
nie do tej podleszczyńskiej wsi.
Oboje postanowili zająć się końmi
zawodowo, choć ich nie hodują.
Dostają z Holandii trzylatki, a póź-
niej szkolą je do udziału w zawo-
dach. Do dziś wytrenowali już
około 150 koni. Od początku ich
partnerem jest holenderska stajnia
HBC Stall. To partner wymagający,
ale i prestiżowy, bowiem w hodowli
koni skokowych na świecie przo-
dują Niemcy i właśnie Holandia. 

- Około dziesięciu wyszkolo-
nych przeze mnie koni jest wybit-
nych. A to znaczy, że dosiadający
ich jeźdźcy osiągają znakomite
wyniki na międzynarodowych za-
wodach – mówi Łukasz Wasilew-
ski. 

Od kilku lat już nie startuje w
wyścigach, lecz w zawodach w
skokach przez przeszkody. Zalicza
co najmniej kilkanaście imprez
rocznie, choć z reguły kilkadzie-
siąt, i z roku na rok jest coraz lep-
szy. 

- Jeździectwo to sport, gdzie

doświadczenie zdobywa się latami
– dodaje pan Łukasz. - Prawda też
jest taka, że w dużej mierze suk-
ces zdobywa ten, kto ma najlep-
szego konia. A to ogromna sztuka
takiego konia wyszkolić. Tego też
trzeba uczyć się latami.

Obecnie jego „podstawowy”
koń to Wavantos, z którym bierze
udział w zawodach w skokach
przez przeszkody o wysokości 160
centymetrów. Drugi koń to Ara-
horn, obecnie startujący w zawo-
dach z przeszkodami o wysokości
140 i 145 centymetrów. 

Ma także konie pięcio - sze-
ścioletnie. One gotowe do rywali-
zacji będą za kilka lat. Od 2006
roku posiada własną stajnię z halą
na 26 koni, z nowoczesnym podło-
żem, karuzelą oraz dwoma hekta-
rami padoków. 

Najaktywniejszy polski repre-
zentant 

Łukasz Wasilewski to już czo-
łówka polskich jeźdźców. Obecnie
sklasyfikowany jest na trzecim
miejscu w Polsce. A w związku z
tym regularnie powoływany  do
polskiej kadry narodowej.  Dwa
lata temu reprezentował nasz kraj
w mistrzostwach Europy w Madry-
cie.

- To były dla mnie pierwsze tak
ważne zawody - opowiada. -
Trudno więc, abym zajął tam czo-
łowe miejsca. Na to nie liczyłem,
jechałem do Hiszpanii zdobywać
doświadczenie. 

W ogóle sporo startuje za gra-
nicą. Wymienia miasta, w których
rywalizował w ostatnich miesią-
cach. To między innymi: Moskwa,
Donieck, Bratysława, Ryga. W
ostatnich dwóch sezonach najczę-

ściej reprezentował barwy Polski w
zawodach międzynarodowych. 

W dniach od 7 do 9 czerwca
tego roku w Poznaniu odbyły się
międzynarodowe zawody w sko-
kach przez przeszkody CSI4*,
czyli zawody czterogwiazdkowe.
Gwiazdki oznaczają pulę nagród.
W tym przypadku było to blisko
osiemset tysięcy złotych. To pierw-
sze zawody tej rangi, jakie odbyły
się w Polsce. W silnej międzynaro-
dowej konkurencji pan Łukasz od-

niósł duży sukces, zwyciężając w
jednej z konkurencji. 

Wcześniej w Moskwie startował
w zawodach jeszcze większej
rangi, bo pięciogwiazdkowych. To
jedne z zawodów cyklu Pucharu
Narodów. W rosyjskiej stolicy był
bezkonkurencyjny. W Pucharze
Narodów i wielu innych imprezach
zwyciężał już wielokrotnie. 

Klub też jest w czołówce 
W 2004 roku założył klub jeź-

dziecki, który obecnie nazywa się
KJ HippoStar Przybyszewo. W

rankingu Polskiego Związku Jeź-
dziectwa za rok 2012 sklasyfiko-
wano go na trzecim miejscu
spośród 110 klubów jeździeckich w
naszym kraju. 

Trenuje codziennie i każdego
dnia stara się jeździć na sześciu
koniach. Poza tym starty w zawo-
dach to też treningi. A musi dużo
ćwiczyć i startować, bowiem plany
i marzenia ma bardzo ambitne.
Choćby na najbliższe miesiące.
Zamierza wziąć udział w zawo-
dach pięciogwiazdkowych w Do-
niecku. Nasz kraj będzie też
reprezentować w eliminacjach do
międzynarodowych zawodów, w
których udział weźmie piętnaście
najlepszych ekip z Europy. Z na-
szej części kontynentu wystartują
tylko trzy ekipy, wyłonione właśnie
we wcześniejszych eliminacjach. 

Oczywiście czeka go również
dużo innych zawodów. Startować
będzie jeszcze przez wiele dzie-

sięcioleci. Ma bowiem dopiero 31
lat.

- Skoki przez przeszkody to
sport długowieczny - wyjaśnia. -
Na przykład obecny mistrz Europy
ma pięćdziesiąt lat. W ogóle pano-
wie w tym wieku bardzo często
stanowią czołówkę europejską i
światową. W tym gronie jestem
bardzo młody, więc mój zawodni-
czy żywot dopiero się rozkręci, i to
na długo. 

DAMIAN SZyMCZAK 
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U radnego w Niechłodzie
Edward Kurpisz jest radnym wybranym przez mieszkańców Niechłodu i Piotrowic.
Ma 56 lat, jest mężem i ojcem trzech synów oraz córki. Pochodzi z Niechłodu, a
swoją wieś opuścił tylko na pięć lat, kiedy po ślubie przeniósł się do Osowej Sieni.
Od ponad 20 lat prowadzi gospodarstwo rolne.

Edward Kurpisz mówi, że od
zawsze lubił działalność spo-
łeczną. Jako chłopak został prze-
wodniczącym ZMW w Niechłodzie
i tę funkcję pełnił przez 17 lat. Gdy
tylko mógł, rozpoczął działalność
w OSP. Był strażakiem w Niechło-
dzie i Osowej Sieni. Jest skarbni-
kiem Zarządu Gminnego OSP. Do
tej pasji przekonał też synów.
Jeden z nich pracuje w zawodowej
straży, drugi studiuje w Szkole
Aspiranta Strażackiego. Straża-
kami są wszyscy członkowie jego
rodziny. A pan Edward jest także
członkiem Zarządu Ludowego
Koła Sportowego. Kiedyś grał w
piłkę nożną.

Edward Kurpisz z zawodu jest
masarzem wędliniarzem. Uczył się
i pracował w WSS Społem w Lesz-
nie. Po ślubie przeniósł się do
Osowej Sieni i zatrudnił w POHZ.
Zdobył uprawnienia kierowcy na
kombajn oraz ukończył kurs pala-
cza c. o. Kiedy rodzice przepisali
mu gospodarstwo rolne, wrócił do
Niechłodu. Dziś ze względu na

stan zdrowia połowę ziemi wydzie-
rżawia.

Po raz pierwszy do Rady
Gminy pan Edward startował w
1998 roku. Wówczas wybierali go
tylko mieszkańcy Niechłodu. Po
czterech latach pełnienia tej funkcji
liczbę radnych gminnych zmniej-
szono i wtedy reprezentować miał

dwie wsie - Niechłód i Piotrowice.
W wyborach w 2002 roku wygrał
kandydat z Piotrowic. Natomiast
na dwie następne kadencje miesz-
kańcy wybrali jego. A zatem rad-
nym jest już 11 lat. Zawsze
pracował w Komisji Rolnictwa i
Ochrony Środowiska. Był jej wice
przewodniczącym, a teraz jest
przewodniczącym.

Zapytaliśmy pana Kurpisza, co
przez te lata zmieniło się w jego
wsiach. Bez wahania wymienił
mnóstwo spraw. W Niechłodzie
przede wszystkim ukończono
przebudowę Sali Wiejskiej i wypo-
sażono kuchnię. Powstał kilometr
wyasfaltowanej drogi z kanalizacją
deszczową i chodnikiem. Jest
nowa nawierzchnia na boisku
sportowym. Jest plac zabaw, nowe
oświetlenie uliczne, kostka bru-
kowa przy figurze, a także wyre-
montowane drogi polne. W
Piotrowicach utworzono boisko
sportowe, wyremontowano salę,
posadzono żywopłot, poprawiono
nawierzchnię dróg. Po prostu w

obu tych wsiach jest ładniej i bez-
pieczniej. A mieszkańcy zabiegali
też o zamontowanie alarmu prze-
ciwpożarowego w zabytkowym ko-
ściółku, który już dwa razy się palił.
Pomagali również przy obcinaniu
suchych gałęzi drzew. 

Edward Kurpisz podkreśla, że o
to, by we wsiach było ładniej dbają
także sołtysi, z którymi bardzo do-
brze mu się współpracuje. Chętnie
bierze udział w zebraniach wiej-
skich, słucha uwag mieszkańców,
przenosi ich problemy na forum
Rady. Ceni sobie także współ-
pracę z KGW, klubem sportowym i
strażakami.

Edward Kurpisz mówi, że jako
radny wiele się przez te lata nau-
czył. A miał od kogo, bo kilku kole-
gów jest radnymi od początku
demokratycznych przemian. Nie-
stety, trzech odeszło na zawsze, a
pożegnano też panią Zofię Jac-
kowską, która pomagała radnym w
każdej samorządowej sprawie. Za-
pytany czy będzie startował w wy-
borach kolejnej kadencji mówi, że
tak. Jest przecież jeszcze wiele do
zrobienia. Chciałby doczekać bu-
dowy kanalizacji ściekowej w Nie-
chłodzie oraz wyasfaltowania drogi
od krzyżówki w stronę Zbarzewa
do przedszkola oraz dalszego od-
cinka drogi Piotrowice – Gołanice.
Myśli też o ciągłym doposażaniu
OSP, Klubu Sportowego Błękitni i
Koła Gospodyń Wiejskich.

Podobnie jak w latach ubieg-
łych, w związku z okresem waka-
cyjnym w miejscowościach
turystycznych będą przeprowa-
dzane kampanie informacyjno-
edukacyjne oraz kontrole
sprzedaży na kasach fiskalnych. 

Pracownicy i inspektorzy kon-
troli skarbowej będą sprawdzać,
czy przedsiębiorcy – sklepy, res-
tauracje, stragany, a także sezo-
nowe punkty handlowo – usługowe
prowadzące sprzedaż towarów i
usług na rzecz osób fizycznych
ewidencjonują każdą sprzedaż
przy użyciu kasy rejestrującej i czy
wydają paragony fiskalne. 

Większość podatników sprze-
dających towary i świadczących
usługi, w tym również w zakresie
handlu i gastronomii, ma obowią-
zek prowadzenia ewidencji obro-
tów i kwot podatku należnego przy
zastosowaniu kas rejestrujących.
Każda sprzedaż powinna zostać
udokumentowana paragonem,
który następnie zostaje wręczony
kupującemu. Dowód zakupu -pa-

ragon - musimy otrzymać nieza-
leżnie od miejsca sprzedaży to-
waru. Dotyczy to zatem nie tylko
zakupów na bazarze, stoisku z pa-
miątkami czy lodami, ale także
kupna biletu autobusowego, do
kina lub na mecz. Paragon powi-
nien otrzymać każdy klient bez
jego dodatkowych starań. Nie za-
wsze tak jednak jest, dlatego
klienci powinni sami żądać para-
gonów, gdyż jest on dla nich
ważny z kilku powodów. 

Paragon ułatwia klientowi do-
chodzenie swoich praw w przy-
padku, kiedy zakupiony towar lub
usługa nie odpowiada jakości de-
klarowanej przez producenta lub
posiada wady. Umożliwia klientowi
rachunkową i rzeczową kontrolę
poprawności rozliczenia transakcji. 

Żądając paragonu zmuszamy
niejako sprzedawcę do stosowania
czystych reguł konkurowania. Je-
żeli klient nie chce paragonu,
sprzedawca może nie „nabić”
transakcji na kasę, czyli praktycz-
nie nie rejestruje jej, a zatem skoro

nie ma transakcji, nie ma też od-
prowadzonego podatku. 

Biorąc za każdym razem para-
gon my - klienci - przyczyniamy się
do zwiększenia wpływów do bu-
dżetu i likwidacji „szarej strefy”.
Sprzedawcy nie mają wtedy możli-
wości ukrywania swoich docho-
dów. 

Należy zwrócić uwagę, że są
podatnicy, którzy uchylają się od
obowiązku instalowania kasy fis-
kalnej oraz tacy, którzy mimo że
posiadają kasę fiskalną, nie rejes-
trują swoich obrotów. 

Poprzez kolejną akcję „Weź pa-
ragon” zmierzamy do takiego
stanu, w którym przedsiębiorcy nie
będą uchylali się od obowiązku re-
jestrowania sprzedaży na kasie fis-
kalnej, a otrzymanie paragonu za
zakupiony towar będzie po-
wszechne. 

RENATA LACHIEWICZ 
KIEROWNIK DZIAŁU OBSŁUGI 

BEZPOŚREDNIEJ URZęDU 
SKARBOWEGO W LESZNIE

Kolejna akcja „Weź paragon”
W niejednym domu znajduje

się stary komputer PC, który swoją
młodość ma już za sobą i został
zastąpiony nowym sprzętem. Cie-
kawą propozycję dla posiadaczy
takich właśnie „zabytków” przygo-
towała firma Halpress z Leszna.
Na stronie www.linux.halpress.eu
znajduje się tak zwany obraz płyty,
który można bezpłatnie pobrać i
nagrać na krążek CD - na przykład
programem NERO. Po urucho-
mieniu komputera z takiej płyty bę-
dzie on pracował pod kontrolą
spolszczonego systemu Linux,
który „wyciśnie” ze starego kom-
putera dużo więcej niż PC do tej
pory potrafił. Na płycie oprócz sys-
temu znajduje się program do gra-
fiki wektorowej, obróbki zdjęć,
przeglądarka internetowa, języki
programowania, edytor tekstu, a
także kilka klasycznych gier. Na
stronie znajduje się też instrukcja,
jak zainstalować system na dysku
twardym.

Lubisz
informatykę?
Przeczytaj!
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Naszywki pana Michała
Michał Zubaczyk ze Święciechowy dokładnie pamięta dzień, w którym nieżyjący już dziś naczelnik OSP
Edward Wawrzyniak zapisał go z kolegami do straży. To było 4 maja 1973 roku. Minęło więc 40 lat, odkąd
jest strażakiem. A mówi, że będzie nim zawsze, bo strażakiem zostaje się na całe życie. Swój pierwszy eg-
zamin dowódczy sekcji młodzieżowo – pożarniczej zdawał zaledwie dwa miesiące po tamtych majowych
zapisach. Potem były ćwiczenia, zawody, turnieje wiedzy pożarniczej, wyjazdy na akcje. Miał na kim się
wzorować, bo jego ojciec przez całe dziesięciolecia działał w święciechowskiej OSP, a przez osiem lat był
jej prezesem. Strażakami byli też koledzy ojca, sąsiedzi, wielu mieszkańców Święciechowy. Michał ma-
rzył więc, by zawodowo pracować w straży i to marzenie spełnił.

- Pracowałem w Państwowej
Straży Pożarnej w Lesznie – wy-
jaśnia Michał Zubaczyk. – Ko-
lejno byłem telefonistą,
dyspozytorem, dowódcą sekcji i
zastępcą szefa zmiany. Niestety,
po kilkunastu latach musiałem
przejść na rentę. Ale spełniałem
się jako strażak w OSP. Do dziś
jestem członkiem święciechow-
skiej organizacji.

Michał Zubaczyk 15 lat był na-
czelnikiem OSP w Święciechowie,
a 16 lat pełnił funkcję komendanta
gminnego.

O straży nie da się zapo-
mnieć. Pan Michał pokazuje swoją
biblioteczkę. Ma w niej sporo ksią-
żek z historii strażackich organiza-
cji. Są pozycje wydane w Polsce,
jak choćby książki Piotra Bielic-
kiego, ale także te, które dostał od
znajomych z różnych stron świata.
W biblioteczce stoją też puchary,
metalowe znaczki, a nawet modele
strażackich samochodów. Te mo-
dele pan Michał zbierał od lat. Ma

ich aż 380, niektóre złożone są w
kartonach, inne czekają na ekspo-
zycję. Wszystkie trudno byłoby po-
kazać w mieszkaniu.

Od czterech lat największą
pasją Michała Zubaczyka jest zbie-
ranie naszywek na mundury stra-
żackie.

- Kolega z Warszawy przy-
wiózł mi kiedyś kilka naszywek i
nakłaniał, bym zaczął tworzyć ko-
lekcję – wspomina pan Michał. –
Pomyślałem, że mogłoby to być
ciekawe zajęcie. Naszywki są ko-
lorowe, piękne, z bardzo różnymi
elementami. A mają je zarówno
strażacy zawodowi, jak i ochotnicy.
Właściwie na całym świecie jest to
część strażackiego munduru. I nie
zajmuje dużo miejsca, można je
przechowywać w pudełkach, a
przesyłać zwykłym listem. 

I tak to się zaczęło. Pan Mi-
chał postanowił zdobywać na-
szywki z jak największej liczby
państw. Nie mógłby tego zrobić
bez internetu. Opracował więc
krótki list z informacją o swoim
hobby, z danymi osobistymi, z pro-
śbą o pomoc w uzyskaniu strażac-
kiej naszywki. Potem wszedł na

Naszą Klasę i szukał Polaków rozsia-
nych po świecie. Znajdował ich wszę-
dzie, nawet w najdalszych zakątkach
globu. I wysyłał do nich e-maile. Na-
szych rodaków poszukiwał też na Fa-
cebooku. A po jakimś czasie trafił na
podobnych kolekcjonerów w wielu kra-
jach, zwłaszcza w Kanadzie, Stanach
Zjednoczonych, Anglii.

- Poznałem mnóstwo sympatycz-
nych ludzi – mówi pan Michał. – Po-
lacy odpowiadali na moje listy,
nawiązywali kontakty z miejscowymi
strażakami, wysyłali mi naszywki. Nie-
kiedy w listach znajdowałem po kilka
naszywek z różnych organizacji stra-
żackich. Do dziś odnotowuję każdy list
i każdą przesyłkę. Mam ich już ponad
pół tysiąca.

Pan Michał wpadł też na pomysł,
by prośby o pomoc w zdobyciu naszy-
wek przesyłać do polskich ambasad.
Tych próśb skierował jak dotąd 56.
Odpowiedziały 22 ambasady. Pierw-
sze naszywki za tym pośrednictwem
dostał z Kuby. A potem przyszły z Syrii,
Iranu, Włoch, Monako. Pracownicy
ambasad zawsze dołączają list, życzą
powodzenia w powiększaniu kolekcji,
pozdrawiają.

Zaczęło się więc od paru naszy-
wek, potem było kilkadziesiąt. Dziś nie
mieszczą się na kilku stołach. Pan Mi-
chał zebrał ich 1182. Najwięcej, bo
około 300, ma ze Stanów Zjednoczo-
nych. Z Niemiec zgromadził prawie
200 naszywek, z Kanady – 40, z Chor-
wacji – 30, z Portugalii – 22, z RPA –
20, ze Szwecji – 15. Z USA ma na-
szywki ze wszystkich stanów, a z Nie-
miec ze wszystkich landów. Są
państwa, z których udało mu się do-
stać tylko jedną naszywkę, na przy-
kład: Egipt, Tunezja, Dominikana,
Kostaryka, Panama, Wyspy Kajmana.
Łącznie otrzymał naszywki z 84 pań-
stw. Z Europy brakuje mu już tylko na-
szywek z Rumunii, Bułgarii, Walii i
Irlandii Północnej.

- Moim celem jest stworzyć kolek-
cję naszywek strażackich z co naj-
mniej 150 państw – dodaje pan
Michał. – W tej chwili czekam na prze-
syłki z Wietnamu, Indii, Kataru,   Pa-
kistanu i Kambodży. Wymieniam
naszywki z innymi kolekcjonerami na
świecie. Po prostu dzielimy się tymi,
których mamy więcej.

Na niektóre listy pan Michał czeka
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wiele tygodni. Na przykład z Nowej Ze-
landii przesyłka z naszywką szła 45 dni,
bo akurat aktywny był wulkan. Ale z Ja-
ponii dotarła w tydzień, a z Grecji po
dwóch tygodniach. Zdarza się, ze za-
miast listu przychodzi paczuszka. Stra-
żacy w prezencie przesyłają koszulki
swojej jednostki albo książki, albo smycz
dla psa, który pomaga im w poszukiwa-
niu ofiar. To niezwykle wzruszające
chwile. Ale i pan Michał się odwdzięcza
przyjaciołom ze świata. Poza naszyw-
kami do Meksyku, Estonii i Stanów Zjed-
noczonych wysłał nasze strażackie
czapeczki.

- Dzięki tej pasji świat wydaje mi się
bliższy – tłumaczy pan Michał. - Siadam
do komputera i znajomego z Wietnamu,
czy z Kanady mam po drugiej stronie
ekranu. Syn pomaga mi tłumaczyć roz-
mowy. Niektórzy mnie zapraszają, skła-
dają życzenia na święta, mówią o swoich
osobistych sprawach. Naprawdę świat
jest jakby w zasięgu ręki.

Kilka naszywek ma dla pana Mi-
chała szczególne znaczenie. Najważ-
niejsza jest z miasteczka Troki na Litwie.
Tam urodził się jego dziadek. Ale w ko-
lekcji jest też bardzo trudna do zdobycia
naszywka Prywatnej Straży Pożarnej Mi-
chaela Jacksona z USA. A także na-
szywka jednostki strażackiej z Nowego
Jorku, która ratowała ludzi po zamachu
na wieżowce. Na niej widnieje liczba 343
– tylu strażaków wówczas zginęło, w tym
czterech Polaków. Szczególne miejsce
zajmuje list gratulacyjny i Krzyż Zasługi
Jednostki Strażackiej z miejscowości
Jőhvi w Estonii za współpracę z nimi.

Pan Michał wysłał listy do około
trzech tysięcy osób. Z wieloma rozma-
wiał, od setek z nich otrzymał odpowie-
dzi. Pomagali mu znajomi, koledzy,
dziennikarze, misjonarze. Dziś jako ko-
lekcjoner w Polsce znajduje się w pierw-
szej piątce tych, którzy zgromadzili
naszywki strażackie z największej liczby
państw. A zna kolekcjonera z USA, który
posiada około 15 tysięcy naszywek.

- Zamierzam wyeksponować swój
zbiór w gablotach. Będzie można poka-
zywać go w ośrodkach kultury, szkołach,
w muzeach. To bardzo kolorowy i ładny
zbiór. A dodatkowo niesie z sobą kawa-
łek historii.

HALINA SIECIńSKA

Na dożynki do Trzebin
Tegoroczne dożynki w Trzebinach będą miały niezwykły charakter. Cała inscenizacja obrzędu
wzorowana bowiem będzie na kulturze dworskiej sprzed stu lat. Do dziś zachowały się zdję-
cia i zapiski dokumentujące przebieg dożynek we dworze. Obok właścicieli majątku uczest-
niczyli w nich mieszkańcy Trzebin, Piotrowic i Niechłodu, czyli tak zwanego Klucza
Trzebińskiego. Z zachowanych fotografii i ustnych przekazów wiadomo też, jak ubrani byli
główni bohaterowie obrzędu, kto i z czego przygotowywał wieńce i snopy, jak strojono po-
sesje, jakie przyśpiewki i tańce towarzyszyły dożynkowym obchodom.

Tę dawną, ponadstuletnią tra-
dycję chcą właśnie odtworzyć dzi-
siejsi mieszkańcy Trzebin.
Inicjatorką pomysłu jest sołtys Do-
rota Wróbel, ale w realizacji
uczestniczyć będzie co najmniej
50 osób. Część z nich odtwarzać
będzie rolę barona, baronowej i
pracowników dworskich, inni
uplotą wieńce i przystroją scenę

kami. „Służba pałacowa”, rolnicy,
goście obejrzą inscenizację pie-
czenia chleba na liściu, warzenia
piwa, przygotowywania przetwo-
rów i nalewek. Kto zechce, po-
częstuje się ziemniakami z gziką,
kiełbasą z dzika i świeżym chle-
bem. 

Impreza trwać będzie długo w
noc, bo tak właśnie dawniej było.

wany jest z unijnych funduszy. Pie-
niądze przeznaczone zostały głów-
nie na uszycie strojów z epoki i
przygotowanie rekwizytów insceni-
zacji. 

A warto dodać, że okolice
Leszna, w tym gmina Święcie-
chowa, gdzie położone są Trze-
biny, to obszar bez wyraźnej
kultury ludowej. Po II wojnie świa-

oraz namioty, jeszcze inni przygo-
tują wielkie gotowanie. Ma bowiem
być jak kiedyś – wesoło, zasobnie,
odświętnie. 

Dożynki rozpocznie msza
święta, potem na scenie pojawi się
korowód młodych z wieńcami. Bę-
dzie pieśń „Plon, niesiemy plon” i
cały obrzęd przekazania wieńców
baronostwu. Ci częstować będą
wszystkich chlebem, solą, upomin-

Dożynki w Trzebinach odbędą się
w sobotę, 17 sierpnia. Według sce-
nariusza mają być żywymi obra-
zami sprzed lat. I mają łączyć
historię z teraźniejszością.

Projekt pod nazwą „Odtworze-
nie dworskiego obrzędu dożynko-
wego Trzebin wraz z biesiadą na
podstawie zachowanych źródeł
ikonograficznych z początków XX
wieku i przekazu ustnego” finanso-

towej i związanej z nią wymianie
ludności napłynęli tu mieszkańcy z
różnych regionów Polski, tworząc
mieszankę różnych cech kultury
ludowej. Jedynym odniesieniem
do tradycji jest kultura dworska i
rytm świąt w czasie roku w dwo-
rach i majątkach, obchodzonych i
zachowanych częściowo do dzi-
siaj. Stąd pomysł na ich odtworze-
nie.

Szczypta historii
To musiał być bardzo za-

możny człowiek, skoro blisko
sto lat temu stać go było na sa-
mochód. Mowa o mieszkańcu
Przybyszewa. Co więcej, zatrud-
niał także szofera. Tyle tylko, że
ten okazał się bardzo nielojalny
wobec szefa. Skradł bowiem
jego auto i ruszył w Polskę.

Właściciel samochodu z Przy-
byszewa nazywał się Lehman. Był

właścicielem auta, co więcej - za-
trudniał też kierowcę. W tamtych
czasach było to zresztą normą.
Kogoś, kogo stać było na samo-
chód, z reguły stać było także, by
mieć u siebie na etacie kogoś, kto
go woził.

Wyjaśniając pojęcie „w tamtych
czasach” - mowa o pierwszej poło-
wie lat dwudziestych. Szofer pana
Lehmana nazywał się Franciszek

Neukamp. I jak się okazało, był wy-
jątkowo nielojalnym pracownikiem.
Pewnego ciepłego dnia pod koniec
czerwca 1924 roku wsiadł bowiem
do samochodu swego szefa i ru-
szył balować w Polskę. 

Tak właśnie było, nie zamierzał
auta sprzedawać, tylko podróżo-
wał nim po kraju. Ówczesna ga-
zeta nazwała to „swawolną
podróżą”. Trwała ona półtora ty-
godnia. W końcu Franciszek Neu-
kamp został złapany przez
policjantów w Bydgoszczy. Trafił
do tamtejszego aresztu, a samo-
chód zwrócono panu Lehmanowi. 

DAMIAN SZyMCZAK 
Źródło: Głos Leszczyński, nr

159 z 13 Lipca 1924 r. 

Bogaczowi skradziono samochód
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Ciekawe projekty
uczniów z Lasocic

Trzy uczennice gimnazjum -
Michalina Ławniczak, Weronika
Matuszewska, Weronika Linka-
brały udział w projekcie gimnazjal-
nym pt. „Mój region- moja gwara,
czyli godejcie po naszymu ”.
Celem projektu było przybliżenie
młodzieży gwary poznańskiej, ję-
zyka ich przodków, rozbudzenie
poczucia tożsamości regionalnej,
budzenie uczucia patriotyzmu lo-
kalnego, bogacenie słownictwa,
uczestnictwo w kultywowaniu re-
gionalnej odrębności oraz odkrycie
walorów regionalnej mowy i zwy-
czajów. W czerwcu dziewczyny

dokonały prezentacji projektu. Za-
daniami, których się podjęły, było
opracowanie uczniowskiego słow-
nika gwary poznańskiej (pi-
semnego i multimedialnego), wy-
konanie gwarowego słowniczka
obrazkowego dla najmłodszych
odbiorców, przedstawienie gazetki
szkolnej na temat gwary poznań-
skiej i zapoznanie się z utworami
twórców regionalnych. Dziewczyny
opracowały przepisy kulinarne na
potrawy regionalne oraz przedsta-
wiły ankietę, badającą znajomość
słów i wyrażeń gwary wielkopol-
skiej.

***
Uczniowie klasy II gimnazjum -

Amanda Turkowiak, Sandra Turko-
wiak, Michalina Ławniczak, Ola
Zamelska, Zuzanna Wasilewska,
Klaudia Wajs, Piotr Gross, Andrzej
Krajewski, Patryk Kubiak, Damian
Ławniczak, Adrian Marach, Mate-
usz Nowak, brali udział w projek-
cie o zdrowiu. 18 czerwca
przedstawili efekty swojej pracy.
Mówili m. in. o tym, jakie szkodliwe
substancje zawarte są w produk-
tach i jak wpływają one na orga-
nizm. Przedstawiali rozmowę z
dietetykiem. Gimnazjaliści uczest-
niczyli również w zajęciach
przeprowadzonych w Stacji Uzdat-
niania Wody w Strzyżewicach, a
na podstawie informacji, które tam
uzyskali, przedstawili prezentację
o twardości wody. Pokazali też film
„Twój wybór”, nakłaniający do
zdrowego stylu życia. Przeprowa-
dzone zostały ankiety wśród nau-
czycieli, uczniów i mieszkańców
wsi, z których uzyskali odpowiedzi

na pytania, w jakich formach ak-
tywności uczestniczą, ile posiłków
dziennie spożywają i czy potrafią
wymienić chociaż jedną nazwę
szkodliwej substancji, której należy
unikać w produktach spożyw-
czych. Za szkolną stołówką posta-
wili szklarnię, posiali m. in.:
szczypiorek, koperek, rzodkiewkę
i sałatę. W ramach projektu prze-
prowadzona została rozgrzewka,
odbyło się wspólne śniadanie na
boisku, a na korytarzu pojawiły się
przepisy na zdrowe posiłki. Klasa
II gimnazjum przygotowała rów-
nież dla swoich kolegów kilka kon-
kurencji. Zadaniami, które musieli
wykonać, było przygotowanie
zdrowego posiłku i dekoracja stołu,
wykonanie gazetki o zdrowiu oraz
opracowanie zdrowego menu. Po
zaciętej rywalizacji I miejsce zajęła
klasa I gimnazjum, II klasa VI, a III
klasa V. Nagrodą był kosz pełen
owoców.

***W ramach gminnego projektu
edukacji ekologicznej, promującej
selektywną zbiórkę odpadów opa-
kowaniowych pt. „Daj przykład se-
gregacji odpadów”, w Zespole
Szkół w Lasocicach organizowano
wiele działań związanych z kształ-
towaniem nawyków dotyczących
prawidłowej segregacji odpadów.
Uczniowie zbierali baterie, za-
krętki, wspólnymi siłami uzbierali
390 kg makulatury, a we wrześniu
brali udział w akcji Sprzątanie
Świata. Uczniowie klasy III gim-
nazjum Kamil i Gracjan wykonali
pojemniki do segregacji odpadów,
a uczniowie klasy II gimnazjum
opracowali ankiety dotyczące wie-
dzy na temat segregacji i recy-
klingu. Odbyło się również wiele
konkursów. W konkursie na naj-
ładniejszą torbę ekologiczną w
szkole podstawowej I miejsce za-

jęła Nikola Lepka, II Rozalia Ław-
niczak, a III Zuzanna Grempka. W
gimnazjum I miejsce zajęła Micha-
lina Ławniczak, II Piotr Gross, a III
Amanda Turkowiak. Kolejnym za-
daniem było wykonanie ulotki za-
chęcającej do zbierania i
segregowania surowców wtór-
nych. W tym konkursie I miejsce
zajęła Agata Ławniczak, II Patrycja
Kowalewicz, a III Nikola Lepka.
Konkurs na wykonanie plakatu pt.
„Ziemię mamy tylko jedną” adreso-
wany był do uczniów klas I-III
szkoły podstawowej, z każdej
klasy wyłoniono zwycięzcę. I tak -
w klasie I najlepszą pracę wyko-
nała Zuzanna Leciejewska, w kla-
sie II Wiktoria Pietrzak, natomiast
w klasie III Wiktoria Olejniczak. 26
czerwca odbył się również tema-
tyczny apel.

11 czerwca reprezentacja święciechowskiej szkoły wzięła udział w
Młodzieżowych Mistrzostwach Rejonu Leszczyńskiego LOK w
Strzelectwie Sportowym o Puchar Prezydenta Miasta Leszna. Za-
wodnicy musieli wykazać się umiejętnością strzelania zarówno z
karabinu pneumatycznego, jak i karabinu sportowego. Na siedem
startujących drużyn zajęli czwarte miejsce w klasyfikacji drużyno-
wej. Natomiast w klasyfikacji indywidualnej dwa razy stawali na
podium - Wiktoria Papież na miejscu drugim, a Paweł Szczepa-
niak na miejscu trzecim (w kategorii karabinu pneumatycznego).
Szkołę reprezentowali: Klaudia Adamska, Dominika Cicho-
szewska, Wiktoria Papież i Paweł Szczepaniak.

W połowie czerwca uczniowie klas Va i IVa szkoły w Święciecho-
wie wraz z wychowawczyniami wyjechali na wycieczkę do Wroc-
ławia. Pogoda dopisywała, dlatego swoją przygodę rozpoczęli od
atrakcyjnego rejsu statkiem po Odrze. Następnie ruszyli na długi
spacer po ZOO, gdzie udało im się zobaczyć wiele różnych eg-
zotycznych gatunków zwierząt. Zmęczeni skwarem i kilkugo-
dzinną przechadzką, udali się obejrzeć pokaz fontann. Mokrzy,
ale zregenerowani poszli zachwycać się ogrodem japońskim.
Wrocław pożegnali – ku ogromnej radości – posiłkiem w McDo-
nald’s. 

W piątek, 21 czerwca, w gimnazjum w Święciechowie odbyła się
ostatnia dyskoteka w tym roku szkolnym. Zorganizowano ją dla
trzecioklasistów, na pożegnanie. Koledzy dziękowali za trzy lata
wspólnej nauki, zabaw i dyskotek. Życzyli, im aby w nowych szko-
łach czuli się  tak dobrze jak z nimi.
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Kormoran 
Już 18 sierpnia piłkarze Kormorana Święciechowa
rozegrają pierwszy mecz w jesiennej kolejce
rundy 2013/2014. Właśnie rozpoczęli treningi, a
my podsumowujemy miniony piłkarski sezon. In-
formacji udzielił nam prezes klubu Ryszard
Płachta.

W drużynie seniorów jest 28 pił-
karzy, chociaż systematycznie gra
16. Są głównie mieszkańcami
gminy, ale kilku jest także z Leszna.
Najstarszym zawodnikiem jest 46 –
letni Marek Antoniak, a najmłod-
szym 16 – letni Bartek Apolinarski.
Warto powiedzieć, że Bartek od
roku jeździł z drużyną na wszystkie
mecze i czekał, kiedy będzie mógł
dołączyć do zespołu. Aby grać w
seniorach, trzeba mieć bowiem
ukończone 16 lat. On miał 15, gdy
zgłosił się do Kormorana. 

- Od minionego sezonu klub
grający w A klasie musi mieć dwie
drużyny – mówi Ryszard Płachta.
- Dlatego utworzyliśmy drużynę
Orlik I, czyli zespół składający się z
chłopców z roczników od 2002 do
2004. I to był bardzo dobry pomysł,
bo chłopcy naprawdę grają z pasją. 

A zatem Klub Sportowy Kormo-
ran Święciechowa ma teraz dwie
drużyny – seniorów i Orlik I. Oba
„zaliczyły” cały miniony sezon. 

Seniorzy rozegrali 26 meczów.
Zdobyli 20 punktów, za 6 meczów
wygranych i 2 zremisowane. Nie-
stety, znaleźli się na 12. czyli
przedostatnim miejscu w tabeli. 

- To była specyficzna runda –
wyjaśnia prezes. - Ponieważ prze-
dłużała się zima, część meczów
przekładano. Potem musieliśmy

grać po dwa spotkania tygodniowo.
Nie wszyscy zawodnicy mogli na
ten czas zwolnić się z pracy czy z
uczelni. Niekiedy graliśmy w osła-
bionym składzie. Ale i tak pokaza-
liśmy, że drużyna ma potencjał.
Wygraliśmy przecież z dobrą dru-
żyną z Piasków, a zremisowaliśmy
z wiceliderem tabeli, drużyną z Pa-
kosławia. Jestem pewien, że w
nowym sezonie znajdziemy się w
środku tabeli. Taki założyliśmy
sobie plan.

Trenerem drużyny jest Jacek
Żukowski, ale na co dzień zajęcia
prowadzi jego asystent Tomek Żu-
kowski. Kierownikiem drużyny se-
niorów jest Daniel Langner.
Wszystkim oczywiście zależy, by
sportowe wyniki były jak najlepsze.
W przyszłym roku Kormoran ob-
chodzić będzie 65 – lecie istnienia.
Byłoby wspaniale, gdyby z tej
okazji piłkarze sprawili kibicom miłą
niespodziankę. A przypomnijmy, że
przed laty seniorska drużyna Kor-
morana grała w lidze okręgowej. 

- Piłkarze potrafią się mobilizo-
wać, nawet jeśli grają na straconej
pozycji – dodaje prezes. - Ten
sezon będzie na pewno lepszy od
minionego.

Przed rokiem powstała drużyna
Orlik I. Współtworzył ją Jacek Żu-
kowski. To on prowadził zespół

przez całą jesień. Był trenerem, sę-
dziował mecze, jeździł z chłopa-
kami na rozgrywki. Na 10 meczów
chłopcy wygrali 7 i zajęli trzecie
miejsce. Wiosną drużynę przejął
Norbert Szulc, który był kiedyś tre-
nerem seniorów Kormorana.
Chłopcy grali niesamowicie. Wy-
grali wszystkie 10 meczów, nie-
które z bardzo wysokim wynikiem.
A grali z : UKS Kania Gostyń II,
Tęcza – Osa Osieczna, Sparta
Miejska Górka II, Zjednoczeni Pud-
liszki, RAP Rydzyna. Zdobyli kom-
plet punktów, czyli 30. Na boisku
Orlik w Lasocicach podsumowali
sezon. Mimo deszczu pokazali się
na murawie i odebrali medale. 

Ostatecznie w drużynie Orlik I
wykrystalizowała się stała ekipa 16
zawodników. A są to: Sebastian
Bestry, Oskar Kupka, Hubert Szulc,
Mikołaj Dąbrowski, Marek Laskow-
ski, Wojtek Prałat, Adrian Kaźmier-
czak, Jacek Rutkiewicz, Dawid
Mazurkiewicz, Nikodem Rudawski,
Jakub Pindara, Mateusz Pindara,
Dawid Kołodziejczyk, Jakub Tara-
nowicz, Jakub Kolendowicz i
Krzysztof Magiera. W ciągu całego
sezonu wbili rywalom 65 bramek.
Najwięcej, bo aż 27, strzelił Sebas-
tian Bestry. Hubert Szulc trafił do
bramki przeciwników 19 razy,

Oskar Kupka – 14 razy, Mikołaj
Dąbrowski – 3 razy, a Marek La-
skowski i Wojtek Prałat – po jed-
nym razie. W meczu w Gostyniu,
który zakończył się wynikiem 6:1
dla naszych piłkarzy, wszystkie
gole strzelił Hubert Szulc. 

- W drużyny najmłodszych pił-
karzy naprawdę warto inwestować
– mówi Ryszard Płachta. – Po
pierwsze - jest to dla nich bardzo
dobry sposób spędzania wolnego
czasu, po drugie – z tych chłopców
mogą wyrosnąć prawdziwi piłka-
rze. Nie miałbym nic przeciwko
temu, by doszli do czwartej ligi i
dalej.

Działacze Kormorana zamie-
rzają już od jesiennej rundy utwo-
rzyć drużynę młodzików. Przyjmują
więc zapisy chłopców z roczników
2001 i 2002. Już zakupili dla nich
stroje. Młodzicy grać będą na bo-
isku w Święciechowie.

- Czekamy na wszystkich, któ-
rzy chcą i lubią grać w piłkę – do-
daje prezes klubu. – Seniorzy
zaczynają rozgrywki w sierpniu, a
młodzicy i Orlik I we wrześniu. Za-
chęcam też kibiców, by obserwo-
wali wysiłki małych i dużych
piłkarzy. Kibicowanie to także
sporo emocji i wrażeń.

W czwartek, 15 sierpnia Kormoran zaprasza na Turniej
Piłkarski o Puchar Wójta Gminy. Impreza odbędzie się
na boisku sportowym w Święciechowie o godzinie 12.

Zaproszenia na rowerowe imprezy
Dla naszych czytelników mamy bardzo atrakcyjne zaproszenia. Otóż
w sierpniu odbędą się aż dwie duże imprezy rowerowe. Obydwie
mają charakter powiatowy, ale organizatorzy zachęcają do udziału w
nich także mieszkańców okolicznych miejscowości oraz turystów i
wczasowiczów. Zapowiadają mnóstwo niespodzianek.

W niedzielę, 18 sierpnia, od-
będzie się rodzinny piknik rowe-
rowy w Górznie. Początek
imprezy o godz. 10.

Jednym z organizatorów pik-
niku jest Leszczyński Klub Kolarski.
Dziś zrzesza ponad 50 osób, ale
oczywiście przyjmuje wszystkich,
którzy lubią jeździć na rowerach.
Tę pasję dzielą z rodzinami i właś-
nie dla nich, obok zawodów, orga-
nizują też piknik nad jeziorem. A
zawodników będzie około trzystu,
głównie z leszczyńskiego środo-
wiska, ale także z Poznania, Byto-
mia, Lubina i wielu innych
miejscowości. Kolarze pokonywać

będą różne dystanse. Najbardziej
doświadczeni przejadą 50 km, jed-
nak organizatorzy przewidują też
zawody dla juniorów, a także
dzieci. Kolarze pojadą pięknymi
trasami leśnymi. 

A w międzyczasie rodziny kola-
rzy oraz wszyscy, którzy przyjadą
nad jezioro, będą mogli bawić się
na pikniku. Dla nich przygotowano
mnóstwo pokazów: sprzętu woj-
skowego, policyjnego i strażac-
kiego. Będzie też pokaz
ratownictwa oraz reanimacji. Przed
publicznością wystąpi zespół
Żeńcy Wielkopolscy oraz zespół
folklorystyczny z Francji. Będzie

specjalna strefa zabaw i konkur-
sów dla dzieci. A dla wszystkich,
którzy wezmą udział w konkuren-
cjach sportowych i sprawnościo-
wych, przewidziano grochówkę i
kiełbaskę za symboliczną odpłat-
nością. Całość przebiegać będzie
pod hasłem „I ty możesz pomóc”,
gdyż Leszczyński Klub Kolarski jest
członkiem stowarzyszenia „Dru-
żyna szpiku” i wspiera akcję od-
dawania szpiku kostnego. Stowa-
rzyszenie jest też jednym ze współ-
organizatorów pikniku. 

W sobotę, 31 sierpnia, odbę-
dzie się Rajd Rowerowy im. Zdzi-
sława Adamczaka. Rowerzyści
ze wszystkich gmin powiatu
zjadą na plażę w Górznie około
godz. 14. Tam trwać już  będzie
Festiwal Artystycznych Poszuki-
wań „Przystań”. 

Na III Rajd Rowerowy im. Zdzi-
sława Adamczaka zaprasza Orga-
nizacja Turystyczna Leszno -

Region. Rajd rozpocznie się około
południa. Rowerzyści zbierać się
będą w poszczególnych gminach i
wspólnie pokonają wyznaczone
trasy. Wszyscy dojadą do Górzna.
Prawdopodobnie każda gminna
grupa będzie miała koszulki w
innym kolorze. Cały peleton będzie
więc kolorowy i spodziewamy się,
że bardzo liczny. Jechać bowiem
może każdy, kto ma rower - za-
równo dorośli, jak i dzieci. Przejazd
jest ubezpieczony i oczywiście
bezpłatny. A na miejscu w Górznie
organizatorzy przewidzieli sporo at-
rakcji. Będzie poczęstunek, na-
grody, konkursy i występy
uczestników festiwalu piosenki tu-
rystycznej i biesiadnej. Kto zechce,
może w Górznie pozostać do wie-
czora, a nawet przez całą noc. Na
estradzie występować będą artyści
nurtu folk: „Chwila nieuwagi” i
„Luiku”. Natomiast ognisko palić
się będzie do rana. Zapraszamy.
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Prawdziwe
historie
Czytając prawdziwe historie opowiadane przez

czytelników pomyślałam sobie, że warto czasem
pamiętać nie tylko te tragiczne czy smutne, ale
także dobre. One też budują nasze życie i mówiąc
szczerze - jest ich więcej. Dla mnie taką dobrą his-
torią, która szła ze mną przez całe dzieciństwo i
młodość była Marynia.

Nikt z dzieciaków nie wiedział,
jak Marynia się nazywa. Nikt
zresztą po nazwisku się do niej nie
zwracał. Marynia to była Marynia. I
już. 

Kiedy ja byłam dzieckiem, Ma-
rynia miała około 60 lat. Dzisiaj ja
mam tyle, więc Maryni na pewno
już nie ma. Ale ze mną jest. Pa-
miętam ją w zapinanym fartuchu,
który niemal zawsze wkładała na
długą spódnicę i bluzkę. Była dość
tęga, więc chodziła wolno, jakoś
tak dostojnie. Bardzo lubiłam pat-
rzeć, jak wdrapuje się do tego swo-
jego małego mieszkanka. 

Bo to mieszkanie miało coś z
magii. Nie wiem, czy dziś ktokol-
wiek mieszkałby w takiej "dziurce".
Całe lokum zajmowało może z
dziesięć metrów. Kuchenka miała
dwa metry na metr, a pokój najwy-
żej trzy na trzy. Wchodziło się tam
bardzo wąskimi schodami, tuż nad
pralnią. Oba pomieszczenia miały
jednak okienka - jedno na ogród,
drugie na podwórze. Kiedy już
weszło się tam na górę, to ten
świat na parterze był jakiś inny, da-
leki. Na pewno mniej ciekawy. Baj-
kowo było u Maryni. 

Boże, jak ja marzyłam, żeby
kiedyś mieć taki pokoik! Było w nim
łóżko, kaflowy piec, stary fotel i
mnóstwo różnych bibelotów. Go-

dzinami mogłam oglądać obrazki
na ścianach, jakieś figurki, kolo-
rowe serwetki, poduszki, które Ma-
rynia robiła z nici, fotografie. Przez
myśl mi wtedy nie przechodziło, że
to jest najuboższy pokoik w tej czę-
ści miasteczka. Marynia po prostu
była biedna. A dla mnie i moich ró-
wieśników była najważniejsza. 

Do Maryni chodziło się zawsze.
Kiedy któreś z nas zadrapało na
podwórzu kolano, biegło do Ma-
ryni. Jak trzeba było się poradzić,
Marynia była do tego najlepsza.
Pamiętam, jak u Maryni układa-
liśmy życzenia ślubne dla naszej
sąsiadki i jak u niej organizowa-
liśmy próby gwiazdkowego przed-
stawienia. Do dziś zachodzę w
głowę, jak my się tam wszyscy
mieściliśmy. Jedni siadali na pod-
łodze, inni na łóżku, ja najczęściej
na parapecie okna. Stamtąd wi-
działam ogród. 

Te wspomnienia z mieszkania
Maryni są jak lekarstwo na całe
zło. Rodzice wtedy pracowali, nie
było świetlic, żadnych kawiarenek,
nawet telewizorów. W moim domu
było radio, ale u Maryni tylko "koł-
choźnik". Kto dziś pamięta taką
skrzynkę, przez którą płynęła mu-
zyka i czasem jakieś oficjalne ko-
munikaty? A u Maryni był. I zawsze
było tam ciepło. To prawdziwe, z

kaflowego pieca i to, które dawała
Marynia. Do dziś czuję, jak robiło
się ciepło, kiedy przytulała mnie do
swego brzucha. Te wspomnienia
zostały mi na całe życie. Dużo póź-
niej dowiedziałam się, że i moi ro-
dzice, i inni sąsiedzi z podwórka
pomagali Maryni na co dzień.
Przede wszystkim dawali jej pracę.
A to prała w pralni pod mieszka-
niem, a to pieliła w ogrodzie, a to
szła na grzyby. I zarabiała w ten
sposób, bo innej pracy nie miała.
Ale przynosili też drewno do pieca,
czasem placek, jak któraś z sąsia-
dek akurat piekła, moja mama da-
rowała jej te fartuchy na zmianę.
Wszyscy wiedzieli, że do niej cho-
dzimy. I cieszyli się z tego. U Ma-
ryni mogło nas spotkać tylko
dobro. 

Czasem myślę, że Marynia nas
też potrzebowała. Nie miała bli-
skich, nikt do niej nigdy nie przy-
jeżdżał. Wtedy oczywiście o tym
nie myśleliśmy, ale może dawa-
liśmy jej radość, może czuła, że
jest potrzebna? Nieraz chłopcy ro-
bili jej psikusy, czasem nawet byli
niegrzeczni, ale to właśnie było
normalne, jak w rodzinie. Może my
byliśmy jej rodziną? Jeśli tak, to
daliśmy Maryni coś najcenniej-
szego w życiu. 

Często Marynię wspominam.
Opowiadam o niej moim wnukom.

Są jeszcze małe, więc trudno im
zrozumieć, że był kiedyś świat bez
komputera, że graliśmy pod
oknami Maryni w "buka", a ona
nam kibicowała. Że razem z nią w
ogrodzie, w dużym kotle smaży-
liśmy powidła. Moje wnuki słuchają
tego jak bajki. A przecież Marynia
była naprawdę. W moim sercu jest
do dziś.

Niedawno pojechałam do ro-
dzinnego miasteczka. Rzadko tam
bywam, bo odkąd przeniosłam się
w Leszczyńskie, mam do domu z
dzieciństwa spory kawał drogi. Nikt
z krewnych nie został w tamtych
stronach, więc nie zaglądam tam
często. Ale poszłam zobaczyć po-
koik Maryni. Niestety, nie ma już tej
dobudówki z pralnią, w ogóle ta
część podwórza zniknęła. Jest tam
jakiś warsztat rzemieślniczy. Nikt z
pracowników nie słyszał nigdy o
Maryni. 

Muszę więc o niej opowiadać.
O tym, jaka była biedna, a równo-
cześnie bogata. Jaka samotna i
jaka otoczona ludźmi. Jaka zwy-
czajna i jaka piękna. Tak bym
chciała spotkać Marynię w każdym
domu i każdej zagrodzie.
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Krzyżówka 

z nagrodą

Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1
do 14 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: SŁONECZNy LETNI WyPOCZyNEK.
W drodze losowania wyłoniliśmy zwycięzcę. Jest nią pani Ewa Małucka
Święciechowa. Nagrodę można odebrać w Samorządowym Ośrodku
Kultury w godz. od 8.00 do 15.00. Gratulujemy. Na rozwiązania czekamy
do 20 sierpnia.  

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

To będzie dobry miesiąc, choć -
mimo lata trochę pracowity. Będziesz
musiała nadrobić zaległości w pracy.
W kontaktach z bliskimi unikaj nega-
tywnych emocji. I przygotuj się na
przyjęcie gości.

Byk 20.04-20.05
Gwiazdy zalecają spokojny tryb

życia. A zatem nadmiernie się nie
przejmuj i poświęć więcej czasu sobie.
Odpoczywaj, zadbaj o urodę, sięgnij
po dobrą książkę. Oczekuj ciekawego
spotkania. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Planety są życzliwe dla zakocha-

nych, a więc spodziewaj się roman-
tycznych uniesień. Samotni mają
szansę spotkać swoją połówkę. W dru-
giej połowie miesiąca niespodzianka.
Może przyjazd bliskich.

Rak 22.06-22.07
Nadchodzący czas będzie bardzo

radosny. Ukochana osoba okaże się
Twoją podporą. A w pracy masz
szansę na lepsze finanse. Nie zanied-
buj jednak zdrowia. 

Lew 23.07-22.08
Nic teraz łatwo nie przyjdzie, nawet

w uczuciach musisz liczyć się z kom-
plikacjami. Zawarte znajomości nie
będą zbyt trwałe. Za to w rodzinie spo-
kojnie i bez napięć. Spodziewaj się cie-
kawej wiadomości.

Panna 23.08-22.09
Wyraźna poprawa samopoczucia.

To dobry czas na urlop i spotkania ze
znajomymi. Nie komplikuj jednak
spraw w rodzinie. Wyjaśnij wszystkie
nieporozumienia.

Waga 23.09-22.10
Wyjedź na urlop, odpoczynek jest

Ci naprawdę potrzebny. Zwiedzaj, spa-
ceruj, uprawiaj sport. W rodzinie zwróć
uwagę na problemy kogoś bliskiego.
Może będziesz mogła pomóc. 

Skorpion 23.10-21.11
Przed Tobą dobre dni, zwłaszcza w

życiu osobistym. Ktoś sprawi Ci
ogromną niespodziankę. W finansach
warto zachować ostrożność. Unikaj
zakupów, tzw. dobrych okazji. Skon-
troluj zdrowie.

Strzelec 22.11-21.12
Sprawy, które ciągle odkładasz,

musisz w końcu załatwić. Wtedy do-
piero odetchniesz z ulgą. W domu ktoś
bliski może zaskoczyć Cię pewną de-
cyzją. Ale to będzie dobra wiadomość.
Finanse lepsze.

Koziorożec 22.12-19.01
Nic nie przyjdzie Ci łatwo. Nawet w

uczuciach musisz liczyć się z kompli-
kacjami. Ale poradzisz sobie. Pod ko-
niec miesiąca odwiedzi Cię dawny
znajomy. Będzie okazja do wspom-
nień. Zdrowie dobre. 

Wodnik 20.01-18.02
Zakochane pary mają teraz wyma-

rzony czas na zaręczyny i planowanie
przyszłości. Singlom nie zabraknie
okazji do zawierania nowych znajo-
mości. W pracy możliwe służbowe wy-
jazdy. Lepsza sytuacja finansowa.

Ryby 19.02-20.03
Teraz nie będziesz szukać miłości,

a raczej zabawy. Za to więcej czasu
poświęcisz rodzinie i bliskim. Pod ko-
niec miesiąca czeka Cię niespodzie-
wana propozycja zawodowa. Finanse
w normie. 

(: (: HUMOR :) :)
Żona mówi do męża:
- Tadek, dlaczego ty tak na

mnie patrzysz?
- Jak? - pyta mężczyzna.
- Zimno...
- Dziwisz się? Przecież w pra-

wym oku mam minus trzy, a w
lewym minus pięć. 

***
Zdyszany Masztalski wpada na

stację i pyta jakiegoś konduktora:
- Panie, pociąg do Sosnowca to

stoi jeszcze?
- A leć pan szybko na trzeci

peron, może pan go jeszcze zła-
pie. 

Masztalski biegnie i po chwili
wraca. 

- I co, nie złapał go pan?
- Złapałem, ale mi się wyrwał...

* Aby uratować przypaloną ka-
pustę, wystarczy przełożyć danie do
czystego garnka, a następnie dodać
do niego pół szklanki słodkiego kom-
potu ze śliwek lub 2 łyżki powideł.
Dobrze jest też wrzucić do kapusty
kilka kromek suchego chleba i chwilę
ją poddusić. Potem chleb wyjąć. 

* Gdy przez przypadek przeso-
limy zupę, wystarczy wrzucić do niej
dwa, trzy obrane i okrojone w grube
kawałki ziemniaki. Zupę należy za-
gotować, a potem odstawić na 10
minut. Ziemniaki „wyciągną” sól.

Trzeba je oczywiście z zupy wyjąć. 
* Ugotowane pierogi mogą się

posklejać. Unikniemy tego, gdy do
gotowania dodamy łyżkę oleju lub
jeszcze ciepłe pierogi wymieszamy
z odrobiną oleju. Jeśli tego nie zro-
biliśmy i pierogi się posklejały,
można włożyć na 2 minuty do
wrzątku. Oddzielą się. 

** Jest sposób na to, by przekro-
jone na kawałki jabłka, banany, czy
gruszki nie ściemniały. Wystarczy
skropić je odrobiną soku z wyciśnię-
tej cytryny. Można też użyć kwasku
cytrynowego.
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Składniki: 100 g kaszy grycza-
nej, 5 łyżek startego parmezanu, 2
jajka, 500 g pieczarek, 1 cebula, 3
łyżki masła, 1 łyżka mąki, 200 g
śmietany 12%, 100 ml bulionu grzy-
bowego z kostki, 1 łyżka posiekanej
natki pietruszki, pieprz, sól, olej do
smażenia. 

Przygotowanie: Kaszę ugoto-
wać w osolonej wodzie, odsączyć i
przełożyć do miski. Dodać starty par-
mezan i jajka. Masę doprawić solą
oraz pieprzem i starannie wymie-
szać. Porcje wkładać na rozgrzany
tłuszcz i smażyć placki z obu stron na
złoty kolor. 

Potem przygotować pieczarkowy
sos. Grzyby oczyścić, obrać i pokroić
w plasterki. Cebulę drobno posiekać
i zeszklić na dwóch łyżkach masła.
Dołożyć pieczarki i całość podsma-
żyć do miękkości. Pozostałe masło
roztopić, wsypać mąkę, zrumienić.
Wlać bulion grzybowy i śmietanę.
Całość zagotować. Kiedy sos zgęst-
nieje, dodać podsmażone pieczarki i
jeszcze podgrzewać przez 5 minut.
Doprawić do smaku i polewać sosem
placki. 

Dobre rady

Pyszne placki

opracowanie strony: (has)

Z KASZy GRyCZANEJ

Składniki: 100 g borówek ame-
rykańskich, 1 banan, 150 g mąki, 1
łyżeczka proszku do pieczenia, 2
łyżki cukru pudru, 150 ml mleka, 25
g masła, 1 jajko, szczypta soli, 3 łyżki
płynnego miodu, olej do smażenia. 

Przygotowanie: Borówki opłu-
kać, banany obrać i pokroić w pół-
plasterki. Mąkę przesiać do miski i
wsypać proszek do pieczenia, cukier
puder i sól. W drugim naczyniu jajko
połączyć z mlekiem oraz roztopio-
nym masłem. Płynne składniki wlać
do suchych i dokładnie wymieszać.
Następnie do ciasta dołożyć borówki
i banany. Delikatnie połączyć. Na pa-
telni rozgrzewać olej i nakładać por-
cje ciasta. Placki smażyć z obu stron
na złoty kolor. Podawać polane płyn-
nym miodem lub jogurtem albo po-
lewą czekoladową. 

Z OWOCAMI
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Lektury na wakacje
W lasach zachodniej Nebraski

znaleziono ciała młodych ludzi z
dziwnymi obrażeniami wskazują-
cymi na silne porażenie prądem.
Ci, którzy przeżyli, są ciężko ranni
i śmiertelnie przerażeni. Grupa
miejscowej młodzieży chciała tylko
zaszaleć, ale gdy nocne niebo roz-
jaśniły dziwne efekty świetlne, im-
preza zamieniła się w koszmar.
Doświadczona agentka FBI, Mag-
gie O’Dell, próbuje odnaleźć sens
w sprzecznych zeznaniach i usta-
lić, co jest prawdą, a co jedynie wy-
tworem pobudzonej strachem i
narkotykami wyobraźni. Tymcza-
sem troje z ocalałych nastolatków
ginie w niejasnych okoliczno-
ściach. Śledztwo coraz bardziej się
komplikuje. W tym samym czasie
dochodzi do masowych zatruć w
dwóch szkołach w Wirginii i Wa-
szyngtonie. Śledczym pomaga
pułkownik Benjamin Platt, wybitny
specjalista od chorób zakaźnych.
Desperacko walczy o zidentyfiko-

wanie niezwykle groźnego
szczepu bakterii, którymi zaraziła
się młodzież. Chociaż miejsca
zdarzeń oddalone są od siebie o
tysiące mil, nieoczekiwanie tropy
obu śledztw zbiegają się. Maggie i
Benjamin odkrywają tajemnice,
które mogą zagrozić bezpieczeń-
stwu narodowemu. Na najwyż-
szych szczeblach władzy są
ludzie, którzy nie dopuszczą do ich
ujawnienia.

Maja jest nieszczęśliwa, bo
musi się przeprowadzić i zostawić
wszystkie koleżanki. Rodzice liczą,
że kot mógłby pomóc dziewczynce
przywyknąć do nowego miejsca,
więc sprawiają jej niespodziankę i
przynoszą Psotkę - prześliczną
kotkę syjamską. Maja kocha
Psotkę, ale ciągle gniewa się na
rodziców i udaje, że kotka wcale jej
nie interesuje. Biedna Psotka
czuje się zdezorientowana i opusz-
czona. Dlaczego Maja jej nie
chce?

Dwadzieścia lat temu czworo
nastolatków wymknęło się do lasu
z letniego obozu. Dwoje odnale-
ziono później z poderżniętymi
gardłami. Pozostała dwójka jakby
zapadła się pod ziemię, nie pozos-
tawiając po sobie nawet najdrob-
niejszego śladu. Była wśród nich
siostra Paula Copelanda, obecnie
prokuratora i owdowiałego ojca
sześcioletniej Cary. Paul ma ambi-
cje polityczne, ale jego plany mogą
lec w gruzach, gdy w zastrzelonym
na Manhattanie mężczyźnie roz-
poznaje ofiarę tamtej tragedii. Nie
ma wyjścia, musi postawić sobie
pytanie - czy jego siostra żyje?
Jaką tajemnicę skrywa milczący
las? Co naprawdę wydarzyło się
owej pamiętnej nocy? 

Życie siedemnastoletniej Ron-
nie Miller wywróciło się do góry no-
gami, gdy jej ojciec postanowił
porzucić karierę i wyjechać do nie-
wielkiego miasteczka w Północnej
Karolinie. Jego ucieczka ozna-
czała koniec małżeństwa Millerów.
Trzy lata później Ronnie dalej nie
chce mieć nic wspólnego z ojcem i
nie utrzymuje z nim kontaktu.

Nieoczekiwanie matka wysyła
dziewczynę i jej młodszego brata
Jonaha na wakacje do Wilmington.
Dla Ronnie to ciężka próba - przy-
zwyczajona do Nowego Jorku, za-
kochana w jego nocnym życiu i
modnych klubach, musi zmierzyć
się nie tylko z niechęcią do wiodą-
cego spokojne życie pianisty i za-
angażowanego w budowę
miejscowego kościoła ojca, ale
również z senną atmosferą nad-
morskiej mieściny. Wszystko

wskazuje na to, że to będzie naj-
gorsze lato w jej życiu... 

Zawsze warto wysłuchać do
końca historii drugiego człowieka.
W ten sposób można uratować
komuś życie.

Kiedy Kinga traci dom, rodzinę
i poczucie własnej godności, w jej
życiu pojawia się Aśka, kobieta,
która kiedyś zrujnowała jej mał-
żeństwo. Teraz podaje Kindze po-
mocną dłoń.

Czy to ludzki gest, czy może
wyrzuty sumienia? Czy Aśka zdo-
będzie zaufanie Kingi? Czy od-
kryje, dlaczego Kinga tak bardzo
sobą gardzi? Co zrobi, gdy pozna
prawdę? Czy Aśka okaże się
wścibską dziennikarką, czy wraż-
liwą na krzywdę innych kobietą?

"Bezdomna" to opowieść pełna
dramatyzmu, tajemnic, emocji,
skomplikowanych relacji rodzin-
nych i niespodziewanych przy-
jaźni. Podobna historia może się
toczyć w twoim sąsiedztwie. 

Carolina ma prawie czternaście
lat. Jest wyjątkowa, jak wiele
dziewczyn w jej wieku. To ma-
giczny okres. Są przyjaciółki, z któ-
rymi dzieli się dni i sekrety. Są
pierwsze pocałunki skradzione w
cieniu klatki schodowej. Jest
szkoła, są żarty pod adresem nau-
czycieli i przygotowania do egza-
minów. Jest cudowna babcia i
superbrat, który pomaga jej ma-
rzyć. A miłość? Czy ma oblicze
spotkanego przypadkiem Massimi-
liana?

„Amore 14” to podróż przez
uczucia, entuzjazm, z jakim spo-
tyka się pierwszą miłość, ból nie-
spodziewanego rozczarowania, to
strata bliskiej osoby, to nagły mi-
łosny gest, którego się nie spo-
dziewałaś.

Dziś postanowiliśmy zaproponować naszym czytelnikom więcej lek-
tur. Przed nami jeszcze prawie miesiąc wakacji, a dla wielu czas urlo-
pów i wypoczynku, warto więc w wolnym czasie sięgnąć po dobrą
książkę. Polecamy aż sześć ciekawych pozycji, które znaleźć można
na półkach w święciechowskiej bibliotece. A są wśród nich powieści
sensacyjne, obyczajowe, a także książki dla młodzieży i dzieci. Za-
praszamy do lektury.
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W Izbie spotkanie z przeszłością
Przed dwoma miesiącami pisaliśmy o historii wiatraka stojącego tuż przy Samorządowym
Ośrodku Kultury w Święciechowie. Wiatrak ma 135 lat, a od 1998 roku znajduje się w nim Izba
Regionalna. Dziś pragniemy zaprosić wszystkich, którzy chcieliby przeżyć krótkie spotkanie
z przeszłością, do odwiedzenia Izby. Można tu przychodzić całymi grupami, ale także indy-
widualnie. Pracownicy Ośrodka zachęcają do obejrzenia zgromadzonych w Izbie zbiorów za-
równo mieszkańców gminy i regionu, jak i wczasowiczów, turystów i osoby, które po prostu
przejeżdżają przez Święciechowę. Warto zrobić sobie taki przystanek i zobaczyć, jak dawniej
żyli ludzie. W Izbie są bowiem przedmioty codziennego użytku naszych pradziadów, są
sprzęty, naczynia, instrumenty, zdjęcia i wiele innych ciekawych eksponatów. Wszystkie prze-
kazali Izbie mieszkańcy gminy. Zbiór liczy kilkaset pozycji, a pracownicy Ośrodka Kultury
tworzą z nich tematyczne ekspozycje. Wizyta w Izbie może być ciekawym przerywnikiem tu-
rystycznych wypraw czy wypoczynku nad wodą. Na pewno zapadnie na długo w pamięć. W
celu zachęcenia do tego niecodziennego spotkania z przeszłością pokazujemy na zdjęciach
kilka zgromadzonych w Izbie przedmiotów.

gramofon

kołowrotek maglownica

międlnica do lnu

ołtarzyk siedzisko

wirówka 
do mleka

zgrzebło

wózek
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Pociąg do Cooltury
Letnie warsztaty dla dzieci i młodzieży z La-
socic, Przybyszewa i Leszna, organizowane
przez Fundację Centrum Aktywności Twór-
czej z Lasocic, odbywają się już po raz
czwarty.

Co roku przyjeżdzają inne
osoby - w tym roku w ramach pro-
jektu EVS przyjechało 10 osób na
okres dwóch miesięcy z krajów ta-
kich jak: Gruzja, Armenia, Mace-
donia, Mołdawia, Portugalia,
Hiszpania, Włochy, Ukraina, Tur-
cja. W warsztatach wzięło udział
24 uczestników.

Wolontariat Europejski, czyli
European Voluntary Service, to
sieć współpracy organizacji i wo-
lontariuszy z różnych krajów, na-
wiązywana po to, aby uczyć się od
siebie nawzajem przez wymianę
doświadczeń i razem zrobić coś
pożytecznego na rzecz społeczno-
ści lokalnej. W Wolontariacie Eu-
ropejskim może uczestniczyć
każdy młody człowiek w wieku od
18 do 30 lat. Pobyt w zagranicznej
organizacji trwa od 2 do 9 mie-
sięcy. Wolontariusze mają zapew-
nione noclegi, wyżywienie,
otrzymują również kieszonkowe na
drobne wydatki.

W tym roku w ramach projek-
tów EVS podpisanych przez Fun-
dację CAT młodzież wyjeżdża do
Finlandii, Niemiec, Irlandii Północ-
nej, na Ukrainę. W poprzednich la-
tach wolontariusze wyjechali do
Turcji, Grecji, Macedonii, Gruzji,
Hiszpanii, Portugalii, a nawet
Ghany, gdzie pomagali afrykań-
skim dzieciom w szkołach i co-
dziennym życiu.

Zajęcia w Lasocicach i Przyby-
szewie trwały od 22 do 31 lipca.
Każdego dnia wolontariusze spo-
tykali się z dziećmi od godz. 10 -
14 na placu za stołówką szkolną
oraz od 16 do 20 na placu przy sie-

dziebie ZMW w Przybyszewie.
Przygotowali wiele gier i zabaw in-
tegracyjnych, z których najbardziej
przypadły dzieciom do gustu piłka
bez piłki oraz bitwa wodna. Oka-
zało się, że popularne w naszym
kraju dwa ognie są również poz-
naną grą w Portugalii, Gruzji i Tur-
cji, choć występują w tych krajach
pod inną nazwą. Dzieci i młodzież
z Lasocic i Przybyszewa nauczyli
z kolei wolontariuszy - Emilia, Mi-
guela, Filipa, Ambrodgia i Kristiana
- gry w tysiąca i w piłkę. Dzieci
często szukały wspólnego języka z
wolontariuszami. I tak z Emiliem z
Hiszpanii rozmawiali o piłce noż-
nej, wyścigach, jak również “czy
rekiny żyją w Morzu Śródziem-
nym”. Zaskoczeniem dla dzieci
była Eka z Gruzji, która nie umiała
jeździć na rowerze (w Gruzji od ro-
werów bardziej popularne są
konie), i to właśnie w Polsce, rów-
nież na warsztatach, uczyła się
jazdy na rowerze.

Pogoda podczas warsztatów
dopisywała, dlatego prawie każ-
dego dnia, podczas popołudnio-
wych zajęć, odbywały się walki
wodne. Początkowo, w ramach
warsztatów, Irena z Mołdawii za-
proponowała drużynowe oblewa-
nie się wodą później jednak w
każdym kolejnym dniu dzieci kon-
tynuowały wodne walki. Ciekawym
warsztatem prowadzonym przez
Ekę i Liako było poznanie języka
gruzińskiego, którego alfabet wy-
gląda zupełnie inaczej. Każde
dziecko spróbowało zapisać swoje
imię w tym właśnie języku. Dla
przykładu imię Magda wygląda na-

stępująco: მაგდა. Podczas zajęć
przygotowanych przez Ebru z Tur-
cji, uczestnicy wykonali wspólny
rysunek, na którym każdy z wolon-
tariuszy umieścił swoją flagę - i tak,
dzieci i młodzież wiedziały, jak wy-
glądają flagi Włoch, Hiszpanii, Por-
tugalii, trudności sprawiło im
jednak narysowanie flag (jak też
lokalizaja krajów): Turcji, Mołdawii,
Macedonii, Armenii. Farbami do
malowania ciała każdy namalował
osobie, którą wybrał, flagę swo-
jego kraju.

Alina z Ukrainy przygotowała
zawody drużynowe. Każdy wolon-
tariusz odpowiadał za dane stano-
wisko, na którym drużyna musiała
wykonać określone zadanie, np.
wymyślić i zatańczyć taniec, złożyć
papierowy samolot, który poleci
najdalej, przerzucić balon z wodą,
zbudować domek z 50 kart. Na
zwycięzcę czekał słodki upominek.

W piątek odbyły się nocne pod-
chody, na które każdy czekał z nie-
cierpliwością. Wspólnymi siłami
wolontariusze międzynarodowi-
Fundacji CAT oraz Stowarzyszenia
ZMW przygotowali zadania, jakie
dwie drużyny musiały wykonać w
lesie. Choć podchody rozpoczy-
nały się o godz. 20., wolontariusze
dużo wcześniej przygotowali stroje
i muzykę, by wprowadzić nocą w
lesie odpowiedni klimat.

W ostatnich dniach warsztatów
odbyła się wspólna wycieczka ro-

werowa do Gołanic, warsztaty ku-
linarne z Ambrodgio, który zdradził
uczestnikom tajniki włoskiej pizzy
oraz warsztaty z Aliną i Iriną z wy-
korzystaniem masy termoutwar-
dalnej fimo, z której każdy mógł
wykonać elementy biżuterii, za-
wieszki lub inne ozdoby

- Wolontariat Europejski przede
wszystkim daje szansę młodym lu-
dziom na osobisty rozwój, odkrycie
własnych zainteresowań, uzdol-
nień i zmiany siebie samego.
Często u wolontariuszy ujawnia się
zmysł organizacyjny oraz nowe ta-
lenty, na przykład: aktorstwo, ta-
niec, majsterkowanie. Realizacja
projektu wymusza nabycie nowych
umiejętności. Stwarza także
okazję do poznania ciekawych
ludzi z całego świata, nauki języ-
ków obcych. Młodzi ludzie stają się
bardziej tolerancyjni, przełamują
stereotypy na temat innych naro-
dowości, gdyż często wyjazd na
projekt jest jednocześnie ich pierw-
szym wyjazdem za granicę i pierw-
szym zetknięciem się z inną
kulturą” - mówi prezes Funndacji
CAT Marlena Pujsza - Kuni-
kowska. 

Za koordynację  projektu w La-
socicach i Przybyszewie odpowia-
dała Karina Taszbajew, a
wolontariuszkami fundacji CAT
wspierającymi warsztaty były Bry-
gida Sanecka i Ada Różycka.


