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Dworskie dożynki w Trzebinach
Właśnie takie przygotowali we

wsi miłośnicy historii i dawnych
obyczajów. W Trzebinach bo-
wiem znaleziono niedawno trzy
stare fotografie, które pokazy-
wały wręczenie dożynkowych
wieńców przed miejscowym pa-
łacem. Te fotografie podsunęły
pomysł zorganizowania święta
plonów według scenariusza
sprzed stu lat. Trzeba było tylko
przeszukać historyczne zapiski,
odwiedzić Muzeum Rolnictwa w
Szreniawie i oczywiście wypytać
najstarszych mieszkańców wsi.
Na taki pomysł wpadła sołtys Do-
rota Wróbel, która wymyśliła po-
wtórkę dworskich dożynek. Do
współpracy zaprosiła mieszkań-
ców Trzebin, a pieniądze na rea-
lizację pomysłu otrzymała z
dotacji Programu Leader, czyli z
Unii Europejskiej.

Na trzebińskim rynku znalazła
się plansza z wizerunkiem
dworu. Przed nią w strojach z
epoki stali baron, baronowa, ich
synek, ekonom, sołtys i wielu in-
nych gości. Obrzęd dożynkowy
rozpoczęto od pokazania kłosów
zboża, przekomarzanek mło-
dzieży i wiązania powrósłami
dworskiego ekonoma. Potem od-
była się msza święta i złożenie
na ołtarzu dożynkowych wień-
ców. Po mszy te wieńce przyj-
mowali baron i baronowa.
Baronem był Rafał Becela, baro-
nową – Agnieszka Hrankowska,
a ich synkiem Amadeusz Bur-

laga. 
W czasie dworskich dożynek

pokazano rolnicze maszyny i
stary piec chlebowy. Warzono też
piwo i częstowano jadłem. Jak
nakazywała tradycja, miesz-
kańcy biesiadowali i tańczyli do
późnej nocy. Wśród gości byli:
poseł Wojciech Ziemniak, wójt
Marek Lorych, starosta Krzysztof
Benedykt Piwoński, dyrektor
Gospodarstwa Rolnego Długie
Stare Zenon Chudziński.

Dożynki w Trzebinach przypo-
mniały, jak to dawniej na wsi by-
wało.
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Dożynki parafialne w Krzycku
Co trzy lata w Krzycku Małym

odbywają się parafialne dożynki.
Biorą w nich udział mieszkańcy
Krzycka Wielkiego, Krzycka Ma-
łego i Sądzi. W tym roku uroczys-
tość miała wyjątkowy charakter, bo
wieś gościła włoski zespół pieśni i
tańca. Najpierw jednak miesz-
kańcy wsi uczestniczyli w dzięk-
czynnej mszy świętej. Potem
przeszli na teren przy sali, gdzie
wójtowi gminy wręczono chleb, a
sołtysowi Krzycka Małego dożyn-
kowy wieniec. Przez wieś przeje-
chał też korowód sprzętu
rolniczego, maszyn, powózek. 

Chleb z tegorocznego zboża
wójtowi gminy Markowi Lorychowi
wręczyli: Zenon Poloch, Marzena
Ratajczak i Ewa Rzątkowska. Po
tych uroczystościach wszyscy
obejrzeli występ zespołu folklory-

stycznego Massaccio. Zespół go-
ścił w Polsce na zaproszenie
Żeńców Wielkopolskich z Nietąż-
kowa. Artyści tańczyli walca, taniec
lustrowy, taniec kobiet w rytm czte-
rech pór roku. Reprezentowali kul-
turę regionu, z którego pochodzą.
Następnie przed publicznością wy-
stąpiła Ola Liske z Gołanic. Pięk-
nie zaśpiewała kilka piosenek. Dla
dzieci było mnóstwo innych atrak-
cji, a dla dorosłych zabawa.

W czasie uroczystości roz-
strzygnięto również konkurs na do-
żynkową dekorację. Pierwsze
miejsce przypadło państwu Homa
z Sądzi. Dwa kolejne miejsca za-
jęli: Milena Hermanowicz i Ale-
ksander Rolla z Krzycka Małego.
Wójt gminy wyróżnił dekorację
Barbary Sztor, także z Krzycka
Małego. 

Dożynki i turniej w Lasocicach
W niedzielę, 1 września, odbyły się

dożynki parafialne w Lasocicach. W
uroczystości brali udział mieszkańcy
Lasocic, Przybyszewa i Ogrodów.
Wszyscy uczestniczyli w mszy świętej i
dzielili się chlebem. Wieniec i chleb z
tegorocznego zboża złożyli też w darze
na ołtarzu. Starostami dożynek byli
Agata Pietrzak i Jakub Solski. 

A po oficjalnych uroczystościach mło-
dzież ze Stowarzyszenia ZMW Przyby-
szewo zaprosiła mieszkańców Lasocic i
Przybyszewa do turnieju. Drużyny obu
miejscowości rywalizowały w konkuren-
cjach sportowych i sprawnościowych. Było
więc zbieranie szyszek, wieszanie prania,
bieg z kubkiem wody, slalom z przeszko-
dami i kilka innych. Do zabawy zaprosili
też widzów, którzy przeciągali linę i cho-
dzili wspólnie na nartach. Zabawy było
sporo, a publiczność kibicowała wszyst-
kim. Ostatecznie wygrały Lasocice, choć
tak naprawdę chodziło o radosne spędze-
nie niedzielnego popołudnia. Nagrodą dla
zwycięzcy był Puchar Przechodni, a dla
wszystkich dyplomy i niespodzianki. Pu-
char wręczał wójt gminy Marek Lorych. 

Mieszkańcy obu wsi obiecali sobie, że
na turnieju spotkają się za rok.
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Inwestycje * Inwestycje * Inwestycje

Na plaży w Gołanicach zamontowano kilka urządzeń do ćwiczeń na świe-
żym powietrzu. Są między innymi: prasa nożna, narciarz biegowy, wiosła,
rowerek, drążek uniwersalny, steper oraz przyrządy do ćwiczeń mięśni.
W ten sposób powstał „Park fitness”, który uatrakcyjnia pobyt na letnisku
i zachęca do aktywnego spędzania czasu wolnego. Urządzenia zamon-
towała firma Herkules z Chrzanowa. Warto powiedzieć, że 80 procent
kosztów utworzenia „Parku fitness” pokrył Urząd Marszałkowski w Poz-
naniu w ramach działania pod nazwą „Wdrażanie lokalnych strategii roz-
woju”, objętego PROW na lata 2007-2013”. Ze środków unijnych gmina na
ten cel otrzymała więc 25. 000 złotych.

Zakończono budowę sieci wodociągowej na ulicy Granicznej w Przyby-
szewie. Wykonawcą zadania była firma Instalatorstwo Sanitarne i Gazowe
Marian Wesoły ze Strzelec Wielkich. Inwestycja realizowana była w ra-
mach inicjatywy lokalnej. Jej koszt wyniósł 66. 119 złotych.

W szkole w Święciechowie urządzono pracownię informatyczną z samo-
dzielnymi stanowiskami dla 26 uczniów i nauczyciela. W pracowni wy-
mieniono też serwer oraz wyposażono pomieszczenie w meble. Teraz
każdy uczeń będzie pracował przy swoim komputerowym stanowisku.

Dobiegają końca roboty przy budowie kanalizacji sanitarnej w Lasocicach
– Ogrody. Wykonawcą inwestycji jest firma PHU CHOD-DRÓG Przemy-
sław Andrzejewski z Krobi. Koszt inwestycji wyniesie około 630. 000 zło-
tych.

W Długiem Starem przeprowadzono prace renowacyjne na szkolnym bo-
isku sportowym. Otóż ułożono tam system drenażowy, który pozwoli roz-
prowadzić wodę pod powierzchnią płyty boiska bez użycia przepompowni.
Będzie więc bezszelestnie i bez kosztów energii.Przedszkole w Długiem Starem otrzymało nową elewację zewnętrznej

ściany budynku. Jest czysto i ładnie.
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We  wrześniu

BEATA - 6 IX
Beata znaczy szczęśliwa, bo-

gata, wspaniała. Imię to nadawano
często w XIV wieku oraz w dobie
renesansu. Od lat jest bardzo po-
pularna w Polsce. Beata nigdy nie
jest płocha ani łatwa. Życie traktuje
z powagą i uważa, że urodziła się
po to, by służyć innym. Czasem
oddaje się bez reszty rodzinie,
innym razem całej rzeszy obcych
ludzi. Zdrowie ma końskie, energię
niewyczerpaną i nierzadko ma
wrażenie, że jest w trzech miejs-
cach jednocześnie. Chce mieć
dużo dzieci, które nad wyraz rozu-
mie i męża domatora. Jej kolorem
jest błękit, rośliną lilia, zwierzęciem
gołąb, liczbą dwójka, a znakiem
zodiaku Panna. Imieniny obchodzi
też: 8 marca, 29 sierpnia i 22 grud-
nia.

W naszej gminie mieszka 50
pań o imieniu Beata. Wszystkie są
młode, ale najwcześniej z nich uro-
dziła się Beata ze Święciechowy,
która ma w tym roku 55 lat. Naj-
młodsza Beatka również jest

mieszkanką Święciechowy i ma 5
lat. Dużym i małym Beatkom ży-
czymy słonecznych dni w życiu. A
mieszka ich: 16 w Święciechowie,
9 w Lasocicach, 6 w Długiem Sta-
rem, 5 w Gołanicach. W Niechło-
dzie – 4, w Przybyszewie – 3, w
Piotrowicach, Długiem Nowem,
Krzycku Małym – po 2 oraz jedna
w Trzebinach.

Beata Tycner
z Przybyszewa

Łukasz  - 10  IX
W dosłownym tłumaczeniu z

greckiego imię to znaczy „urodzony
o świcie”. W polskich kronikach po-
jawia się w XIV wieku, ale szczyt
popularności przeżyło w latach 70.
ubiegłego wieku. Łukasz obdarzony
jest analitycznym umysłem i nad-
zwyczajną pamięcią. Jest konsek-
wentny w działaniu, pracowity i
punktualny. Ma zdolności kierowni-
cze, lubi rozkazywać. Jest zako-
chany w sobie i swojej rodzinie.
Jego kolorem jest pomarańczowy,
rośliną wiciokrzew, zwierzęciem an-
tylopa, a znakiem zodiaku Byk.
Imieniny obchodzi również: 17 lu-
tego, 22 kwietnia oraz 18 i 31 paź-
dziernika.

W gminie Święciechowa
mieszka 59 Łukaszów. W Święcie-
chowie jest ich 19, w Lasocicach –
9, w Długiem Starem – 7. W pozos-
tałych miejscowościach kolejność
przedstawia się następująco: Przy-
byszewo – 6, Długie Nowe – 4, Nie-
chłód i Gołanice – po 3, Piotrowice,
Krzycko Małe, Ogrody – po 2 oraz
w Henrykowie i Strzyżewicach – po

jednym. Wszystkim Łukaszom ży-
czymy szczęścia. A są to tylko pa-
nowie młodzi. Najstarszy Łukasz
mieszka w Święciechowie i ma 37
lat, najmłodszy Łukaszek ma 2 latka
i również jest mieszkańcem Świę-
ciechowy.

POŻEGNANIE
W ostatnich tygodniach odszedł od nas:

24. 08 - religa Władysław (1944), Święciechowa

Łukasz Zalisz
z Lasocic

Jak załatwić sprawę
W   u r Z Ę d Z I E  G M I N Y ?

Z G Ł O S Z E N I E  u r O d Z E N I A  d Z I E c k A
Szanowni Państwo
W celu rejestracji dziecka należy zgłosić się do naszego Urzędu w ter-

minie 14 dni od jego urodzenia. Czynności tej może dokonać sam ojciec
dziecka, bez obecności matki. Należy pamiętać jednak o przedłożeniu ak-
tualnych dowodów osobistych obojga rodziców oraz odpisu skróconego aktu
małżeństwa. W przypadku, gdy dziecko nie pochodzi z małżeństwa, matka
i ojciec mogą wspólnie udać się do Urzędu i złożyć konieczne oświadczenie
w celu uznania ojcostwa. Jeżeli matka dziecka urodziła się poza gminą Świę-
ciechowa, musi wtedy dodatkowo przedstawić odpis skrócony aktu urodze-
nia. Jeżeli stan cywilny matki dziecka jest inny niż panna, to wymagane jest
przedstawienie odpisu aktu małżeństwa wraz z adnotacją o rozwodzie (do-
tyczy matek rozwiedzionych, które zawierały związek małżeński poza gminą
Święciechowa) lub odpisu aktu zgonu współmałżonka (jeżeli zgon współ-
małżonka został zarejestrowany w innym USC).

Przed zgłoszeniem się do Urzędu należy wybrać imię dziecka. Nie można
wybrać więcej niż dwóch imion. W określonych sytuacjach, np. wybranie
imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego itp. kierownik USC, może odmó-
wić jego rejestracji. Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty spo-
rządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi USC pisemne oświadczenie
o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporzą-
dzenia. 

Podstawą sporządzenia aktu urodzenia jest pisemne zgłoszenie wysta-
wione przez lekarza lub zakład służby zdrowia. Trzy pierwsze odpisy aktu
urodzenia wolne są od opłaty skarbowej, natomiast okres oczekiwania na
numer PESEL wynosi od dwóch do sześciu tygodni. 

W celu załatwienia sprawy oraz uzyskania bardziej szczegółowych in-
formacji można kontaktować się z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego -
panią Magdaleną Borowiak, tel. 65 5333 523, adres e-mail: usc@swiecie-
chowa. pl,  pokój nr 2 (parter).

ZASTĘPcA WÓJTA - PATrYk TOMcZAk

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza II ustny
przetarg nieograniczony na sprzedaż nieru-
chomości gruntowych, niezabudowanych,
stanowiących własność gminy, położonych
w obrębie wsi Święciechowa. 

Nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w obrębie wsi
Święciechowa w rejonie ul. Leszczyńskiej przeznaczone są do sprze-
daży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Działki zlokalizo-
wane są przy pasie drogowym obecnie nieużytkowanym według
przeznaczenia, z dojazdem drogą gruntową w strefie pośredniej Świę-
ciechowy w pobliżu terenów miasta Leszna.  Działki posiadają dostęp do
sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej z ulicy Pro-
dukcyjnej. Działki położone są na terenie oznaczonym symbolem
4P/S/U z przeznaczeniem na zabudowę przemysłową, rzemieślniczą,
składy, handel hurtowy i usługi uciążliwe. 

1.Działka nr 1220/19 KW PO1L/00024363/6
o pow. 0, 4094 ha
cena wywoławcza netto- 190. 660,-zł. Wadium 15. 000,-zł 
2.Działka nr 1220/21 KW PO1L/00024363/6
o pow. 0, 4902 ha 
cena wywoławcza netto- 215. 660,-zł Wadium 15. 000,-zł 
3. Działka nr 1220/22 KW PO1L/00024363/6
o pow. 0, 4889 ha
cena wywoławcza netto- 215. 100,-zł Wadium 15. 000,-zł 
Nieruchomości objęte wykazem w dziale III i IV są wolne od obcią-

żeń.
Drugi przetarg odbędzie się dnia 20 września 2013r. o godz. 10. 00

w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie, ul. Rynek 14a. Warunkiem
przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w termi-
nie do dnia 17 września 2013r. na konto Urzędu Gminy -Poznański Bank
Spółdzielczy/Filia Święciechowa 45 9043 1083 3834 0036 9875 0002.
Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do
wzięcia udziału w przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w
Urzędzie Gminy Święciechowa, pokój nr 12 tel. 65 5333 522. 

imieniny obchodzą

O G Ł O S Z E N I E
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Gmina dofinansuje
urząd Gminy informuje, że już po raz kolejny dofinansowuje
koszty usunięcia odpadów, zawierających azbest oraz prze-
znacza środki finansowe na dotacje do budowy przydomo-
wych oczyszczalni ścieków. Wnioski o przyznanie pieniędzy
dla obu tych projektów składać trzeba do 30 września br.

usuwanie azbestu
Program Oczyszczania Kraju z

Azbestu przewiduje, że pokrycia
dachowe zawierające azbest
muszą zostać usunięte do końca
2032 roku. Od kilku już lat jest on
więc systematycznie realizowany,
a jego główne koszty ponoszą wła-
ściciele budynków. Usunięcie wy-
robów zawierających azbest nie
jest tanie, stąd gmina wspiera wła-
ścicieli, dofinansowując te prace.
Pomoc gminy dotyczy demontażu
azbestowego dachu, załadunku,

transportu i unieszkodliwienia nie-
bezpiecznych wyrobów. Dofinan-
sowanie nie obejmuje oczywiście
kosztów związanych z zakupem i
wykonaniem nowego pokrycia da-
chowego.

O dotacje mogą ubiegać się
osoby, które złożą pisemny wnio-
sek w tej sprawie i zawrą z Urzę-
dem Gminy umowę. Na realizację
tego zadania można uzyskać do-
tację w wysokości 3000 złotych.
Zwrot pieniędzy nastąpi po rozli-
czeniu zadania. Do rozdyspono-

wania zabezpieczonych w gminie
funduszy pozostało na ten rok 15.
125 złotych. 

Budowa przydomowych
oczyszczalni

Już po raz kolejny gmina prze-
znacza pieniądze na dotacje do
budowy przydomowych oczysz-
czalni ścieków. Dotyczy to nieru-
chomości we wsiach, gdzie nie
przewiduje się budowy zbiorczego
systemu kanalizacji sanitarnej. A
są to: Niechłód, Piotrowice i Trze-
biny. Natomiast w Krzycku Małym,
Gołanicach, Długiem Starem i Dłu-
giem Nowem dotowanie przydo-
mowych oczyszczalni dotyczy tych
nieruchomości, które położone są
w dalszej odległości od zbiorczych

kolektorów, a budowa przyłączy
jest ekonomicznie nieuzasad-
niona.

Dotacja z Urzędu Gminy doty-
czyć może zakupu urządzeń
oczyszczalni i materiału biologicz-
nego, kosztów transportu, mon-
tażu, dokumentacji, a także
materiałów budowlanych i instala-
cyjnych. Aby otrzymać pieniądze,
trzeba złożyć pisemny wniosek do
Urzędu Gminy i podpisać sto-
sowną umowę. Zwrot poniesio-
nych kosztów nastąpi po
rozliczeniu zadania. Dotacja może
sięgać 2500 złotych dla budynków
jednorodzinnych i 3000 złotych na
jeden pion kanalizacyjny w przy-
padku budynków wielorodzinnych.

W Długiem Starem, tuż obok szkoły, pojawił się radar. Mamy nadzieję, że
kierowcy wiedzą o tym policyjnym urządzeniu i będą jeździli przez miejs-
cowość wolniej. Ustawienie radaru w tym miejscu ma też zapewnić więk-
sze bezpieczeństwo idącym do szkoły uczniom.

Decydujące znaczenie dla
skutków podatkowych przy zbyciu
nieruchomości ma moment jej na-
bycia. Zgodnie z ustawą o podatku
dochodowym od osób fizycznych
podatek dochodowy płaci się w
przypadku, jeżeli zbycie nierucho-
mości zostało dokonane przed
upływem 5 lat, licząc od końca
roku kalendarzowego, w którym
nastąpiło nabycie lub wybudowa-
nie przedmiotowej nieruchomości.

Jeżeli więc dokonujemy teraz
sprzedaży nieruchomości naby-
tych do końca roku 2007, to takie
zbycie nie stanowi źródła przy-
chodu w rozumieniu art. 10 ust. 1
pkt 8 ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych i w kon-
sekwencji nie powstaje obowiązek
uiszczenia podatku dochodowego.

Od 1 stycznia 2007 roku na
skutek wprowadzonych dwóch
zmian przepisów ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych
uległy zmianie zasady rozliczenia,
wysokość podatku i możliwość
skorzystania z ulg podatkowych

przy zbyciu nieruchomości. Pierw-
sza zmiana dotyczy sprzedaży nie-
ruchomości nabytych,
wybudowanych od 1 stycznia 2007
roku do 31 grudnia 2008 roku, a
druga zmiana - sprzedaży nieru-
chomości nabytych, wybudowa-
nych od 1 stycznia 2009 roku.

Według obowiązujących zasad
podatek dochodowy ze sprzedaży
nieruchomości nabytych, wybudo-
wanych do 31 grudnia 2008 roku
obliczany jest od dochodu. Ozna-
cza to, że przychód uzyskany ze
sprzedaży pomniejszany jest o
koszty przychodu, tj. o udokumen-
towane koszty nabycia lub koszty
wybudowania oraz o koszty ponie-
sione w czasie jej posiadania,
które zwiększyły jej wartość. Wy-
sokość poniesionych nakładów
ustala się na podstawie faktur VAT
oraz dokumentów stwierdzających
poniesione opłaty administracyjne.
Podatek dochodowy wynosi 19% i
należy go zapłacić w terminie zło-
żenia zeznania podatkowego za
rok podatkowy, w którym nastąpiło

odpłatne zbycie. Obliczony poda-
tek należy wykazać w jednym z
trzech formularzy zeznań: PIT-36,
PIT-36L lub PIT-38. Jeżeli zbywa-
jący był zameldowany w zbywa-
nym lokalu lub budynku
mieszkalnym na pobyt stały przez
okres nie krótszy niż 12 miesięcy
przed datą zbycia, wtedy zgodnie
z ustawą o podatku dochodowym
przychody ze sprzedaży tego lo-
kalu lub budynku mieszkalnego są
wolne od podatku ( ulga meldun-
kowa).Aby skorzystać z tego zwol-
nienia, zbywca musi złożyć we
właściwym urzędzie skarbowym
oświadczenie, że spełnia warunki
do zwolnienia. Oświadczenie to
należy złożyć w terminie składania
zeznania za rok podatkowy, w któ-
rym nastąpiło zbycie.

Od 1 stycznia 2009 roku zlikwi-
dowano ulgę meldunkową. Wpro-
wadzono nowe zwolnienie, tzw.
ulgę mieszkaniową. Wysokość po-
datku, jak i regulacje dotyczące
ustalania dochodu pozostały bez
zmian. Nowa ulga podatkowa za-
kłada, że wolne od opodatkowania
są dochody ze zbycia nieruchomo-
ści w wysokości, która odpowiada
iloczynowi tego dochodu i udziału
wydatków poniesionych na własne
cele mieszkaniowe w przychodzie,

ze zbycia nieruchomości, jeżeli po-
cząwszy od dnia zbycia, nie póź-
niej niż w okresie 2 lat, licząc od
końca roku podatkowego, w któ-
rym nastąpiło zbycie, przychód
uzyskany ze zbycia tej nierucho-
mości został wydatkowany na
własne cele mieszkaniowe. Aby
skorzystać z tego zwolnienia, nie
trzeba składać żadnego oświad-
czenia. Po zakończeniu roku, w
którym nastąpiło zbycie nierucho-
mości, w terminie do 30 kwietnia
należy złożyć zeznanie roczne –
PIT 39. W zeznaniu tym wykazu-
jemy dochody uzyskane ze sprze-
daży nieruchomości lub dochody
zwolnione z podatku ze względu
na ulgę mieszkaniową.

Do wydatków na własne cele
mieszkaniowe zalicza się m. in.
wydatki na nabycie budynku
mieszkalnego, lokalu mieszkal-
nego, na remont i adaptację a
także wydatki na spłatę kredytu
wraz z odsetkami, zaciągniętego
na sfinansowanie własnych po-
trzeb mieszkaniowych.

rENATA LAchIEWIcZ 
kIErOWNIk dZIAŁu OBSŁuGI 

BEZPOŚrEdNIEJ urZĘdu 
SkArBOWEGO W LESZNIE

Podatek dochodowy ze sprzedaży nieruchomości w 2013 roku

Serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy w tak bolesnych dla nas chwilach 

dzielili  z nami smutek i żal oraz uczestniczyli 
we mszy św. i ceremonii pogrzebowej

śp. Tadeusza Blaska
księdzu dziekanowi z Włoszakowic, organiście, 

ministrantom, rodzinie, przyjaciołom 
za wspólną modlitwę, kondolencje i udział w ostatniej

drodze mojego męża, ojca, dziadka

składają: 
żona, córki, zięć, wnuki i wnuczki
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Nasz proboszcz - ksiądz Ireneusz Rachwalski
W maju przyszłego roku ksiądz Ireneusz rachwalski obchodzić będzie 25-lecie kapłaństwa. Święcenia odebrał bowiem z rąk
księdza arcybiskupa Jerzego Stroby w 1989 roku. Ostatnie siedem lat jest proboszczem parafii pw. św. Marcina Biskupa w
długiem Starem. To jego pierwsza samodzielna parafia.

Ksiądz Ireneusz urodził się w
Koźminie Wielkopolskim. Rodzice
prowadzili duże gospodarstwo
rolne. Ma trzech młodszych braci.
Wszyscy założyli rodziny, wycho-
wują dzieci. Tato, niestety, już od-
szedł, a mama jest na
gospodarstwie, które teraz prowa-
dzi jeden z braci. Do rodzinnego
domu ksiądz Ireneusz ma zaled-
wie 90 kilometrów. Rodzina była
zwyczajna, katolicka, pielęgnująca
wartości religijne. Chyba już w li-
ceum myślał o wyborze kapłań-
skiej drogi.

- Ale nie od razu zdecydowa-
łem się na seminarium – mówi
ksiądz rachwalski. – Poszedłem
do rocznej szkoły policealnej do
Poznania. Zdobyłem zawód elek-
tromechanika. Ale tak naprawdę
musiałem wiele rzeczy przemy-
śleć, zastanowić się, zobaczyć
życie w dużym mieście. Zwyczaj-
nie potrzebowałem tego roku, aby
potwierdzić swoje powołanie. 

O tym, że postanowił zostać
księdzem, najpierw dowiedzieli się
rodzice i bracia. Byli szczęśliwi.
Ucieszyli się też katecheci, a także
wujkowie i kuzynowie, również du-
chowni. Jeden z nich jest misjona-
rzem. Arcybiskupie Seminarium
Duchowne w Poznaniu ksiądz Ra-
chwalski ukończył po sześciu la-
tach. Najpierw odebrał święcenie
diakońskie i przez rok przebywał w
parafii w Rogoźnie. Potem święce-
nie kapłańskie. Przyjaciół w Ro-
goźnie ma do dziś, mówi, że tam
spotkał bardzo dobrych i życzli-
wych ludzi. A wikariuszem był ko-
lejno w parafiach: w Sierakowie
Wielkopolskim, w Obornikach, w
parafii pw. św. Krzyża w Poznaniu
i farze w Kościanie. Stamtąd w
lutym 2007 roku przyjechał do Dłu-
giego Starego.

lach psychiatrycznych. W Kościa-
nie był kapelanem i pracował z pa-
cjentami na oddziale zamkniętym.
Do dziś pamięta dziesiątki rozmów
z chorymi, które czasem zastępo-
wały lekarstwo albo je po prostu
wzmacniały. Pamięta radość z sa-
kramentów świętych, ze spowie-
dzi, a czasem ze zwyczajnych
uścisków dłoni. Byli potrzebni
sobie nawzajem. Kiedy później od-
wiedzał u przyjaciół w Holandii
domy pomocy społecznej dla cho-
rych psychicznie, szukał nowych
metod pracy z takimi pacjentami.
Chciał wiedzieć więcej o tym, jak
im pomagać, jak wspierać i jak
znajdować sposoby przywracania
ich do życia w rodzinach. To było
niezwykłe duszpasterskie do-
świadczenie. 

Teraz ksiądz Rachwalski uczy

Wikariat jest normalną drogą
do probostwa. W kolejnych para-
fiach zdobywa się doświadczenie,
poznaje ludzi, znajduje własny
sposób na bliskość z Bogiem.
Ksiądz Ireneusz mówi, że jego po-
sługa w wikariacie nie była taka
zwyczajna. Miał szczęście przez
osiemnaście lat prowadzić kate-
chezę w szkołach i pracować z
chorymi. A tam czuł się bardzo po-
trzebny. 

- W Sierakowie uczyłem religii
w Zespole Szkół Rybackich, do
którego trafiali uczniowie z całej
Polski. W Obornikach pracowałem
w liceum, a w Poznaniu w Zespole
Szkół Budowlanych. Ta poznańska
placówka była najtrudniejsza.
Uczniowie pochodzili z patologicz-
nych rodzin, byli zagubieni, szukali
miejsca w życiu. Nie było łatwo
wskazywać im drogę. 

I w Poznaniu, i w Kościanie
ksiądz Ireneusz w wolnych chwi-
lach odwiedzał chorych w szpita-

religii w Zespole Szkół Ochrony
Środowiska w Lesznie. A w gminie
jest przewodniczącym Komisji ds.
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych i Narkomanii.

- W powołaniu do stanu ka-
płańskiego zawsze są dwie strony
– wyjaśnia ksiądz Ireneusz. – Naj-
pierw jest decyzja młodego czło-
wieka. On po prostu chce być
księdzem. Ale z drugiej strony jest
wszystko, co daje nam Bóg. A więc
siła, radość, przekonanie, że się
potrafi, że da się radę. Trzeba po
prostu odczytać tę drogę. Wtedy
kapłaństwo jest prawdziwym wy-
borem. 

Długie Stare jest małą parafią.
Należą do niej trzy wsie i nieco
ponad tysiąc wiernych. Ksiądz Ire-
neusz mówi, że czuje się tu szczę-
śliwy. Wie, że wielu parafian
wspiera go modlitwą. Sam też co-
dziennie się za nich modli. I tak na-
prawdę jest właśnie dla nich.
Cieszy się, że jest więcej niż kie-
dyś ministrantów, że na każdą
mszę świętą przychodzi mnóstwo
wiernych, że życzliwie przyjmują
go na kolędzie. Przed mszą świętą
czeka na parafian w konfesjonale,
nigdy nie odmawia rozmowy, zwie-
rzeń, porady.

- Pan Jezus kazał apostołom
iść do ludzi – dodaje – Wiem, że to
jest najważniejsze. Kiedy jest się z
ludźmi, jest się też z Bogiem.

I dodaje, że warto otwierać się
na drugiego człowieka. Także na
inną kulturę, inne obyczaje, inny
świat. Tłumaczy to zwłaszcza mło-
dym. Stąd też działalność księdza
Ireneusza w partnerstwie parafii z
Niemiec i Polski czy partnerstwie
gmin, do którego się przyłączył. A
także podróże, które są jego pasją.

Warto zobaczyć, jak żyją inni,
przenosić to, co wartościowe,
dawać coś od siebie. 

- Kiedy wierni potrafią zjedno-
czyć się w duchowych sprawach,
bardzo dużo zrobią też dla parafii
– mówi ksiądz Rachwalski. – Przez
siedem lat zadbali zarówno o ko-
ściół, jak i plebanię oraz cmentarz.
Ofiarność parafian jest naprawdę
niezwykła.

I wymienia ksiądz mnóstwo
wykonanych robót. Jest ogrodzony
cmentarz, nagłośnienie świątyni,
są chodniki wokół kościoła i pleba-
nii, wyremontowana zakrystia,
wieże kościoła, są nowe tynki,
okna i meble na plebanii, nawet
zrobiono remont placu zabaw dla
dzieci. Parafianie dużo prac wyko-
nują społecznie, a niektórzy są
wręcz fundatorami. Trzeba kochać
swoją parafię i swój kościół, by tak
o niego dbać.

Zawsze 15 sierpnia odbywa
się w Długiem Starem odpust. Od
samego początku to święto ksiądz
Ireneusz połączył z rodzinnym fe-
stynem. Po odpustowej sumie ro-
dzice, dziadkowie i dzieci wspólnie
bawią się na placu zabaw. W tym
roku też tak było. Proboszcz
uważa, że każdy pomysł, który
łączy ludzi, jest godny wsparcia.
Dlatego tak bardzo ceni sobie co-
roczne parafialne dożynki czy
pielgrzymkę rowerową do Górki
Duchownej. Cieszy go działalność
Caritasu, Matek Różańcowych,
Rady Parafialnej. Ludzie są wtedy
razem, a to znaczy, że się wspie-
rają, rozumieją. 

- Kiedy potrzebuję wyciszenia,
modlę się – mówi ksiądz Ireneusz.
– Modlitwa daje mi siłę. Wtedy do-
tykam Pana Boga. 



[ 7 ]KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Z kroniki Święciechowy
W Przybyszewie w zabudowa-

niach zakupionych przez PZGS po-
wstaje Palarnia Kawy. Budynki nie
są przystosowane do funkcji, jaką
mają spełniać. Brak jest urządzeń
do palenia i paczkowania kawy.
Wspólnym wysiłkiem Dyrekcji Za-
kładu Zbytu i 36 - osobowej załogi
zorganizowano sprzęt i ruszyła pro-
dukcja palenia i paczkowania kawy.
Pierwszym kierownikiem zakładu
jest ob. Adam Dziembowski. Rów-
nież w Przybyszewie założono
Kółko Rolnicze. Prezesem wybrano
Linke Alojzego, a skarbnikiem An-
drzejewskiego Franciszka. Kółko
otrzymało 2 ciągniki i maszyny rol-
nicze.

Powstało również Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Przybyszewie. Rok
1959 upłynął pod znakiem przygo-
towań i rozpoczęcia obchodów
1000-lecia Państwa Polskiego. W
naszej gromadzie odbyła się
wspólna sesja Gromadzkich Rad
Narodowych: Święciechowa, Nie-
chłód i Lasocice, na której zapo-
znano radnych i mieszkańców
gromad z historią regionu, planami
na przyszłość oraz podsumowano

Poniżej kolejne fragmenty relacji z życia gminy w latach 1959 - 1960.
dotychczasowy dorobek po 14 la-
tach istnienia władzy ludowej. W
roku tym oddano do użytku Dom
Nauczyciela w Lasocicach, wybu-
dowany w czynie społecznym przez
miejscowe społeczeństwo.

W dniu 18 grudnia 1959 r. włą-
czono po raz pierwszy światło w
Święciechowie. Zabłysły pierwsze
żarówki. Zapanowała ogólna ra-
dość mieszkańców. Pojawiają się
pierwsze radioodbiorniki w miesz-
kaniach.

Dobiegają końcowe prace przy
elektryfikacji wsi Długie Stare i Przy-
byszewo. Na terenie gromady pro-
wadzone są wieczorowe kursy dla
dorosłych w szkołach-przeważnie
pracowników PGR, którzy nie mają
ukończonych 7 klas szkoły podsta-
wowej.

Dużo miejsca i czasu poświęca
społeczeństwo, młodzież szkolna,
komisje GRN sprawie zadrzewień.
Obsadzono drzewami ozdobnymi
drogi: Święciechowa – Marysze-
wice, Święciechowa – Piotrowice,
Święciechowa – Lotnisko – Strzy-
żewice. W planie jest wysadzenie
kilku tysięcy sztuk drzew dla

uczczenia 1000-lecia Państwa Pol-
skiego.

1960 r.
Z dniem 1 stycznia 1960 r. przy-

łączono znów do gromady Święcie-
chowa zlikwidowane gromady
Niechłód i Lasocice. Zaś wieś Zba-
rzewo przyłączona została do Wło-
szakowic. Powstała w ten sposób
gromada obszarowo sięgająca 8.
725. 05 ha i licząca 4. 400 miesz-
kańców. Skład gromady: dwa kółka
PGR z siedzibami w Długiem Sta-
rem i Niechłodzie – posiadają łącz-
nie 5 folwarków. Na skutek
olbrzymiego zadłużenia rolników
wsi Trzebiny oraz dużej ilości grun-
tów Państwowego Funduszu Ziemi,
z którymi był kłopot w zagospoda-
rowaniu, postanowiono utworzyć
PGR. Państwowe Gospodarstwo
Rolne we wsi Trzebiny ma powstać
w budynkach pomajątkowych. Na
sesji GRN w dniu 28 stycznia 1960
r. zapadła uchwała o rozbudowie
szkoły w Święciechowie. W Strzy-
żewicach powstaje plan założenia
sieci wodociągowej z inicjatywy
przewodniczącego Gromadzkiej
Rady Narodowej w Zaborowie ob.

Glapiaka przy współudziale sołtysa
ob. Maćkowiaka Franciszka i rad-
nych ob. Grześkowiaka Franciszka
i Zadrożnego Stanisława.

Powstaje również dnia 2 stycz-
nia 1960 r. Rolnicza Spółdzielnia
Produkcyjna w Święciechowie. Za-
łożycielem Spółdzielni, jak również
pierwszym przewodniczącym jest
ob. Franciszek Rybakowski.

Spółdzielnia posiada stajnię na
20 sztuk koni, garaże na 3 ciągniki,
oborę na 40 sztuk krów, 3 ciągniki
Zetor, kaczkarnię na 2. 500 sztuk
kaczek, 3 stodoły na słomę i siano.

Oborę obsługują Piotr Kulas i
Władysław Kaciczak. Do Spół-
dzielni przystąpili następujący rol-
nicy ze Święciechowy: Rybakowski,
Kulas, Kaciczak, Kincel, Maszta-
lerz, Błażejczak.

Od 6 do 12 grudnia 1960 r. od-
bywał się Powszechny Spis Naro-
dowy. Spisowi podlegali ludzie /wiek
i płeć/ wykształcenie i praca/,
mieszkania, ziemia uprawna, bydło,
narzędzia rolnicze. Święciechowa
była podzielona na 6 obwodów
/2rejony/.

Pogoda w tym roku jest na-
prawdę wyjątkowa – nie ma opa-
dów śniegu, nie ma nawet
przymrozku.

Prasa podaje przypadki kwitnię-
cia drzew i krzewów, a jest przecież
koniec roku.

Z wizytą u radnego
Pan Jerzy ma 62 lata. Urodził

się w Święciechowie i od zawsze tu
mieszka. Zdobył zawodowe wy-
kształcenie ślusarza mechanika. Po
szkole rozpoczął pracę w Lesz-
czyńskiej Fabryce Pomp. Potem
przeniósł się do SKR w Święcie-
chowie, a następnie do PGR Długie
Stare. Od 18 lat jest woźnym w
święciechowskiej szkole.

Jerzy Kociucki jest mężem i
ojcem czwórki dzieci. Dziś wszyscy
są już na swoim, a małżonkowie
sami mieszkają w domu na osiedlu.
Lubią uprawiać ogród i spędzać w
nim czas. Kiedyś pan Jerzy miał w
domu ogromne akwaria i hodował
niezwykłe okazy rybek. Twierdzi, że
teraz nie ma już na to czasu. Sporo
pracy jest przecież wokół posesji.
Pan Jerzy ma ośmioro wnucząt i
czuje się z tego powodu szczęśli-
wym dziadkiem. Wszyscy miesz-
kają albo w Święciechowie, albo tuż
obok naszej gminy.

Jerzy Kociucki od lat jest stra-
żakiem. Już jako chłopak należał
do Młodzieżowej Drużyny Strażac-
kiej. Przez kilka lat był też preze-
sem OSP w Święciechowie. Nic
dziwnego, że kiedy postanowił kan-
dydować na radnego, założył stra-
żacki komitet wyborczy. To było w

2002 roku. Mieszkańcy go wybrali,
a potem jeszcze dwukrotnie okazali
mu swoje poparcie. Tak więc rad-
nym jest już trzecią kadencję. 

W związku z wyborem na rad-
nego Jerzy Kociucki musiał zrezyg-
nować z funkcji prezesa OSP. Ale
strażakiem jest dalej. W Radzie
Gminy zawsze pracował w Komisji
Budżetowej. Mówi, że to ważna ko-
misja, bo przecież na jej posiedze-
niach zawsze ustala się
najważniejsze gminne inwestycje.
Najpierw w komisji analizuje się
możliwości finansowe gminy, ustala
kolejność podejmowanych inwesty-
cji, analizuje potrzeby poszczegól-
nych wsi. Na wszystkie
zamierzenia pieniędzy nie starcza,
ale to właśnie radni decydują co w
której wsi będzie budowane. Jerzy
Kociucki mówi, że gmina ostatnio
bardzo dużo inwestuje. Jest kanali-
zacja, są Orliki, powstała obwod-
nica do Gołanic, przeniesiono
remizę, wyremontowano salę.
Zmienia się nie tylko Święcie-
chowa, ale wszystkie wsie. Są
przecież nowe drogi, oświetlenie,
place zabaw, remontuje się świet-
lice, boiska wiejskie, wkrótce bę-
dzie ścieżka rowerowa do Gołanic.
Pan Jerzy twierdzi, że właśnie w

Szczypta historii
Mieszkańcy Leszna i okolicz-

nych miejscowości mieli okazję po-
dziwiać gołębie pocztowe. Pokaz
odbył się w Strzyżewicach.

W okresie międzywojennym w
Lesznie działało Towarzystwo Ho-
dowli Gołębi Pocztowych „Błyska-
wica”. Jak każde towarzystwo
także i to, używając dzisiejszego
języka, promowało swą działal-
ność. 

Między innymi w niedzielę, 10
sierpnia 1924 roku. Zorganizowało
wtedy po raz pierwszy pokaz dorę-
czania telegramów przez gołębie
pocztowe. W tamtych czasach te
sympatyczne ptaki wykorzysty-
wano między innymi w ten sposób.
Na przykład spikerzy sportowi
dość często relacje z zawodów
spisywali na kartkach i wysyłali do
redakcji, przymocowując je do nóg
gołębi!

Pokazy odbyły się w ogrodzie
restauracyjnym w Strzyżewicach,
a rozpoczęły o godzinie 15. 15. Or-
ganizatorzy zapraszając widzów,
zachęcali ich hasłem, że to „rzecz
bardzo ciekawa, intersująca i ak-
tualna”. Przy tym przekonywali
mieszkańców Leszna, że warto
udział w tym pokazie, połączyć z
„przyjemną przechadzką”.

dAMIAN SZYMcZAk
Źródło: Głos Leszczyński, nr. 183 z 1924 r. 

Komisji Budżetowej bardzo dobrze
widać i rozwój gminy, i coraz więk-
sze pieniądze przeznaczane na in-
westycje. A warto podkreślić, że
Urząd stara się też o dotacje unijne.
Radny Kociucki zapytany, co przy-
dałoby się jeszcze w samej Świę-
ciechowie, mówi, że nowoczesne
przedszkole, podjazdy dla niepeł-
nosprawnych w Urzędzie Gminy od
tyłu budynku, dalsze upiększanie
rynku. A na pytanie, czy zechce być
radnym po kolejnych wyborach, od-
powiada – jak zdrowie pozwoli i jak
wyborcy zdecydują.

dziś przedstawiamy radnego ze Święciechowy Jerzego kociuckiego.

Podziwiać gołębie
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Życie z muzy
- Wobec muzyki nie można być obojętnym – tak mówi Maciej Sztor z Gołanic. W jego    
pamięta. Tata grał na perkusji, w pokoju stał sprzęt i duże kolumny głośnikowe, a na pó   
winylowe płyty. Wśród rozrywkowych melodii mógł znaleźć także te klasyczne, dla m   
sze. Ale słuchał wszystkich.

Maciej Sztor nie umiał jeszcze
grać, kiedy poprosił rodziców, aby
kupili mu pianino. Wtedy zaczął
chodzić na prywatne lekcje nauki
gry. To wówczas nauczycielka
stwierdziła, że ma muzyczny słuch
i że warto, aby rozwijał te umiejęt-
ności. Jeszcze w podstawówce
rozpoczął więc dodatkowo naukę
w Szkole Muzycznej w Lesznie. Na
zajęcia chodził sześć lat. 

- Wiedziałem, że muzyka bę-
dzie moją pasją i moim zawodem
– mówi pan Maciej. – Bez waha-
nia wyjechałem więc do Poznania.
Zamieszkałem w internacie i uczy-
łem się w liceum muzycznym dru-
giego stopnia. Tam zacząłem też
grać na klarnecie. A liceum ukoń-

lubić orkiestrę, rozumieć jej
brzmienie. Sam dyrygował kilkoma
spektaklami.

Jego droga do ukończenia
studiów muzycznych trwała 17 lat.
Tyle minęło od momentu, kiedy ro-
dzice kupili mu pierwsze pianino. 

A potem przyszła praca zawo-
dowa. Niejako w naturalny sposób
pozostał w Teatrze Muzycznym w
Poznaniu. Dalej śpiewał w chórze,
dalej dyrygował, ale też przygoto-
wywał spektakle teatralne, pio-
senki aktorskiej, musicale dla
dzieci. To wtedy współtworzył
„Anię z Zielonego Wzgórza” i
„Awanturę o Basię” z muzyką Ma-
cieja Szymańskiego. Dzieci bardzo
te przedstawienia lubiły. W tamtych

orkiestrą kameralną dawaliśmy
mnóstwo koncertów. Ostatni w ze-
szłym roku w Kazimierzu Dolnym. 

Orkiestra kameralna odwie-
dziła też naszą gminę. Był koncert
w Święciechowie, był także w
Trzebinach i w Gołanicach oraz
niedaleko - w Wolsztynie. Pan Ma-
ciej mówi, że bardzo lubi występo-
wać u siebie, prawie w domu.
Często do swoich Gołanic przyjeż-
dża, tu odpoczywa, także z żoną i
dziećmi. Bo pan Maciej mieszka z
bliskimi w Poznaniu. Żona prowa-
dzi rytmikę w przedszkolu. A syno-
wie mają 5 i 2 lata. Czy będą
kiedyś muzykami? Na pewno po-
kochają muzykę, pełno jej przecież
w ich domu i w ich życiu.

Maciej Sztor zaproponował
współpracę kilku orkiestrom w
kraju. Dyrygował w nich gościnnie,
między innymi w Warszawie,  Lub-
linie, Katowicach, Bydgoszczy. W
Bydgoszczy zagościł na dłużej, był
dyrygentem Capelli Bydgostiensis
Orkiestry Kameralnej Filharmonii
Pomorskiej. 

- Jeśli chce się występować z
tak renomowanym zespołem, to
trzeba do ich programu wnieść coś
nowego – wyjaśnia pan Maciej. –
Trzeba mieć pomysł na własny,
niestandardowy, nawet szalony

koncert. Wydaje mi się, że taki znalaz-
łem. Najpierw opracowałem go „na pa-
pierze”, a potem po prostu
zrealizowałem.

Ale łatwo nie było. Pan Maciej po-
stanowił występować z koncertami mu-
zyki filmowej Europy. Najtrudniejsze
było zdobycie nut poszczególnych
utworów. Ich wypożyczenie jest zbyt
kosztowne. Na przykład nuty do walca
z polskiego filmu „Trędowata” kosztują
500 złotych. A w jednym koncercie jest
około 30 utworów. Pan Maciej zdecydo-
wał się więc kupić je. Jak to zrobił, jest
już jego tajemnicą, ale sprowadził nuty
ze Stanów Zjednoczonych. Ma zatem
własne nuty do filmów amerykańskich.
To wielka wartość, zwłaszcza arty-
styczna.

Na początku nie było wiadomo, czy
muzyka filmowa spotka się z zaintere-
sowaniem widzów, czy zgromadzi pub-
liczność chociaż na kilka koncertów.
Organizacji ich podjęła się firma TRI-
NITY. Muzycy są z Warszawy, a kierow-
nikiem muzycznym i dyrygentem jest
Maciej Sztor. Zainteresowanie przeszło
najśmielsze oczekiwania. Sale na kon-
certach z muzyką filmową są wypeł-
nione po brzegi. 

Pierwszy koncert poświęcony był
głównie muzyce Johana Williamsa, a
więc z filmów „Gwiezdne Wojny”, „Park
Jurajski”, „Szczęki”. Odbyły się cztery.

czyłem z wyróżnieniem i dostałem
dyplom muzyka instrumentalisty.

Potem były oczywiście studia.
O tym okresie swojego życia pan
Maciej potrafi opowiadać godzi-
nami. To była nie tylko nauka, ale
wręcz muzyczna przygoda. Naj-
pierw dostał się na wydział chóra-
listyki. Wtedy też rozpoczął pracę
w chórze Teatru Muzycznego w
Poznaniu. Śpiewał w dziesiątkach
przedstawień. Po dwóch latach
studiów przeniósł się na dyrygen-
turę symfoniczną. Mówi, że chciał
poznać wszystkie instrumenty, po-

latach w Teatrze Muzycznym po-
wstawało około 20 spektakli rocz-
nie. Dla pana Macieja był to bardzo
pracowity czas.

- Zawsze chciałem mieć
własną orkiestrę kameralną –
wspomina pan Maciej. – Kiedy
więc moje drogi z poznańskim
teatrem się rozeszły, zebrałem
grupę znajomych i kolegów ze stu-
diów i utworzyliśmy dwudziestoo-
sobowy zespół. Do współpracy
poprosiłem solistów i opracowałem
program koncertowy. Głównie były
to utwory operowe i operetkowe. Z
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  yką
                domu była odkąd tylko

               ółkach poukładane były
           małego chłopca trudniej-

   
Drugi koncert to muzyka Jamesa Hor-
nera, a zatem „Avatar”, „Titanic”, „Obcy”,
„Waleczne Serca”, „Ostatni Samuraj”,
„Mroczny Rycerz”. Artyści pokazali go
jak dotąd dwukrotnie. W drukowanych
programach koncertów, wydanych na tę
okazję, autorzy muzyki umieścili swoje
dedykacje. To ogromny zaszczyt i duży
kredyt zaufania do wykonawców. Pan
Maciej mówi, że te wpisy zobowiązują
wręcz do najwyższej artystycznej jako-
ści. I takim chcą oczywiście sprostać.

- Muzyka filmowa jest teraz
moją największą pasją – dodaje
Maciej Sztor. – Będę się w tym
specjalizował. Przygotowuję aran-
żacje utworów na mniejsze orkies-
try. Chcę je wykonywać w wielu
miejscowościach, nie tylko na
ogromnych scenach. W ubiegłym

roku koncentrowaliśmy w Lesznie,
na scenie Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej. Ale muzykę fil-
mową kierujemy też do dzieci. W
Poznaniu wystąpiliśmy z koncer-
tem „Bajkowo i filmowo”. Może i z
tym przyjedziemy do Leszna.

Maciej Sztor uczy też w
„swoim” liceum, czyli w Poznań-
skiej Ogólnokształcącej Szkole
Muzycznej II Stopnia im. M. Karło-
wicza. Tam prowadzi szkolną or-
kiestrę kameralną i kwartet

smyczkowy. Z Janem Kaczmar-
kiem nagrał płytę „Spojrzenie wol-
ności”. Dla telewizji przygotował
koncert z okazji rocznicy wybuchu
powstania warszawskiego. Na
swojej zawodowej drodze ma więc
sporo ciekawych pomysłów. A że
skończył dopiero 32 lata, na
pewno je zrealizuje. Zawsze bę-
dzie to jednak muzyka.

hALINA SIEcIŃSkA  



[ 10 ] KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Bibliotekarz radzi

POdZIĘkOWANIE
Sołtys wsi Trzebiny serdecznie dziękuje wszystkim osobom i firmom,

które pomogły w organizacji festynu dożynkowego, w tym w ,,Odtworze-
niu obrzędu dożynkowego z Trzebin wraz z biesiadą na podstawie za-
chowanych źródeł ikonograficznych i przekazu ustnego”.

Szczególne podziękowania kieruję do: Józefy Dębskiej, Anny Mikus,
Doroty Paciorek za wielodniową pracę w kuchni i przy wieńcach, Lucyny
Klatki, Martyny Prochowskiej, Agnieszki Hrankowskiej, Moniki Drobiń-
skiej, Alicji Małuckiej, Renaty Spychały, Beaty Spychały za wieńce, stra-
żakom: Szymonowi Tobole, Markowi Antoniakowi, Pawłowi Kaj, Jakubowi
Spychale, Andrzejowi Grabowskiemu, Mateuszowi Antoniakowi, Rober-
towi Chrastkowi, Kamilowi Emilianowiczowi i Kamilowi Gano, Rafałowi
Drobińskiemu, Lechowi Rybarczykowi, Tadeuszowi Spychale, Andrze-
jowi Lince i Henrykowi Burzyńskiemu, Marcinowi Pieckowskiemu za
prace porządkowe przed i po imprezie, rozkładanie i składanie namio-
tów, znaków drogowych, a przede wszystkim Mieczysławowi Makale za
pomoc przy słupie dożynkowym, podstawie wieńca i wszystkich nie-
zbędnych pracach stolarskich.,, Grupie rekonstrukcyjnej” w tym oprócz
wcześniej wymienionych: Jagodzie Prochowskiej, Darii Pawlak, Domini-
kowi Pawlak, Bartkowi Małuckiemu, Dawidowi Szymańskiemu, Weronice
Dębskiej, Ewelinie Emilianowicz, Julii Krzykale,Patrycji Dembińskiej oraz
Rafałowi Beceli za rolę barona.Zespołowi Pieśni Dawnej KAROLINKI za
oprawę muzyczną. Teresie Toboła, Izabeli Emilianowicz-Chrastek za de-
koracje na wsi i przy ołtarzu. Aldonie Kaj, Elwirze Pukackiej i Agnieszce
Grabowskiej za przygotowanie dziewczynek: Roksany, Julki i Patrycji do
występu z pomponami, Pani Elwirze dodatkowo za uszycie szarf i koty-
lionów do rekonstrukcji. Wiktorii Gabryel i Amadeuszowi Burladze za
wiersze. Andrzejowi Kokocińskiemu za wszelką pomoc materiałową i
sprzętową. Mieszkańcom za dekoracje posesji.

Firmom, których pomoc miała nieocenione znaczenie: Przedsiębior-
stwo Budowlane Waldemar Szymański, Lakiernictwo Pojazdowe Maciej
Makała, Mechanika Pojazdowa Zbigniew Makała, Firma Malarsko - Gla-
zurnicza Janusz Paciorek, Blacharstwo Samochodowe Jędrzej Świder,
Lakiernictwo Marek Markowski, Betoniarnia Szady, Firma Handlowa
Paweł Hałupka, Sklep Wielobranżowy Kalina Śliwa, Betoniarnia Długie
Nowe, Apteka Sokół, Zakład Fryzjerski Joanna Urbaniak, Rada Sołecka
Długie Nowe i Jan Nowacki, Przedsiębiorstwo ASTROMAL, firma CIE-
SIÓŁKA, Gazeta ABC, Radio Elka, Przedsiębiorstwo Rolne,, Długie
Stare”, Urząd Gminy w Święciechowie, Samorządowy Ośrodek Kultury,
Narodowy Instytut Dziedzictwa. 

Podziękowania składam również sołtys wsi Dębowa Łęka Danucie
Stefanek za wypożyczenie namiotu, radnemu Zbigniewowi Drobińskiemu
za wsparcie i mężowi Markowi za pomoc i wyrozumiałość.

Dorota Wróbel

tonu dochodzi do brutalnej
zbrodni. Ginie czworo członków ro-
dziny, a jedyny podejrzany, ojciec i
mąż, trafia w stanie śpiączki na od-
dział intensywnej terapii. Wszystko
wskazuje na to, że próbował po-
pełnić samobójstwo. Czy aby na
pewno? Wezwana na miejsce
zbrodni sierżant D. D. Warren wie
jedno: ta sprawa to coś więcej, niż
wskazują pierwsze znalezione do-
wody.

Danielle Burton, oddana pielęg-
niarka psychiatrycznego oddziału
dziecięcego bostońskiego szpitala,
całą swoją energię i zapał po-
święca straumatyzowanym malu-
chom. Wciąż nawiedzają ją jednak
duchy przeszłości i echo tragedii,
która dotknęła jej rodzinę przed
dwudziestoma pięcioma laty.
Zbliża się właśnie kolejna rocznica
owego koszmaru i kiedy w szpitalu
pojawia się D. D. Warren wraz ze
swoim partnerem, kobieta z prze-
rażeniem uświadamia sobie, że
wszystko zaczyna się od początku.

Oddana matka, Victoria Oliver
dawno już zapomniała, czym jest
normalność. Przyrzekła sobie, że
zrobi wszystko, by jej chory syn
miał względnie normalne dzieciń-
stwo. Że będzie go kochać. Opie-
kować się nim. Chronić. Za
wszelką cenę. Nawet swego życia.

„dziecięce koszmary” 
Lisa Gardner

W najnowszej powieści Lisa
Gardner wydobywa na światło
dzienne kolejne rodzinne sekrety i
przez pryzmat losów trzech nie-
zwykłych kobiet pokazuje, jak silne
mogą być więzy krwi i jak często
zbrodnie popełniają ci, których naj-
bardziej kochamy.

W pewien upalny, sierpniowy
dzień w robotniczej dzielnicy Bos-VIVA LA MuSIcA odbywa się w Święciechowie po raz piąty. Im-

prezie patronuje starosta leszczyński. W tym roku przegląd odbędzie
się 13 października. Początek prezentacji zespołów ustalono na go-
dzinę 14.

Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie już dziś zaprasza
zespoły wokalne do udziału w imprezie. Zaproszenie kieruje do dorosłych
zespołów śpiewaczych z terenu powiatu leszczyńskiego. Na scenie bę-
dzie można zaprezentować swój dorobek artystyczny i popularyzować
polskie i światowe utwory muzyczne. Przegląd jest też zawsze okazją do
spotkań członków zespołów, dzielenia się doświadczeniami i integrowania
środowiska artystycznego w powiecie. Warto w nim uczestniczyć.

Każdy zespół przygotowuje trzy lub cztery utwory. Ich prezentacja
może trwać do 15 minut. W tym roku utworem obowiązkowym jest do-
wolna piosenka w greckiej formie rytmicznej i melodyjnej. Występy ze-
społów nie będą oceniane przez jury. Nagrodą dla wykonawców okażą
się zapewne brawa publiczności. Ponadto każdy zespół otrzyma pamiąt-
kowy dyplom i statuetkę, a wszyscy uczestnicy posiłek.

Zespoły, które zamierzają wziąć udział w przeglądzie muszą przesłać
formularz zgłoszenia. Zgłoszenie przesłać należy do 30 września na adres
Samorządowego Ośrodka Kultury, 64-115 Święciechowa ul. Śmigielska
1a. Można go też przekazać faxem (65 5330691) lub mailem (wiat-
rak@swieciechowa. pl). Formularze pobrać można z internetowej strony
Ośrodka.

ZAPrOSZENIE NA V POWIATOWY PrZEGLĄd
ZESPOŁÓW ŚPIEWAcZYch VIVA LA MuSIcA

Nauczycielski awans
Grażyna harasim-kmiecik

otrzymała kolejny awans na sto-
pień zawodowy nauczyciela
mianowanego. Wcześniej, bo w
roku 2008, została nauczycielem
kontraktowym. Grażyna Harasim-
Kmiecik uczy w Zespole Szkół w
Święciechowie. Jest nauczycielem
wychowania fizycznego i zajęć
technicznych. Była też wychowaw-
czynią klasy. Ukończyła podyplo-

mowe studia w zakresie techniki
dla nauczycieli. Jest menedżerem
imprez sportowych i instruktorem
gimnastyki sportowej. Ma upraw-
nienia do prowadzenia zajęć przy-
gotowujących uczniów do
zdobycia karty rowerowej. Jest
nauczycielem zaangażowanym i
rzetelnym. Za kilka dni odbierze
akt nadania awansu. Gratulujemy.
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Pielgrzymki do Górki Duchownej
Od lat mieszkańcy gminy pielg-

rzymują do Sanktuarium Matki Bo-
skiej Pocieszenia w Górce
Duchownej. Pielgrzymki zawsze
odbywają się pod koniec sierpnia.
A uczestniczą w nich zarówno zor-
ganizowane grupy, jak poszcze-
gólne rodziny. Wierni modlą się,
proszą o łaskę, dziękują za szczę-
śliwą codzienność. W tym roku z
naszej gminy do Sanktuarium
Matki Bożej Pocieszenia wybrały
się trzy grupy. Po raz trzeci rowe-
rową pielgrzymkę zorganizowali
Stowarzyszenie ZMW Przyby-
szewo i zespół Marynia. Uczest-
nicy zebrali się przed kościołem w
Lasocicach. Do nich po drodze do-
łączyli mieszkańcy Święciechowy.
Trasa wiodła przez Wilkowice,
Mórkowo, Lipno i Żakowo. W Mór-
kowie pielgrzymi wspólnie pomod-
lili się i na chwilę weszli do
kościoła. Ksiądz proboszcz opo-
wiedział im o historii świątyni.
Stamtąd udali się już do Górki Du-
chownej. O godzinie 18 wierni
uczestniczyli we mszy świętej w in-
tencji chorych, cierpiących i pra-
cowników służby zdrowia. Tego
dnia bowiem obchodzi się Dzień
Chorych. Pielgrzymi do domów
wrócili późnym wieczorem. 

Do Górki Duchownej wybrali
się również strażacy. Jechali sa-
mochodami. Modlili się za swoje
rodziny, za bezpieczeństwo w
pracy, za siłę i zdrowie przy rato-
waniu ludzi i dobytku. Natomiast w
pierwszą niedzielę września do
Sanktuarium Matki Bożej Pocie-
szenia pielgrzymowali wierni z pa-
rafii Długie Stare. Jechali
rowerami. Wzięli udział w mszy
świętej, modlili się, dziękowali
Matce Bożej za opiekę.

Poniżej i obok zdjęcia ze
wszystkich tegorocznych pielgrzy-
mek.

Więcej zdjęć na www.kultura-swieciechowa.pl
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Prawdziwe 
historie

Po maturze nasze życiowe
drogi się rozeszły. Siostra posta-
nowiła pójść na studia, a ja zdecy-
dowałam się rozpocząć pracę.
Rodziców nie było stać na finanso-
wanie nauki dla dwóch córek, więc
na studia poszła ta zdolniejsza. A
siostra naprawdę była zdolna,
zwłaszcza w przedmiotach ści-
słych. Ona była wspaniałą mate-
matyczką. Ja obiecywałam sobie,
że kiedyś skończę studia zaoczne.
No więc siostra wyjechała z domu
jesienią, tamtego maturalnego
roku. To było trzydzieści osiem lat

Mam 57 lat, a moja siostra o rok mniej. kiedy byłyśmy małe,
wszyscy traktowali nas jak bliźniaczki. Może dlatego, że by-
łyśmy do siebie bardo podobne, a może dlatego, że mama
ubierała nas zawsze równo i że wszędzie chodziłyśmy razem.
To było oczywiste, że razem wyjeżdżałyśmy na kolonie,
razem chodziłyśmy do kina, we dwie sypałyśmy kwiaty w
czasie procesji w kościele, równocześnie poszłyśmy do
pierwszej klasy. Siostra po prostu rozpoczęła naukę o rok
wcześniej. Zostałyśmy więc bliźniaczkami dla rodziny, dla ko-
leżanek, dla sąsiadów. I tak się czułyśmy. Bardzo byłyśmy ze
sobą związane i bardzo się kochałyśmy. Nikt się nie dziwił,
że wspólnie wybrałyśmy się do liceum i razem zdawałyśmy
maturę. Poszło nam dobrze.

temu, a ja dokładnie jej wyjazd pa-
miętam. Obiecywałyśmy sobie, że
zawsze będziemy się wspierać i że
nie pozwolimy, by cokolwiek nas
poróżniło. I chyba ta obietnica
sprawiła, że przez kilka lat niepo-
trzebnie chciałyśmy siebie nawza-
jem chronić.

Moja siostra studentka przyje-
chała do domu na gwiazdkę. Nie
przyjechała jednak sama. Rodzice
pozwolili, by zaprosiła swoich no-
wych przyjaciół. Na kilka dni wpadli
więc do nas jej koleżanka i chłopak
Marcin. Było wesoło i świątecznie.

Domyślacie się chyba, że to właś-
nie o Marcinie chcę wam opowie-
dzieć. Spodobał mi się już
wówczas, w czasie tej pierwszej
wizyty. Był taki układny, wyciszony,
a przy tym ciągle w czymś poma-
gał, zwłaszcza moim rodzicom. No
i był przystojny, przynajmniej dla
mnie, ja go takim widziałam. Bar-
dzo zazdrościłam siostrze, że tam,
na studiach spotkała takiego chło-
paka. Kiedy wyjechali, nie mogłam
przestać o nim myśleć. Dziś wiem,
że od tamtego dnia go pokocha-
łam. Ale wtedy broniłam się przed
tym uczuciem. Nie mogłam prze-
cież skrzywdzić siostry. 

W miejscowości, gdzie miesz-
kałam po maturze, został też ko-
lega z naszej klasy. Już w liceum
się przyjaźniliśmy, a potem, gdy z
naszej paczki zostaliśmy tylko we
dwoje, spotykaliśmy się dość
często. To jednak była tylko przy-
jaźń albo aż przyjaźń. O miłości ani
on, ani ja nie mówiliśmy. Ale nasze
rodziny widziały nas już na ślub-
nym kobiercu. Nic dziwnego, że w
takiej roli widziała mnie też moja
siostra. Była pewna, że ulokowa-
łam uczucia w szkolnym koledze i
że to się kiedyś skończy małżeń-
stwem. Nie wiedziała, że od dawna
kocham jej Marcina. I przyjeżdżała
z nim do rodzinnego domu coraz
częściej. Razem bywali na Wielka-
noc, razem w czasie wakacji, oczy-
wiście razem na gwiazdkę.
Któregoś roku wspólnie wyjecha-
liśmy na wyprawę w góry. Było cu-
downie. 

Nie mogłam siostrze powie-
dzieć, że nigdy nie wyjdę za kolegę
z liceum i że kocham Marcina. Nie
wyobrażałam sobie jak mogłabym
ją tak skrzywdzić, jak kazać jej wy-
bierać. Bo przecież od chwili ta-
kiego wyznania musiałabym ich
unikać, zerwać kontakty. Chyba
myślałam wówczas podobnie jak
bohaterka Waszego tekstu sprzed
dwóch miesięcy. Pewnie wyjecha-
łabym z rodzinnej miejscowości,
może opuściłabym rodziców, sios-
trę, przyszłego szwagra. Wolałam
milczeć. Dlatego tak ogromnym
szokiem dla mnie była ostatnia wa-
kacyjna wizyta mojej siostry w
domu, tuż przed obroną pracy.
Przyjechała z narzeczonym. I to
nie był Marcin. 

Nie mogłam w to uwierzyć. My-
ślałam, że Marcinowi się coś stało,
że odszedł, może na stałe wyje-
chał. Zniknął! Skąd ten nowy na-
rzeczony?

Przegadałyśmy z siostrą nie-
jedną noc. Jak dawniej, kiedy by-
łyśmy „bliźniaczkami”. Okazało się,
że Marcin nigdy nie był jej chłopa-
kiem. Był kolegą, przyjacielem, do-
brym kumplem na studiach. Ona
od trzech lat miała już swoją mi-
łość, właśnie tego narzeczonego,
którego przedstawiła tamtego lata
mnie i rodzicom. Kochała go i po-
stanowiła zaraz po obronie pracy
dyplomowej wyjść za mąż. I wyje-
chać do rodzinnego miasta męża,
niedaleko Olsztyna. Tak zresztą
zrobiła i jest szczęśliwa. Ale co z
Marcinem?

Dopiero wtedy dowiedziałam
się, że Marcin przyjeżdżał do nas
tylko dla mnie. Od tamtej pierwszej
gwiazdki pokochał mnie tak samo
gorąco jak ja jego. To on prosił
siostrę, by zabierała go do nas
przy każdej okazji, on organizował
wakacje, on zabrał mnie w góry.
Mnie - a nie moją siostrę. Cały
czas myślał oczywiście, że „cho-
dzę” z kolegą z liceum, że nie pat-
rzę na niego inaczej jak na
chłopaka siostry, że jest mi obo-
jętny. I czekał aż coś się zmieni. A
ja uciekałam przed uczuciem. Nie
mogłam przecież zabrać miłości
siostrze. 

Wyszłam za Marcina dwa lata
po ślubie siostry. Mamy dwójkę do-
rosłych już dzieci. Jestem babcią.
Często wspominam tamte lata,
gdy siostra studiowała i gdy obie
robiłyśmy wszystko, by siebie nie
zranić. Dziś wiem, że lepsza by-
łaby szczera rozmowa. Ale czy
wtedy nie skończyłaby się tak, jak
w przypadku tamtej dziewczyny od
Wojtka? Tego bałam się najbar-
dziej. A jednak jestem szczęściarą.
Zawsze miałam i mam szczęśliwy
dom. A to jest najcenniejsze w
życiu.

SPISAŁA
hALINA SIEcIŃSkA

Sołtys wsi krzycko Małe składa podziękowania
radnemu wsi, członkom rady Sołeckiej, członkom

OSP w krzycku Małym oraz wszystkim, którzy przy-
czynili się do organizacji dożynek Parafialnych 2013.

dziękuję również wszystkim 
sponsorom tegorocznych dożynek.

Sołtys wsi Krzycko Małe
ewa rzątkowska
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HOROSKOP

Baran 21.03-19.04
Jeśli właśnie kogoś poznałaś,

nie przyśpieszaj biegu zdarzeń. To
może być prawdziwe uczucie. W
pracy trzeba uporać się z zaległo-
ściami. Czeka Cię też sporo nie-
spodziewanych wydatków.

Byk 20.04-20.05
Twój związek da Ci sporo rado-

ści, natomiast samotne Byki mogą
liczyć na nową znajomość. W pracy
wzmocnisz swoją pozycję i być
może otrzymasz nowe zadania. 

Bliźnięta 21.05-21.06
W związku zmiany na lepsze i

przypływ romantycznych uczuć. W
pracy nowy pomysł okaże się strza-
łem w dziesiątkę. Pod koniec mie-
siąca miłe spotkanie.

rak 22.06-22.07
Praca i pieniądze nie są teraz

najważniejsze. Możesz skupić się
na przyjemnościach. A jeśli jeszcze
nie miałeś urlopu, zaplanuj go na
wrzesień. Czekaj na ciekawą wia-
domość.  

Lew 23.07-22.08
Znajdź czas na rozmowę z

bliską Ci osobą. Szczerość wiele
zmieni w waszym związku. Warto
też szukać dodatkowych źródeł do-
chodu. I nie pożyczaj teraz pienię-
dzy.

Panna 23.08-22.09
Ogrom obowiązków domowych

może sprawić, że będziesz zmę-
czona. Pozwól sobie trochę pomóc.
W połowie miesiąca czeka Cię bar-
dzo miła niespodzianka. 

Waga 23.09-22.10
Czeka Cię nagroda za cierpli-

wość i uprzejmość. W domu nie za-
pomnij o ważnych rocznicach.
Gwiazdy wróżą też ciekawą znajo-
mość. Zdrowie dobre. 

Skorpion 23.10-21.11
Rób to, co lubisz i niczego nie

żałuj. Teraz jest najlepszy czas na
spełnienie marzeń. Nie odrzucaj też
nowych propozycji w pracy. Mogą
Ci dać dodatkowy zarobek. 

Strzelec 22.11-21.12
Jeśli na trochę rozstałaś się z

partnerem, po powrocie będzie
jeszcze lepiej. Ale wyjaśnij wszyst-
kie sprawy. W pracy dobry moment
na zmiany. Skontroluj zdrowie. 

koziorożec 22.12-19.01
Nie wszyscy zaakceptują Twój

związek, ale Ty powinnaś o niego
walczyć. W pracy wzmocnisz swoją
pozycję i zyskasz sympatię szefa.
Oczekuj też pewnej przesyłki. 

Wodnik 20.01-18.02
Przed Tobą czas pełen atrakcji.

Skorzystaj z zaproszeń i spotkań. W
ostatnim tygodniu września ktoś
sprawi Ci pewną niespodziankę. To
może zmienić Twoje plany.

ryby 19.02-20.03
Sprawy rodzinne wzywają. Nie

uda Ci się uciec od sprzątania,
przyjmowania gości, organizowania
rodzinnych obiadów. Ale trud się
opłaci. Finanse dobre, może nawet
znaczny przypływ gotówki. 

(: (: HUMOR :) :)
- Panie doktorze, mój mąż zacho-

wuje się jak koń! Rży, je siano... czy
można mu pomóc?

- Można, ale to będzie dużo kosz-
towało - odpowiada psychiatra.

- O pieniądze niech się pan nie
martwi, mąż wygrał ostatnio parę go-
nitw na Służewcu.

***
Żona do męża:
- Andrzej, jakie ty masz właściwie

te okulary?
- Minusy.
- A jak mnie widzisz bez nich?
- Z bliska normalnie. 
- A z daleka?
- Wyglądasz atrakcyjnie. 

***
Pewien myśliwy opowiada, jak

będąc na polowaniu w Afryce, prze-
prawiał się dziurawą łodzią przez Nil. 

- To straszne! - woła słuchająca
go kobieta. - Przecież mógł pan uto-
nąć!

- Wykluczone, droga pani! Kroko-
dyle nigdy by do tego nie dopuściły. 

Składniki: 50 ml mleka, 2 żółtka,
3 łyżki mąki pszennej, 3 łyżki mąki
ziemniaczanej, 100 g masła, 5 łyżek
cukru, 48 pełnoziarnistych herbatni-
ków, 1 puszka brzoskwiń, 1 opako-
wanie galaretki brzoskwiniowej. 

Przygotowanie: Połowę mleka
wlać do garnka, dodać 5 łyżeczek
cukru i zagotować. Pozostałe mleko
zmiksować z żółtkami i mąką ziem-
niaczaną oraz pszenną. Miesz-
kankę wlać do gotującego się
mleka. Cały czas mieszając, ugoto-

wać budyń. Gotową masę ostudzić.
Masło zmiksować na puch, a na-
stępnie dodawać porcjami ostu-
dzony budyń, nie przestając
mieszać. 

Galaretkę rozpuścić w 500 ml go-
rącej wody. Brzoskwinie osączyć z
zalewy i pokroić w cienkie plasterki. 

W prostokątnej blaszcze wyście-
lonej folią spożywczą ułożyć war-
stwę herbatników (16 sztuk), a na
ciastka wyłożyć 1/3 kremu budynio-
wego i równomiernie rozsmarować.

1 2 3 4 5 6

7 5 8 3 4 6 9

10 11 1 11 6 12 4

Środek tarczy

Wakacyjny 
wczasowicz

6

Imię z 26
lipca

Gorące
źródło

Narząd
wzroku

Srebrzysty
miękki metal 2

7 4
Dobra ziemskie

seniora

Azjatycki 
koczownik 5

9

Pierwiastek
chemiczny

Otwór
wulkanu
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1
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pojemnik

Przerywnik, np. 
kwiat lub traktor

Radioaktywny
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3 8        
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Założyciel 
Krakowa

Liść
wawrzynu

dla
zwycięzcy   

Brzoskwiniowy deser bez pieczenia

Dobre radyKrzyżówka 
z nagrodą * Skórka pieczonych jabłek bę-

dzie chrupiąca i zrumieniona, jeśli
po umyciu i dokładnym osuszeniu
owoce kilkakrotnie posmarujemy
masłem lub olejem kukurydzia-
nym. 

* Panierka nie odpadnie pod-
czas smażenia ryb, jeśli przygotu-
jemy ją z mąki pszennej i
ziemniaczanej. Mąkę mieszamy w
proporcji 1:1 i obtaczamy nią ryby. 

* Do ciasta na pierogi zamiast
jajek warto dodać 1 łyżeczkę droż-
dży i 1/4 szklanki chudego mleka.
Tak przygotowane pierogi będą
delikatniejsze i pulchniejsze. 

* Jeśli ciasto biszkoptowe bar-
dziej wyrośnie w środku niż przy
brzegach, należy odwrócić je
razem z formą spodem do góry i
zostawić na kilka minut. Na pewno
się wyrówna. 

* Zrazy z wołowiny nie będą się
rozpadać, jeśli będziemy je dusić
zanurzone do połowy w wodzie lub
bulionie. Z kolei dodanie kieliszka
koniaku w trakcie duszenia sprawi,
że mięso szybciej zmięknie. 

Wierzch przykryć 1/3 owoców. 
Następnie na warstwie brzoskwiń

ułożyć kolejne 16 herbatników, 1/3
kremu budyniowego, 1/3 brzoskwiń,
resztę ciastek, pozostały krem oraz
owoce. Całość przykryć tężejącą ga-
laretką brzoskwiniową. Przed poda-
niem ciasto chłodzić przez kilka
godzin w lodówce, a po tym czasie
wyjąć i pokroić w kostki. Deser
można ozdobić listkami świeżej
mięty. 

Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 12 do
odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy przesłać pod adresem redakcji
lub na e-mail: gazeta@swieciechowa.pl (prosimy podać adres zamieszkania). Roz-
wiązaniem konkursu ogłoszonego w ósmym numerze „Kuriera...” było hasło:  SŁO-
NECZNY LETNI WYPOCZYNEK. W drodze losowania wyłoniliśmy zwycięzcę. Jest nią
pani Jadwiga Gzyl z Lasocic. Nagrodę można odebrać w Samorządowym Ośrodku
Kultury w godz. od 8.00 do 15.00. Gratulujemy. Na rozwiązania czekamy do 15 paź-
dziernika. 
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W czwartek, 15 sierpnia, na boisku w Święciechowie odbył się Turniej Piłki
Nożnej o Puchar Wójta Gminy Święciechowa. W rozgrywkach udział
wzięło 5 drużyn. Ostatecznie wygrał Kormoran Święciechowa. Natomiast
na kolejnych miejscach uplasowali się: Komin Trzebiny, Knecht-Antoniak,
ISKRA Długie Stare i Błękitni Niechłód.

Terminarz  kormorana
Już rozpoczęły się rozgrywki jesiennej rundy piłkarskiej. Na
swój pierwszy mecz sezonu wyjechali piłkarze kormorana.
Seniorzy przegrali z Sokołem chwałkowo 0:3. u siebie nato-
miast grali z Sarnowianką Sarnowa. Ten mecz zakończył się
wynikiem 2:3 Mecz trzeciej kolejki z ruchem Bojanowo kor-
moran wygrał 1:0.

A oto terminarz rozgrywek
kormorana do końca jesiennej
rundy.

08. 09 – Kormoran Święcie-
chowa – Pelikan Dębno Polskie,
niedziela godz. 11. 30

15. 09 – Mas – Rol Spławie –
Kormoran Święciechowa, nie-
dziela godz. 14. 00

22. 09 - Kormoran Święcie-
chowa – Lew Pogorzela, niedziela
godz. 11. 30

28. 09 – Korona Piaski – Kor-
moran Święciechowa, sobota
godz. 16. 00

05. 10 – Awdaniec Pakosław –
Kormoran Święciechowa, sobota
godz. 16. 00

13. 10 – Kormoran Święcie-
chowa – Grom Czeluścin, nie-
dziela godz. 11. 30

19. 10 – GKS Krzemieniewo –
Kormoran Święciechowa, sobota
godz. 15. 00

27. 10 – Kormoran Święcie-
chowa – Wielkopolanka Szele-
jewo, niedziela godz. 11. 30

03. 11 – Tęcza-Osa Osieczna –
Kormoran Święciechowa, nie-
dziela godz. 13. 00

10. 11 – Kormoran Święcie-
chowa – Luks Stare Bojanowo,
niedziela godz. 11. 30

***
Młodziki rozgrywać będą

swoje mecze u siebie na dużym
boisku w Święciechowie. do tej
pory rozegrali już dwa spotkania
z Pogonią Śmigiel 4:1 Oraz z
Orłem Lipno 3:0.

Kolejne mecze rozgrywać
będą:

03. 09 – Kormoran Święcie-

chowa – Grom Czacz, wtorek
godz. 16. 30

07. 09 – GKS Włoszakowice –
Kormoran Święciechowa, sobota
godz. 11. 00

14. 09 – Kormoran Święcie-
chowa – Wilga Brenno, sobota
godz. 16. 00

21. 09 – Promień Krzemie-
niewo – Kormoran Święciechowa,
sobota godz. 11. 00

25. 09 – Kormoran Święcie-
chowa – Polonia 1912 Leszno,
środa godz. 16. 00

29. 09 – Kormoran Święcie-
chowa – Pogoń Śmigiel, niedziela
godz. 13. 00

05. 10 – Orzeł Lipno – Kormo-
ran Święciechowa, sobota godz.
11. 00

12. 10 – Grom Czacz – Kormo-
ran Święciechowa, sobota godz.
11. 00

16. 10 – Kormoran Święcie-
chowa – GKS Włoszakowice,
środa godz. 16. 00

19. 10 – Wilga Brenno – Kor-
moran Święciechowa, sobota
godz. 11. 00

27. 10 – Kormoran Święcie-
chowa – Promień Krzywiń, nie-
dziela godz. 15. 00

03. 11 – Polonia 1912 – Kor-
moran Święciechowa, niedziela
godz. 10. 00

***
drużyna Orlik znalazła się w

bardzo trudnej grupie. rywali-
zować będzie z zespołami Polo-
nii i szkółek piłkarskich.
Pierwszy mecz z Orłem Lipno
zakończył się wygraną naszej
drużyny 9:2.

Piłkarski Turniej szkół
Już dziś zapraszamy na piłkarską imprezę, która odbędzie się na bo-
isku Orlik w Lasocicach. Będą to Mistrzostwa Piłkarskie Szkół Pod-
stawowych i Gimnazjów Gminy Święciechowa. Zawody
zorganizowane będą w piątek, 20 września. Zachęcamy do udziału w
rozgrywkach wszystkie szkolne drużyny, a kolegów ze szkół i wi-
dzów z całej gminy do kibicowania.

ZUMBA dla każdego

W sobotę, 17 sierpnia, Stowarzyszenie ZMW Przybyszewo zorganizowało
dla dzieci i młodzieży Noc Duchów. Wszyscy uczestnicy spali tej nocy pod
namiotami. Dzieci uczestniczyły w zajęciach integracyjnych, wspólnych
tańcach, a także podchodach. Podczas podchodów, które miały miejsce
w lesie, uczestnicy wykonywali różne zadania. Na trasie spotkać można
było postacie z bajek: krasnoludki, Pszczółkę Maję, Myszkę Miki i wiele in-
nych. A potem nadszedł czas na wspólne ognisko i smażenie kiełbasek. Ini-
cjatywę wsparli finansowo: Rada Rodziców i Zespół Szkół w Lasocicach.

chciałabyś aktywnie spędzić
czas, a przy tym poprawić wy-
gląd sylwetki? Próbowałaś już
aerobiku, ale te wszystkie kroki
są zbyt skomplikowane dla cie-
bie. Siłownia, pilates czy spinnig
to też nie to. W takim razie spró-
buj zajęć zumby.

Zumba to inspirowane połu-
dniową Ameryką zajęcia taneczno-
ruchowe. Dzięki połączeniu
latynoamerykańskiej i międzynaro-
dowej muzyki oraz kroków tanecz-
nych powstał dynamiczny,
ekscytujący oraz skuteczny pro-
gram fitness!

Aby opanować zumbę, nieko-
nieczna jest znajomość kroków ta-
necznych, dlatego też osoby nie-
potrafiące tańczyć świetnie się od-
najdą na tych zajęciach.  Powsta-
jąca podczas zajęć luźna
atmosfera zabawy dodaje odwagi
nowym uczestnikom. Zajęcia
pełne są radości, uwalniają masę
pozytywnej energii.

Ćwiczenia są bardzo różno-

rodne, właściwie każdy układ jest
inny, więc monotonia przy zumbie
na pewno nam nie grozi. Przy
okazji nauki zumby można również
posiąść umiejętności wykonywa-
nia kroków najbardziej znanych
tańców latynoamerykańskich. 

Choreografie zumby zwykle
łączą w sobie elementy różnych
tańców, takich jak: salsa, samba,
rumba, mambo czy cza – cza. 

Zumba jest dość specyficzną
formą treningu, który pozwala bar-
dzo efektywnie spalać zbędne ka-
lorie. Co więcej, ćwiczenia fitness
umożliwiają również wzmacnianie
serca, gdyż ćwiczenia odbywają
się w różnym tempie. By jednak
odczuć najwięcej korzyści płyną-
cych z zumby, ćwiczenia powinny
być wykonywane przede wszyst-
kim systematycznie.

Zapraszamy więc na zajęcia
zumby do Samorządowego
Ośrodka kultury w Święciecho-
wie. Odbywać się one będą w
każdy wtorek od godz. 20. 15.

uWAGA chŁOPcY
klub kormoran prowadzi zapisy do drużyny młodzików i Orlika.
Zgłaszać się można u prezesa klubu ryszarda Płachty, tel. 663 731
056. drużyna młodzików przyjmuje chłopców z roczników 2001-
2003. Treningi i mecze odbywają się na boisku sportowym w Świę-
ciechowie.  drużyna Orlik prowadzi zapisy chłopców z rocznika
2003-2005. Trenować będą na boisku Orlik w Lasocicach.
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MARYNIA przed jubileuszem
Tancerze Zespołu Pieśni i Tańca Marynia połowę wakacji odpoczywali. Zbierali siły na pracowite kolejne miesiące. Od sierp-
nia oprócz prób, koncertów, udziału w obrzędach dożynkowych uczestniczyli w kilku ważnych imprezach. Brali udział w Mię-
dzynarodowych dniach Młodzieży, kończyli projekt Grundtvig, koncertowali na dużych imprezach w cisewie i rakoniewicach.
Znaleźli także czas na chwilę relaksu w rodzinnym gronie. A od września biorą się ostro do pracy, bowiem w listopadzie ob-
chodzić będą 25-lecie swojego istnienia. 

Wszystko, co dobre, szybko się
kończy. Zespół Pieśni i Tańca Ma-
rynia zakończył właśnie swoją
przygodę z projektem Grundtvig.
Przez dwa lata tancerze uczestni-
czyli w międzynarodowej wymianie
młodzieży o nazwie „The Interna-
tional Language of Folkloric Dan-
ces”. Zespół w tym czasie
współpracował z Centrum Aktyw-
ności Twórczej z Lasocic oraz z
Kapelą Dudziarską z Leszna. W
czasie trwania projektu uczestnicy
z Polski prezentowali piękno swo-
jej kultury i tradycji w Turcji, we
Włoszech, na Litwie oraz w Anglii.
O poszczególnych wyjazdach in-
formowaliśmy wcześniej na ła-
mach gazety. 

Współpraca zakończyła się 31
lipca. Tego dnia osoby biorące
udział w projekcie spotkały się w
restauracji Wigwamy w Śmiglu,
gdzie w miłej atmosferze wspomi-
nali poszczególne wyjazdy. Spe-
cjalnie na tę okoliczność został
nakręcony film prezentujący cały
przebieg projektu. Nie zabrakło
tańca. Odtańczono układy, które
poznano na poszczególnych wy-
jazdach. Wszyscy uczestnicy
otrzymają w najbliższym czasie
specjalnie wydaną książkę doty-
czącą nie tylko przebiegu wyjaz-
dów, ale także opis
poszczególnych tradycji i kultur,
strojów, tańców, a nawet kuchni. 

Zespół Marynia dziękuje Fun-
dacji CAT z Lasocic za możliwość
przeżycia wspaniałej przygody. 

ZAkOŃcZENIE 
PrOJEkTu

Uczestnictwo w zespole to nie
tylko trud podejmowany na pró-
bach i występach. Tancerze znaj-
dują też czas na chwilę relaksu i
rozrywki. Jak co roku w okresie let-
nim wszyscy tancerze wraz ze
swoimi rodzinami spotykali się w
Ogrodach, na łące u państwa Fe-
lerów. Były wspólne tańce, gry, za-
bawy, rozgrywki piłkarskie,
konkurencje sportowe. Gościnnie
pokaz swoich umiejętności przed-
stawiła Leszczyńska Grupa Mili-
tarna. 

FESTYN 
rOdZINNY 

Delegacje wszystkich grup ze-
społu uczestniczyły w Międzynaro-
dowych Dniach Młodzieży. Odbyły
się one w poniedziałek, 12 sierp-
nia, na rynku w Lesznie. Tancerze
Maryni prezentowali piękno swoich
strojów i zachęcali do uczestnictwa
w zespole. Na koniec uczyli tańca
meksykańskiego, który poznali
podczas festiwalu w Czechach. 

Podczas Dni Młodzieży atrakcji
nie brakowało. Swoją działalność
przedstawiły organizacje działa-
jące na terenie Leszna i okolic.
Były pokazy ratownictwa medycz-

nego, zumby, salsy. Swoją działal-
ność przedstawili: Centrum Aktyw-
ności Twórczej z Lasocic, Związek
Młodzieży Wiejskiej z Przyby-
szewa, Fundacja Dr. Clown i wiele
innych. W ramach obchodów od-
były się także warsztaty fotogra-
ficzne, rozgrywki sportowe,
dyskusje, konferencje, a także róż-
norodne przedsięwzięcia arty-
styczne. Organizatorzy imprezy
pragną, aby ten dzień stał się świę-
tem ludzi młodych, aktywnych, peł-
nych zainteresowań i pasji. 

MIĘdZYNArOdOWE dNI MŁOdZIEŻY 

Koncert w Cisewie

Dzień Młodzieży

Zakończenie projektu

Festyn rodzinny
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Dożynki * Dożynki * Dożynki
Tegoroczne żniwa przebiegały zarówno przy upalnej pogodzie, jak i w deszczu. Taki bowiem był lipiec. rolnicy mają jednak
za co dziękować – za żniwne plony, za zbiory warzyw i owoców, za bezpieczne polne prace. A dziękują uczestnicząc w mszach
świętych i składając w świątyniach wieńce uplecione z tegorocznego zboża. koniec żniw to także dożynki, które w naszej gmi-
nie odbyły się aż w sześciu wsiach. Mieszkańcy organizowali dożynkowe korowody, występy artystyczne, pokazy sportowe,
imprezy dla dzieci, a także zabawy taneczne na świeżym powietrzu. dożynkowe popołudnia i wieczory były naprawdę ra-
dosne i świąteczne.

Ś   W   I   Ę   c   I   E    c    h    O    W    A

G    O    Ł    A     N     I      c     E  

N    I     E    c    h    Ł    Ó    d

Więcej zdjęć na www.kultura-swieciechowa.pl


