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Jubileuszowy przegląd
W niedzielne popołudnie, 13 października, odbył się V Po-

wiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych VIVA LA MUSICA.
Impreza miała miejsce w Sali Wiejskiej w Święciechowie, a
uczestniczyło w niej ponad dwieście osób. Sala rozbrzmie-
wała muzyką ludową, biesiadną oraz piosenkami z lat sześć-
dziesiątych i siedemdziesiątych. Każdy zespół zaprezentował
też utwór w rytmach greckich. 

A było aż 14 zespołów śpiewaczych. Większość z nich uczestniczy w
przeglądzie od początku. Spotyka więc tu zaprzyjaźnionych śpiewaków,
instruktorów, kolegów. Miłym akcentem imprezy było podziękowanie An-
toniemu Kaczmarkowi z Włoszakowic za wieloletnią współpracę i działal-
ność instruktorską. Pan Antoni właśnie zapowiedział zakończenie
artystycznej działalności. Na przeglądy zespołów do Święciechowy bę-

dzie oczywiście zawsze zapraszany.
Na scenie wystąpiły: CECYLIA ze Święciechowy, SAMI SWOI z Grot-

nik, BELĘCIN z Nowego Belęcina, ŚPIEWAJ Z NAMI z Boguszyna, KA-
ROLINKI z Gołanic, RAZEM RAŹNIEJ z Długiego Starego, ŚPIEWAJ Z
NAMI ze Zbarzewa, ŚPIEWAJ Z NAMI z Krzycka Wielkiego, ZŁOTA JE-
SIEŃ z Bukówca Górnego, RYDZYNIACY z Rydzyny, SREBRNY WŁOS
z Włoszakowic, WRZOS z Kąkolewa, ŚPIEWAJ Z NAMI z Włoszakowic
i WIOLA ze Święciechowy.

Każdy zespół koncertował 15 minut, a więc wykonał trzy lub cztery
utwory. Wszyscy dostali statuetki i dyplomy. Po występach wspólnie za-
siedli do kolacji. Było o czym rozmawiać i co wspominać. Śpiewacy uma-
wiali się już na spotkanie za rok.

Na zdjęciach zespoły z gminy Święciechowa: CECYLIA, KAROLINKI,
RAZEM RAŹNIEJ i WIOLA. Więcej zdjęć na stronie 16.

CECYLIAKAROLINKI

WIOLARAZEM RAŹNIEJ

Gminne Obchody Święta Niepodległości - szczegóły na str.2 
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Z wizytą w Chorwacji

Kilka miesięcy temu obchodzi-
liśmy uroczyście 20-lecie współ-
pracy zaprzyjaźnionych z nami
gmin z Niemiec, Francji, Chorwa-
cji. Wówczas ustalono, iż szcze-
góły dalszych kontaktów
samorządy omówią na roboczym
spotkaniu w gminie Malinska w
Chorwacji. Takie spotkania odby-
wają się co roku, kolejno w każdej
z gmin. Chorwacja jest w tym roku
w szczególnej sytuacji, bo właśnie
w maju, gdy w Święciechowie
świętowaliśmy jubileusz, chor-
wacka gmina organizowała wy-
bory. Nie mógł więc wówczas
przyjechać nowy naczelnik gminy
Malinska. Stąd wyjazd na robocze
spotkanie przedstawicieli gminy
Święciechowa. Poznali oni naczel-
nika gminy Roberta Antona Kral-
jica oraz uczestniczyli w
podpisaniu przez niego listu inten-
cyjnego o współpracy gmin.

Wspólnie też omawiali formy tej
współpracy na rok następny.

W przyszłym roku wszystkie
cztery gminy wezmą udział w uro-
czystości pożegnania odchodzą-
cego na emeryturę mera
francuskiej gminy Aixe-Sur-Vienne
Daniela Nouaille. W sierpniu bę-
dzie miała miejsce wymiana grup
młodzieży. Tym razem około 30
młodych ludzi przyjedzie do Świę-
ciechowy. Kolejne robocze spotka-
nie odbędzie się jesienią we
Francji. W grudniu, jak co roku,
uczestniczyć będziemy w Jar-
marku Świątecznym w Niemczech. 

Takie zapadły ustalenia w cza-
sie pobytu naszej delegacji w
Chorwacji. Wstępnie omówiono
też jubileuszowe uroczystości trój-
stronnej współpracy, która przy-
padnie na rok 2015 oraz rocznicy
współpracy czterech gmin w roku
2016.

Jak co roku wójt gminy Marek Lorych zaprosił na spotkanie pary małżeń-
skie, które w tym roku obchodziły złote gody. Jubileusz 50-lecia wspól-
nego życia miały trzy pary: Maria i Jerzy Sobierajowie ze Święciechowy,
Helena i Edmund Pietrzakowie z Długiego Starego oraz Krystyna i Zyg-
munt Godlewscy z Trzebin. Spotkanie miało bardzo uroczysty charakter,
bo jubilaci odebrali przyznane przez Prezydenta RP medale „Za długolet-
nie pożycie małżeńskie”. Wójt gminy złożył małżonkom życzenia i gratu-
lacje oraz zaprosił do wspólnych rozmów przy kawie. Były oczywiście
kwiaty i występ dzieci z przedszkola z Długiego Starego. My także ży-
czymy jubilatom kolejnych wspólnych lat w zdrowiu.

We wszystkich wsiach w
gminie odbyły się wiejskie
zebrania. Trwały od 10 do 23
października. Na spotkania z
mieszkańcami wybrali się
wójt gminy, zastępca wójta
oraz pracownik Urzędu. 

Rozmawiano o realizacji tego-
rocznego budżetu oraz o zamie-
rzeniach inwestycyjnych na rok
następny. Przed zebraniami Rady
Sołeckie poszczególnych wsi przy-
gotowały zestaw potrzeb dla swo-
ich środowisk. Tę listę omawiano
w czasie dyskusji z mieszkańcami.
Wójt gminy informował, które pro-
pozycje będą możliwe do realiza-
cji, gdzie przebiegać będą główne
inwestycje, a także na co przezna-
czy się budżetowe nadwyżki. Wła-
dze gminy w szczegółach
rozpoznawały potrzeby wsi. Na ze-
braniach rozmawiano też o proble-
mach związanych z ochroną
środowiska, a więc o odpadach ko-
munalnych, ściekowych oraz spa-
laniu odpadów w piecach.
Poruszono również wiele spraw
bieżących.

Zebrania
na wsi

Już wiadomo, kto będzie
realizował pierwszy etap in-
westycji pod nazwą „Budowa
kanalizacji sanitarnej w Goła-
nicach i Krzycku Małym”.
Urząd Gminy rozstrzygnął
przetarg i podpisał umowę z
wykonawcą. A będzie nim
firma Instal Perfekt Piotra
Kaczmarka z Leszna. 

Dodajmy, że do przetargu sta-
nęły trzy firmy, a kryterium wyboru
dotyczyło ceny. Firma z Leszna za-
proponowała najkorzystniejszą
ofertę. Wykona roboty  za 1. 100.
000 zł. Pierwszy etap inwestycji po-
lega na położeniu rurociągu tłocz-
nego między Święciechową a
Gołanicami. Rurociąg będzie miał
około 3300 m długości i w przyszło-
ści popłyną nim ścieki z Gołanic i
Krzycka Małego do Święciechowy i
dalej do Henrykowa. Prace mają
być wykonane do 20 grudnia br.,
jednak w przypadku nagłej zmiany
pogody termin zakończenia inwe-
stycji może być nieco przesunięty.

Przetarg
na kanalizację
rozstrzygnięty

* W sobotę, 9 listopada, odbędzie się Krzycki Turniej Gry w Kopa.
Początek rozgrywek o godz. 19 w Sali Wiejskiej w Krzycku Małym. Or-
ganizatorami imprezy są Rada Sołecka oraz radny gminy.

* 20 listopada w Sali Zespołu Szkół w Święciechowie odbędzie się
piłkarski turniej szkół podstawowych i gimnazjów. 

* Zespół Śpiewaczy Wiola obchodzić będzie 15-lecie powstania. Z
tej okazji 16 listopada w Sali Wiejskiej w Święciechowie odbędzie się
uroczysty koncert.
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Jak załatwić sprawę
W   U r Z ę D Z I E  G M I N y ?

Szanowni Państwo,
Jednym z najczęściej wydawanych zaświadczeń w naszym Urzędzie jest za-
świadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
Jest ono nam potrzebne w różnych sytuacjach. Najczęściej w celu uzyskania
kredytu.
Wymaganym dokumentem do załatwienia tej sprawy jest wniosek, w którym
musimy określić cel w jakim zaświadczenie ma zostać wydane. Można go
wypełnić na miejscu w Urzędzie. Osoba, która nie jest wnioskodawcą, musi
przedstawić stosowne pełnomocnictwo.
Zaświadczenie wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w
terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wydaje się je w oparciu o prowa-
dzone ewidencje, rejestry lub inne dane będące w posiadaniu Urzędu.
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 21 zł. Dodatkowe 17 zł
opłaty wnosi się w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, chyba że jest ono
udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzic, dziadek), zstępnemu (dziecko,
wnuk, prawnuk) lub rodzeństwu. W takim przypadku przewiduje się zwolnie-
nie z tej opłaty skarbowej.
W celu załatwienia sprawy oraz uzyskania bardziej szczegółowych informa-
cji można kontaktować się z Dorotą Gnacińską, tel. 65 5333 526, adres e-
mail: podatki@swieciechowa. pl,  pokój nr 1 (parter).

SErDECZNIE ZAPrASZAMy!
PATryK TOMCZAK
ZASTęPCA WóJTA

ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH

Srebrny medal Macieja

W połowie października nad Zalewem Zegrzyńskim odbyły się Spiningowe
Mistrzostwa Polski. Uczestniczyli w nich zawodnicy z leszczyńskiego
klubu Czakuszka. Junior Maciej Pietrzak z Długiego Starego zdobył tam
srebrny medal i został wicemistrzem Polski. Jest to już trzeci medal kra-
jowego czempionatu zdobyty przez młodego wychowanka Czakuszki. W
zeszłym roku utalentowany zawodnik Czakuszki zdobył złoto, a trzy lata
temu brąz. Medal to także wielka satysfakcja dla okręgu leszczyńskiego,
dla którego od lat zdobywa laury i doświadczenie pod okiem klubowych
kolegów. Przypominamy, że w zeszłym roku znalazł się także na czele
okręgowych klasyfikacji Grand Prix Okręgu oraz Wędkarza Roku. To
ostatni rok Macieja Pietrzaka w gronie juniorów, ale ma on godnego na-
stępcę - Łukasza Kuźniaka, który także zaliczył swój debiut w mistrzo-
stwach Polski. Młodemu debiutantowi nie udało się znaleźć na podium,
ale jego kariera dopiero się rozpoczyna. Trenerem medalisty był tym
razem Dariusz Andrzejewski, na co dzień kolega klubowy Macieja Piet-
rzaka. Warto także wspomnieć o udanym debiucie Sylwestra Wawrzy-
niaka, który zajął 21. miejsce. 

Na boisku sportowym przy ulicy Wschowskiej w Święciechowie
odnowiono murawę w miejscach, gdzie była najbardziej znisz-
czona. Poza tym wykarczowano i uporządkowano teren tuż przy
płocie. Zlecenie wykonała firma ogrodnicza z Leszna.

Na boisku w Święciechowie postawiono pomieszczenie gospodar-
cze. Będzie służyło do przechowywania bramek i sprzętu w okresie
zimowym i urządzeń do podlewania w czasie sezonu letniego.

W Gołanicach dokończono remont chodnika. Nową nawierzchnię
ułożono na części ulicy Parkowej. Roboty wykonała firma Drog-
tranz z Góry. Koszt inwestycji wyniósł około 70.000 złotych.
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imieniny obchodzą
W październiku

KAROLINA - 18 XI
Karolina jest jednym z najpopu-

larniejszych imion kobiecych.
Światowa dama pojawia się raz
jako angielska Caroline, raz jako
francuska Charlotta, raz jako nie-
miecka Lotta. Karolina jest towa-
rzyska, wykształcona i pracowita.
Wszystko ją interesuje. Jest docie-
kliwa, ale brak jej systematyczno-
ści. Lubi zmiany i podróże. Jej
kolorem jest czerwień, rośliną wi-
norośl, zwierzęciem renifer, liczbą
dziewiątka, a znakiem zodiaku
Waga. Imieniny obchodzi także: 18
stycznia, 1 lutego, 9 maja oraz 18
lipca.

Karolinek jest w naszej gminie
56. Najwięcej, bo 24 mieszka w
Święciechowie. Pozostałe miesz-
kają w 12 wsiach. W Przybyszewie
i Długiem Starem – po 6, w Dłu-
giem Nowem żyją 4 panie o tym
imieniu, w Lasocicach – 3. W Trze-
binach, Niechłodzie, Piotrowicach,
Ogrodach i Gołanicach – po 2 oraz
w Krzycku Małym, Henrykowie i

Strzyżewicach – po jednej. Naj-
starsza Karolina ma 45 lat i jest
mieszkanką Święciechowy, naj-
młodsza natomiast mieszka w Dłu-
giem Nowem i ma 3 latka.
Wszystkich Karolinkom życzymy
samych dobrych dni.

Karolina Ciszak
Ogrody

MARCIN - 11 XI
Marcin to mężczyzna związany

z Marsem, bogiem wojny. Imię to
jest do dziś bardzo popularne, a w
dawnej Polsce nosił je między in-
nymi matematyk, astronom i lekarz
z Przemyśla, autor pierwszej książki
o geometrii praktycznej, a także
Marcin z Urzędowa, ksiądz, botanik,
profesor Akademii Krakowskiej,
autor „Herbarza Polskiego”. Marcin
jest człowiekiem wrażliwym i ambit-
nym. Nikomu się nie narzuca i nie
lubi, by wtrącano się w jego sprawy.
Jest oddany rodzinie, skromny,
chętnie pomoże w potrzebie. Jego
kolorem jest żółty, zwierzęciem an-
tylopa, rośliną pigwa, liczbą
czwórka, a znakiem zodiaku Kozio-
rożec. Imieniny obchodzi także: 30
stycznia, 13 kwietnia, 1 lipca, 8 i 24
października, 12 listopada oraz 7 i
29 grudnia.

W gminie Święciechowa
mieszka 67 panów o tym imieniu.
Najstarszy Marcin ma 39 lat, naj-
młodszy roczek i obydwoje miesz-

kają w Gołanicach. Najwięcej, bo 29
Marcinów mieszka w Świeciecho-
wie. W Długiem Starem – 11, w
Przybyszewie i Lasocicach – po 5,
w Strzyżewicach – 4, w Gołanicach
– 3. W Niechłodzie, Piotrowicach i
Ogrodach – po 2 oraz w Długiem
Nowem, Krzycku Małym, Trzebi-
nach i Henrykowie – po jednym. 

POŻEGNANIE
W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

21. 09 - Mendus Stanisława (1956), Strzyżewice
04. 10 - Kubacik Stefania (1928), Lasocice
07. 10 - Lepka Janina (1951), Lasocice
08. 10 - Kucharczyk Aurelia (1953), Święciechowa
19. 10 - Dybizbańska Genowefa (1946), Święciechowa
21. 10 - Masztalerz Piotr (1949), Święciechowa

Marcin Otulakowski
Długie Stare

Czego nie wiemy o...
Janie Andrzejewskim

Lat 57, mieszkaniec Święciechowy, technik-mechanik, pracownik Me-
talplastu LOB, mąż, ojciec trójki dzieci, dziadek, wiceprezes Klubu
Kormoran, zodiakalny Bliźniak.

- W Święciechowie mieszka
Pan od zawsze?

-Tak naprawdę to od drugiego
miesiąca życia. Ale tu jest mój ro-
dzinny dom. W Święciechowie
mieszkali dziadkowie, rodzice, teraz
ja i moje dzieci.

- Jest Pan znaną osobą w śro-
dowisku. Z czego najbardziej?

- Na pewno z mojej działalności
sportowej. W piłkę grałem już jako
chłopak i na boisku spędziłem dwa-
dzieścia pięć lat. Potem byłem tre-
nerem, sędzią, obserwatorem
meczów, członkiem Zarządu OZPN
i przewodniczącym wydziału dyscy-
pliny. Piłka była i jest częścią mo-
jego życia.

- Wcześniej był też LZS?
- Radą Gminną LZS kierowałem

przez sześć kadencji. Byłem też w
Zarządzie Wojewódzkim tej organi-
zacji.

- A w Kormoranie?
- To jest po prostu mój klub. W

przyszłym roku będzie obchodził
65-lecie istnienia. Pełniłem w nim
wszystkie funkcje poza prezesem.
Dziś jestem najstarszym stażem
działaczem Kormorana. Bardzo
sobie cenię tę aktywność.

- rodzina na tym nie ucier-
piała?

- Czas spędzony na boisku czy
w klubie był tak naprawdę zabierany
rodzinie. Ale jeśli się ma prawdziwą
pasję, to trzeba pogodzić rodzinne
obowiązki, pracę i hobby. Na szczę-
ście żona to rozumiała. A synowie
też trochę pogrywali w piłkę.

- Pracuje Pan w leszczyńskim
Metalplaście?

- To jest mój pierwszy i jedyny
zakład pracy. Tam uczyłem się za-
wodu i tam w jednym dziale prze-
pracowałem 42 lata. Z Metalplastu
pójdę też na emeryturę.

- Czy to prawda, że był Pan ini-
cjatorem gry w kopa w naszym
regionie?

- Rzeczywiście w Święciechowie
odbył się jeden z pierwszych turnie-
jów gry w kopa w okręgu leszczyń-
skim. Wtedy to była sensacja.
Gramy już ponad piętnaście lat, wy-
jeżdżamy na turnieje do innych
miejscowości, uczestniczymy w
mistrzostwach Polski, no i oczywi-
ście zapraszamy graczy do siebie.
To przede wszystkim rozrywka. Cie-
szę się, że stała się taka popularna.

- Ma Pan jeszcze czas na inne
zajęcia?

- Od lat mamy przy domu folie,
w których uprawiamy warzywa. Pra-
cujemy w nich razem z żoną. To za-
biera mnóstwo godzin, zwłaszcza w
sezonie wiosennym i letnim. Ale
mimo to staramy się choć raz w
roku na kilka dni wyjechać. No a
poza tym lubię jeździć rowerem,
chodzić na grzyby, majsterkować w
domu.

- Podobno pisał Pan też do
gazet?

- To za dużo powiedziane. Ale
redagowałem dział sportowy w mie-
sięczniku „Gminne Wieści”. Bo w
Święciechowie była kiedyś taka ga-
zetka. Przez jedną kadencję byłem
też radnym.

- A jakie marzenia ma Pan
dziś?

- Wiążą się tylko z rodziną.
Chcemy z żoną zapewnić jeszcze
wykształcenie najmłodszemu sy-
nowi. Zamierzamy cieszyć się wnu-
kami, które wkrótce z córką i
zięciem wrócą z Anglii i zamieszkają
tuż obok. Odwiedzać będziemy
starszego syna, trochę wyjeżdżać,
odpoczywać. To są po prostu zwy-
czajne marzenia. Mam nadzieję, że
się spełnią.

- A piłka?
- Dopóki zdrowie mi pozwoli,

będę działaczem Kormorana. Prze-
cież, jak mówiłem, to część mojego
życia.
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W sobotę, 12 października, uczniowie szkoły z Długiego Starego i Świę-
ciechowy wyjechali do Warszawy na finał IV TURNIEJU ORLIKA O PU-
CHAR PREMIERA DONALDA TUSKA. Młodym piłkarzom i piłkarkom
kibicowali: premier Donald Tusk oraz minister sportu i turystyki Joanna
Mucha. W uroczystości udział wzięli czołowi polscy sportowcy, którzy po-
prowadzili z dziećmi pokazową lekcję zajęć wychowania fizycznego, pro-
mującą akcję “STOP zwolnieniom z WF-u!” – Jagna Marczułajtis, Tomasz
Kucharski, Marcin Lewandowski, Robert Sycz, Marek Plawgo, Marian
Sypniewski, Wojciech Kowalewski.

rada Gminy Święcie-
chowa podjęła uchwałę do-
tyczącą podatków na rok
2014. Sesja poświęcona tej
sprawie odbyła się 24 paź-
dziernika. radni uchwalili
wysokość podatku rolnego i
podatku od nieruchomości.
Bez zmian pozostawiono
wysokość podatku od środ-
ków transportowych i opłaty
targowej.
Podatek rolny

Podstawą obliczania podatku
rolnego jest oficjalna cena skupu
żyta ogłoszona przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycz-
nego. Komunikat prezesa określa,
że cena kwintala żyta aktualnie
wynosi 69, 28 zł. 

Aby obliczyć podatek rolny,
cenę skupu żywca za kwintal żyta
mnoży się razy 2, 5.

Radni naszej gminy podjęli
uchwałę, która obniża kwotę śred-
niej ceny skupu żyta, będącą pod-
stawą do obliczania podatku
rolnego. Otóż decyzją Rady,  po-
dobnie jak w zeszłym roku, na te-
renie gminy Święciechowa cena
za jeden kwintal żyta wynosić bę-
dzie 50 zł. A zatem podatek rolny
od hektara przeliczeniowego na
rok 2014 wyniesie 125 zł. Podatek
rolny można zapłacić maksymal-
nie w czterech ratach. Termin
pierwszej raty mija 15 marca 2014
roku. Kolejne raty przypadają na
15 maja, 15 września oraz 15 lis-
topada. 

Podatek od nieruchomości
W tej kategorii podatków

uchwalono kilka stawek i tak:
1.  od gruntów
a.  związanych z prowadze-

niem działalności gospodarczej
bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków – 0, 69 zł od m2
powierzchni,

b.  pod jeziorami, zajętych na
zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrownie wodne – 4, 56 zł od 1
ha powierzchni,

c.  pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicz-
nego przez organizację pożytku
publicznego - 0,18 zł od m2 po-
wierzchni.

2.  Od budynków lub ich części:
a.  mieszkalnych – 0, 58 zł od 1

m2 powierzchni użytkowej,
b.  związanych z prowadze-

niem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej
– 19, 49 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej.

c.  zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w za-
kresie obrotu kwalifikowanym ma-
teriałem siewnym – 10, 75 zł od 1
m2 powierzchni użytkowej,

d.  związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych w rozu-
mieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez pod-
mioty udzielające tych świadczeń
– 4, 68 zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,

e.  pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statuto-

PODATKI 2014 wej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku
publicznego – 4, 92 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej.

3.  Od budowli – 2% ich warto-
ści określonej na podstawie art. 4
ust. 1 pkt.3 i ust. 3-7 ustawy o po-
datkach i opłatach lokalnych.

Podatek od nieruchomości
mieszkańcy zobowiązani są za-
płacić w czterech ratach – do po-
łowy marca, maja, września i
listopada.

Opłaty targowe
Wysokość stawki opłaty targo-

wej od osób fizycznych, osób
prawnych oraz jednostek organi-
zacyjnych niemających osobowo-
ści prawnej, dokonujących
sprzedaży na terenie gminy, wy-
nosi 40 zł dziennie. Opłata tar-

gowa płatna jest u inkasenta w
dniu, w którym dokonywana jest
sprzedaż. Inkasentami są sołtysi i
osoby wyznaczone przez Radę
Gminy.

Podatek od środków trans-
portowych

Dotyczy właścicieli samocho-
dów ciężarowych, ciągników, przy-
czep i naczep oraz autobusów. Ze
szczegółową tabelą tych opłat
można zapoznać się w siedzibie
Urzędu lub na stronie internetowej
Urzędu. Podatek od środków
transportowych płatny jest w
dwóch ratach - w terminie do 15
lutego i 15 września. Należy go
uiścić bez wezwania w kasie
banku lub przez Internet. Podatek
ten pozostaje taki sam jak w roku
ubiegłym.

Taki właśnie los spotkał tych
mieszkańców Trzebin, którzy nie po-
siadają samochodów. Systematycz-
nie w ich wsi likwidowane są
połączenia autobusowe. Niedawno z
wioski wyjeżdżał tylko jeden auto-
bus, a drugim można było wrócić.
Teraz nie ma nawet tego.

Mieszkańcy wsi wspominają wcale
nieodległe czasy, gdy do wsi zajeżdżało
po kilka autobusów PKS dziennie. Lecz
to już przeszłość. Przedsiębiorstwo re-
gularnie likwiduje bowiem kolejne połą-
czenia. 

Tylko w niektóre dni 
Jeszcze w pierwszej połowie tego

roku z Trzebin wydostać się można
było o godzinie 7. 17 autobusem, który
jechał do Leszna przez Święciechowę.
Wracało się autobusem, który do wsi
przyjeżdżał po godzinie 16. 

- Mimo wszystko dobrze, że był. Bo
choć trzeba było czekać wiele godzin,

to jednak mieliśmy możliwość powrotu,
a teraz odebrali nam i to - mówią miesz-
kańcy Trzebin, którzy nie posiadają sa-
mochodu. 

Powrotny autobus jeździł bowiem
tylko do końca czerwca, czyli do za-
kończenia roku szkolnego, a później
jego kursowanie zostało zawieszone.
Został tylko ten o 7. 17 jadący w stronę
Leszna. Przy czym zaznaczyć należy,
że nie kursuje on każdego dnia, lecz
tylko od poniedziałku do piątku.

Podpisali wszyscy 
We wsi mieszka około 180 osób. To

wcale nie tak mało. Tym bardziej że do
ruchliwej trasy ze Święciechowy przez
Piotrowice nie jest stąd daleko, tylko
ponad kilometr. Czy w tej sytuacji nie
opłaca się „pociągnąć” kursujących na
tej trasie autobusów do Trzebin?
Choćby dla uczniów? Owszem, młodsi
dowożeni są gimbusami do Święcie-
chowy, lecz starsi już nie. Poza tym

emeryci potrzebują załatwić sprawy u
lekarza, w aptece czy Urzędzie. Dla-
tego mieszkańcy Trzebin mieli na-
dzieję, że dodatkowe połączenie uda
się uruchomić.

Latem Roksana Spychała, jedna z
młodych mieszkanek wsi, przygotowała
petycję do Przedsiębiorstwa Komuni-
kacji Samochodowej w Lesznie pro-
sząc, by przynajmniej przywrócono to
dotychczasowe połączenie powrotne. Z
petycją odwiedziła pełnoletnich miesz-
kańców wsi, podpisali wszyscy. 

Lecz pracowników leszczyńskiego
PKS petycja nie wzruszyła.

- Oczywiście wiele razy też do nich
dzwoniłam i rozmawiałam z nimi na
miejscu w zakładzie - mówi Dorota
Wróbel, sołtys wsi. - Za każdym
razem słyszałam ten sam argument, że
oni muszą na siebie zarabiać, a inne
linie, oprócz tej jednej, są dochodowe. 

Na jednej firmie się nie kończy
W październiku wieś miała nieco-

dziennych gości. To dwie panie, pra-
cownice Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poz-
naniu. Były w Trzebinach przez kilka
godzin, odwiedziły wszystkich miesz-
kańców wsi, których zastały w domach.

Prosiły ich o wypełnienie ankiety, doty-
czącej między innymi dostępności ko-
munikacyjnej wsi. Co z tego miałoby
wyniknąć dla mieszkańców? Wygląda
na to, że nic. Pani sołtys nie zamierza
się poddawać i rezygnować. Zapo-
wiada, że dalej będzie walczyć o częst-
sze połączenia. Dorota Wróbel
spotkała się już z właścicielem linii
Marko-Bus. To prywatna firma, której
busy wożą pasażerów na trasie
Leszno-Głogów. Kursują często, mniej
więcej co godzinę, najbliżej Trzebin
przejeżdżają przez Długie Stare.

- Powiedziałam właścicielowi o tym
jedynym autobusie PKS w naszej wsi, a
to oznacza potencjalną lukę do zagos-
podarowania. Obiecał, że postara się
sprawdzić, czy byłoby dla niego opła-
calne kierować do nas swe busy - in-
formuje.

Jeśli nie uda się uruchomić innych
połączeń, to nadal mieszkańcy wsi nie
posiadający samochodów, będą prak-
tycznie odcięci od świata. A właściciele
aut mogą jedynie mieć nadzieję, że ich
pojazdy nie będą się zbyt często psuły.

DAMIAN SZyMCZAK

Wieś, do której
nie można wrócić
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Grupa producentów trzody chlewnej

Rolnicy, którzy hodują świnie i
którzy przystąpili do grupy, utwo-
rzyli Spółdzielnię Producentów
Trzody Święciechowa. Spółdziel-
nia powstała w 2007 roku z inicja-
tywy Izby Rolniczej i liczy 34
członków. Około 30 rolników jest z
gminy Święciechowa, a kilku z
gminy: Krobia, Rydzyna i Włosza-
kowice.

- Kiedy tworzyliśmy grupę,
przyszedł właśnie zły rok dla rol-
nictwa – mówi Zbigniew Brze-
zewski. – Spadły ceny żywca w
skupie i nastąpił tak zwany dołek
produkcyjny. Bardzo wielu rolników
zmniejszało swoje stada, a niektó-
rzy wręcz likwidowali hodowlę.
Dlatego tak naprawdę wtedy nie
zaczęliśmy działać wspólnie. Ak-
tywność grupy wznowiliśmy do-
piero w lipcu 2009 roku. Od trzech
lat możemy więc mówić o normal-
nym funkcjonowaniu Spółdzielni
Producentów Trzody w Święcie-
chowie.

Najkrócej mówiąc, grupę pro-
ducentów można powołać, jeżeli
zdecyduje się na to co najmniej
pięciu rolników. I jeśli oni w ciągu
roku gospodarczego sprzedadzą
za pośrednictwem grupy przy-
najmniej 4000 sztuk świń. Wów-
czas grupa otrzymuje unijne
dotacje. Najwięcej można dostać
20. 000 euro za jeden rok produk-
cyjny. Wysokość tej dotacji zależy
jednak od ilości i jakości oddawa-
nej do skupu trzody chlewnej.

Powiedzmy więc na wstępie,
że w roku 2012 grupa producen-
tów ze Święciechowy sprzedała
5800 sztuk świń. Dotacja za mi-
niony rok wyniosła nieco ponad
84. 000 zł.

Grupa może sprzedawać sztuki
kupione od rolników z zewnątrz.
Tak było również w Święciechowie.
W roku 2012 od niezrzeszonych w
grupie rolników kupiono około
1000 świń. Ale powiedzmy jesz-
cze, że producenci grupy również
mają prawo sprzedawać trzodę
innym odbiorcom. Tak też się w
Święciechowie dzieje.

- Im więcej sprzedamy świń
przez grupę, tym wyższą otrzy-
mamy dotację – dodaje pan Zbig-
niew. – Te pieniądze przychodzą
jednak dopiero po roku, więc nie-
kiedy rolnik woli sprzedać świnie
odbiorcy, który zaproponuje mu
nieco wyższą cenę i zapłaci „od
ręki”. O dotacjach się wtedy nie

myśli, tym bardziej że w naszym
przypadku na razie nie są one do
podziału wśród członków grupy.

Powiedzmy więc, w czym
rzecz.

Grupy producenckie z regionu
poznańskiego sprzedawały trzodę
chlewną do Zakładów Mięsnych
Salus koło Bojanowa. Te zakłady
niestety, były źle zarządzane i
wpadły w kłopoty finansowe. Rol-
nicy nie otrzymywali zapłaty za
trzodę w wyznaczonych termi-
nach, a zdarzało się, że na pienią-
dze czekali nawet kilka miesięcy.
Stąd ich zniechęcenie i sprzedaż
świń poza grupą. W 2010 roku
wszystkie grupy działające w Wiel-
kopolsce postanowiły ratować Za-
kłady Mięsne Salus i wykupić je na
własność. Założyły więc Wielko-
polską Spółdzielnię Producentów
Trzody. Do tej spółdzielni przystą-
piły 24 grupy, w tym także święcie-
chowska. Każda musiała wpłacić
swoje udziały i wziąć odpowie-
dzialność za naprawę sytuacji w
Salusie. Spółdzielnia Producentów
Trzody Święciechowa wykupiła
jeden udział wartości 250. 000 zło-
tych.

-Z pierwszych dotacji unijnych
wpłaciliśmy 50 tysięcy złotych –
wyjaśnia Zbigniew Brzezewski –
Pozostałe 200 tysięcy pożyczy-
liśmy w Agencji Rynku Rolnego. Te
pieniądze musimy spłacić. W
związku z tym dotacje unijne idą
na ten cel. Myślę, że jeszcze rok,
dwa i dług spłacimy. Jesteśmy
pewni, że dzięki temu wspólnie
uratujemy Zakłady Mięsne Salus i
w przyszłości będziemy też mieć
zyski z jego działalności. Na razie
zakład wywiązuje się ze wszyst-
kich zobowiązań wobec grup pro-
ducenckich.

Cena gwarantowana na żywiec
wynosi aktualnie 5,60 zł za kilo-
gram. Salus wypłaca te pieniądze
w ciągu dwóch tygodni od odebra-
nia świń. A warto powiedzieć, że
ich jakość jest bardzo wysoka. Ba-
dania przeprowadzone we wrześ-
niu w Salusie udowadniają, że
średnia mięsności z 10 tysięcy
odebranych sztuk wyniosła 57 pro-
cent.

Salus walczy więc o odzyska-
nie swojej dawnej pozycji i o wyj-
ście na prostą. Grupy
producenckie, które zostały jego
właścicielem, robią wszystko, by to
się udało. Wówczas będą miały

większy wpływ na ustalanie cen
skupu i na zyski firmy. W przy-
padku Święciechowy, po spłaceniu
bankowej pożyczki, unijne dotacje
zostaną w grupie. Będzie je można
na przykład inwestować we
wspólny sprzęt lub po prostu po-
dzielić wśród członków grupy. To
jest możliwe już za dwa, trzy lata.
Czy rolnicy widzą w tym swoją
przyszłość?

-Grupy producenckie były two-
rzone właśnie po to, by rolnicy
mogli mieć wpływ na swoje zyski –
wyjaśnia Zbigniew Brzezewski –
Rynek, zwłaszcza w kryzysie, jest
pazerny, przy mniejszej ilości pro-
dukcji liczy się każda sztuka, na
której się zarobi. Firmy pośredni-
czące w skupie myślą raczej o
sobie, a nie o producentach. Oczy-
wiście duże gospodarstwa sobie
poradzą, ale mali rolnicy są silniejsi

w grupie. Mogą negocjować ceny,
uzyskiwać tańsze koncentraty, do-
magać się kontroli jakości kupo-
wanych produktów i tak dalej.
Dużo zamieszania wprowadził po-
datek VAT dla producentów trzody.
Ci, którzy nie są tak zwanymi va-
towcami, tracą zyski na oddawa-
nym podatku. O tym też łatwiej
rozmawiać w grupie i skuteczniej
domagać się zmian przepisów. Ale
tego wszystkiego musimy się
wspólnie nauczyć i dostrzec
szansę w tym, że będziemy dzia-
łać razem. Ja mam nadzieję, że
nasza grupa przetrwa i że będzie
miała z tego korzyść.

Czy podobnego zdania są inni
rolnicy?

Chętnie na łamach „Ku-
riera…” zamieścimy ich wypo-
wiedzi.

We wtorek, 2 października, mieszkańców Święciechowy bardzo zdziwiła
nieoczekiwana obecność żołnierzy i towarzyszących im osób przy pomniku
na rynku. Zastanawiali się, jakie wydarzenie chcą uczcić i jaki jest cel ich
biegu przez Święciechowę. Okazało się, że był to I Sztafetowy Bieg Prze-
ciwlotników, który z Leszna prowadził przez Święciechowę, Wschowę i
Sławę do Zielonej Góry. Tam odbyła się uroczystość nadania 4. Pułkowi
Przeciwlotniczemu imienia gen. Stefana Grota-Roweckiego. 

Generał Stefan Rowecki „Grot”, legendarny dowódca Armii Krajowej,
przed II wojną światową mieszkał w Lesznie, gdzie dowodził 55 Pułkiem Pie-
choty. Jego imię nosił też stacjonujący tu 69. Pułk Przeciwlotniczy. Po likwi-
dacji jednostki tradycję przejął 4. Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy. Minister
obrony narodowej nadał mu właśnie imię generała “Grota”. 

Uroczystości związane z nadaniem imienia odbyły się w Zielonej Górze,
jednak ich inauguracja nastąpiła w Lesznie. Z koszar, w których stacjonują
dwa dywizjony 4. pułku wyruszył Sztafetowy Bieg Przeciwlotników. Brała w
nim udział ósemka żołnierzy oraz uczniowie zaprzyjaźnionych z jednostką
placówek: Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
z Nietążkowa. Biegacze mieli do pokonania 130 kilometrów: przez Święcie-
chowę, Wschowę, Sławę, Nową Sól do Zielonej Góry. - Mam nadzieję, że
bieg będzie odbywał się co roku z okazji naszego święta - mówił dowódca
pułku płk Mirosław Szwed, który wraz z żołnierzami i uczniami przebiegł
pierwszy odcinek. Wśród biegnących był też najbardziej utytułowany lesz-
czyński wojskowy sportowiec sierż. Krzysztof Tumko. 

Jak na sztafetę przystało, uczestnicy zmieniali się na trasie. Przekazywali
sobie sztafetową pałeczkę, czyli specjalną tubę, w której było pismo z de-
cyzją szefa MON o nadaniu pułkowi imienia generała Grota-Roweckiego.

Od lat rolnicy zakładają producenckie grupy. Dotyczy to
zwłaszcza producentów trzody chlewnej, bydła, ale także pro-
dukcji roślinnej i warzywnej. W gminie Święciechowa istnieje
jedna grupa producentów trzody i dwie grupy producentów
bydła. Ich prezesem jest Zbigniew Brzezewski, a wicepreze-
sami: Bartłomiej Kapała (trzoda) oraz Mateusz Gąd i Krzysz-
tof Stróżyński (bydło).

Żołnierski bieg
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Z wizytą u radnego
Wizytę złożyliśmy Elżbiecie

Miszczak z Długiego Starego. Pani
Elżbieta jest radną gminy pierwszą
kadencję. W samorządzie pracuje
więc od trzech lat.

Elżbieta Miszczak pochodzi z
Brenna. Z zawodu jest technikiem-
hodowcą. Po ukończeniu szkoły
średniej znalazła pracę w PGR Dłu-
gie Stare. To był 1982 rok. Została
magazynierem w Suszarni i Mie-
szalni Pasz. Najpierw zamieszkała w
służbówce w Trzebinach, a potem w
małym mieszkaniu w budynku so-
cjalnym przy mieszalni. Wyszła za
mąż, urodziła dwoje dzieci. Po kilku-
nastu latach wybudowała z mężem
dom w Długiem Starem. Tam miesz-
kają już 19 lat. Dziś są sami, bo córka
z mężem i wnuczką mieszka w War-
szawie, a syn z żoną i córką w Anglii.
Pani Elżbieta mówi, że ma dwoje
swoich dzieci i dwoje przysposobio-
nych, a więc zięcia i synową. Często
z nimi rozmawia, kilka razy w roku
odwiedza. Święta oczywiście
wszyscy spędzają w Długiem Sta-
rem.

Elżbieta Miszczak przywiązuje
ogromną wagę do rodziny i domu.
Bliscy zawsze muszą być na pierw-
szym miejscu. Sama ma sześcioro
rodzeństwa i z domu wyniosła to po-
czucie obowiązku i troski o najbliż-
szych. Lubi gotować, piec, uprawiać
ogród, pasjami robi na drutach.

Często powtarza, że jej dom ma być
taki jak u mamy. A w pracy przez te
wszystkie lata zdobywała doświad-
czenie i umiejętności. Awansowała
na kierownika mieszalni. W jednym
zakładzie pracuje już 31 lat. Do pracy
zawsze jeździ rowerem, nawet zimą.

Elżbieta Miszczak nie ukrywa, że
wcześniej nie myślała o działalności
w samorządzie gminnym. Kiedy
dzieci były małe, udzielała się w Ra-
dzie Rodziców w szkole i w przed-
szkolu. Pomaga też w organizacji
Caritas. Jednak praca w Radzie jest
zupełnie inna. Dla pani Elżbiety jest
czymś nowym. Uczy się jej i poznaje
zarówno przepisy, jak i praktyczne
działania samorządowe. Niektóre
elementy tej działalności wręcz ją za-
skakują. Nie wiedziała na przykład,
że budżet gminy w tak dużej części
jest przeznaczany na niezbędne wy-
datki oświatowe, pomoc społeczną,
na zadania własne. W zasadzie trzy
czwarte budżetu ma z góry przewi-
dziane przeznaczenie. A jeśli gmina,
tak jak Święciechowa, zdecyduje się
na duże i ważne dla mieszkańców in-
westycje, to do podziału na pozostałe
przedsięwzięcia pozostaje tylko kilka
milionów złotych. I tymi pieniędzmi
radni muszą mądrze i sprawiedliwie
dla wszystkich mieszkańców zarzą-
dzać. A potrzeb jest wiele.

Pani Miszczak zapytana, co
zmieniło się w Długiem Starem,

przez ostatnie lata, wymienia sporo
inwestycji. Dodaje oczywiście, że jest
to zasługa mieszkańców, sołtysa,
Rady Sołeckiej i gminy. Sama też o
wiele z tych robót zabiegała. A mają
we wsi zadbane boisko z płytą do gry
w siatkę. Jest naprawione boisko
przy szkole. Wymieniono chodnik na
ulicy Jesiennej. Sala Wiejska została
wymalowana i ma nowe firany. Dużo
remontów przeprowadzono przy ko-
ściele i plebanii. Wieś po prostu się
zmienia. Oczywiście wszyscy chcie-
liby przyśpieszyć budowę sali gimna-
stycznej, która jest w wieloletniej
prognozie finansowej, ale na to po-
trzeba naprawdę sporych pieniędzy.
Na pewno Długie Stare będzie ją za
kilka lat miało, jednak nie jest to in-
westycja na najbliższe miesiące.

Elżbieta Miszczak jest członkiem
Komisji Kultury i Komisji Budżetowej.
Dokładnie zna więc zarówno po-
trzeby poszczególnych wsi, jak i
możliwości finansowe gminy. Uczest-

niczy w decyzjach dotyczących wy-
znaczania kolejności robót. Właśnie
teraz radni pracują nad budżetem na
rok 2014. Długie Stare też będzie
miało swoje zadania inwestycyjne. O
nich powiemy po uchwale samo-
rządu. A panią Elżbietę poprosiliśmy
jeszcze o wypowiedź, jak współpra-
cuje się z Radą Sołecką, z miesz-
kańcami. 

-Pamiętam o tym, że jestem
radną wybraną z mojej wsi. Ludzie mi
zaufali i mają prawo oczekiwać, że
będę ich reprezentować. Bywam
więc na spotkaniach z sołtysem i
Radą Sołecką. Wspólnie organizu-
jemy dożynki, rodzinną majówkę,
rajd do Górki Duchownej, Święto
Niepodległości. Oczywiście marzę o
tym, by więcej osób skorzystało z
różnych propozycji spędzania czasu
wolnego. Jest możliwość uczęszcza-
nia na lekcje języka angielskiego, na
zajęcia aerobiku, można uprawiać
nordic walking, wspólnie jeździć ro-
werem. To by bardzo integrowało
mieszkańców. Niestety, nie zawsze
udaje się zachęcić, zwłaszcza mło-
dych ludzi, do wyjścia z domów. Dla-
tego tak cieszy mnie działalność
zespołu Razem Raźniej i Koła Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów. Oni też
organizują imprezy dla dzieci i mło-
dzieży. A korzystając z okazji, chcia-
łabym podziękować moim kolegom z
pracy, że zastępują mnie, gdy wyjeż-
dżam na sesje i posiedzenia komisji.
A mężowi za to, że pozwala mi tyle
czasu spędzać poza domem. Dzia-
łalność samorządowa wymaga wielu
godzin pracy w miesiącu.

Poniżej kolejny fragment Kroniki
Święciechowy - rok 1963 i 1964.

1963 r.
W początku stycznia 1963 r. wy-

stąpiły silne mrozy /- 20 do – 27 C/,
które na razie nie ustępują. Spadł
również śnieg. Z powodu dużych
mrozów i zawiei komunikacja kole-
jowa i autobusowa napotyka na
olbrzymie trudności. Wystąpiły kło-
poty z zaopatrzeniem ludności w
opał. Podobna lub o wiele gorsza sy-
tuacja wystąpiła w innych krajach
Europy. Min. Oświaty zawiesiło
naukę w szkołach od 22. 1. do 26. 1
br.

Powtórne zamknięcie szkół, o
którym zadecydowały władze oświa-
towe, na czas od 1. 2. – 13. 2 br.

Nad wsią Święciechowa przeszła
silna burza z wyładowaniami atmos-
ferycznymi, w wyniku której powstał
duży pożar obory u rolnika Wawrzy-
niaka, i kilka zimnych uderzeń.

Zakończono rozpoczęte w 1960
r. roboty z przeprowadzeniem 2, 5
km sieci wodociągowej w Strzyżewi-
cach. Większość robót niefacho-
wych wykonała wieś w czynie
społecznym przy dużym zaangażo-
waniu sołtysa Kazimierza Jęśko-
wiaka. Przewodniczącym Komitetu
Wodociągowego wsi był ob. Tadeusz
Janiszewski.

Na koniec 1963r.  na terenie gro-
mady działają już Kólka Rolnicze –

ogółem jest ich 5. Prowadzą szeroko
zakrojoną działalność. Dysponują 14
traktorami, 14 przyczepami, 5 siew-
nikami do zboża, 5 kosiarkami, 6
młocarniami, 2 kopaczkami do ziem-
niaków.

Wybudowano 1 garaż 10-seg-
mentowy w Kółku Rolniczym w Przy-
byszewie, które jest dość słabe i
trwają prace przy ewentualnym po-
łączeniu jego z Lasocicami, ponie-
waż we wsi tej są wybudowane
garaże oraz szopy na narzędzia.
Obroty Kółek Rolniczych wzrastały z
roku na rok. W ostatnim okresie naj-
lepiej pracującym Kółkiem na terenie
gromady jest Kółko Rolnicze w Dłu-
giem Starem, które działalność gos-
podarczą rozpoczęło znacznie
później od innych.

Siedziba Gromadzkiej Rady Na-
rodowej pięknieje z dnia na dzień.
Dla ulepszenia dróg państwowych i
powiatowych w ostatnich latach uło-
żono w Święciechowie na ul. Lesz-
czyńskiej, Wolności, Szkolnej,
Ułańskiej i Krzyckiej dywanik smoło-
betonowy.

* * *
Fragmenty

jubileuszowego przemówienia
Obywatele!
Dokładnie 20 lat temu 22 lipca

1944 roku ogłoszony został naro-
dowy Manifest Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego. Obcho-

dzimy więc dziś XX rocznicę ogło-
szenia tego manifestu, XX rocznicę
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
Przed niespełna 20 laty naród nasz
odzyskał niepodległość, odrodziło
się na nowych podstawach ustrojo-
wych Państwo Polskie. Władzę w
kraju przejęły masy pracujące miast
i wsi. Powstanie Polski Ludowej było
przełomowym wydarzeniem w ty-
siącletnich dziejach naszej ojczyzny.
Wróciły do Macierzy oderwane od
niej przed wiekami prastare ziemie
piastowskie nad Odrą, Nysą i Bałty-
kiem....

Gromada nasza po wyzwoleniu
zmieniła w sposób zasadniczy swój
charakter i oblicze. Z gromady ob-
szarniczej staliśmy się gromadą
chłopską, czysto rolniczą. Po wy-
zwoleniu zostały rozparcelowane
majątki w Przybyszewie, Trzebinach
częściowo w Długiem Starem i Nie-
chłodzie na grunty obszarnicze,
weszli nowi właściciele małorolni i
bezrolni mieszkańcy tych wsi. Obec-
nie gromada nasza liczy 8 wsi i
osiedli i zajmuje powierzchnię 8.
725. 05 ha, na której to istnieją: 1
spółdzielnia produkcyjna, 4 Pań-
stwowe Gospodarstwa Rolne wyku-
pione w 2 kluczach PGR i te w
Długiem Starem i Niechłodzie. Na te-
renie gromady mamy obecnie 699
gospodarstw rolnych indywidual-
nych, z których 70% to gospodar-
stwa przydzielone na własność bądź
założone po przeprowadzonej refor-
mie rolnej.

Od zarania wyzwolenia naszej

gromady zaczęto tworzyć władzę
mas pracujących naszej gromady.
Pierwsze organy administracji pań-
stwowej powołane zostały w dniu 13
marca 1945 r, w dniu tym odbyło się
pierwsze posiedzenie Gminnej Rady
Narodowej. Rada liczyła 13 człon-
ków. W jej skład wchodzili: Polcyn
Michał, Adamski Stanisław, Ko-
strowski Piotr, Witkowski Jan,
Wieszczeczyński Jan, Kijewski Mi-
chał, Tórz Franciszek, Szyszkowiak
Jan, Wojciech Ignacy, Jakubowski
Jan, Apolinarski Leon, Kamieniarz
Kazimierz oraz Stępniewski Feliks.
Na posiedzeniu tym wybrano rów-
nież Prezydium Rady Narodowej w
następującym składzie: Jakubowski
Jan – jako przewodniczący, Adamski
Stanisław – jako zastępca przewod-
niczącego, Witkowski Jan – jako
członek, Kijowski Michał – jako czło-
nek, Wieszczeczyński Jan – jako
członek. Powołano również Komisję
Gospodarczą w następującym skła-
dzie: Kostrowski Piotr, Tórz Frani-
szek, Kijowski Michał, a wójtem był
Juszczak Wawrzyniec.

Radni Gminnej Rady Narodowej
pierwszej po wojnie złożyli ślubowa-
nie w dniu 15 marca 1945 r. na ręce
przewodniczącego ówczesnego Ja-
kubowskiego Jana. Jak wynika z
protokółu Rady Gminnej, na posie-
dzeniu w dniu 23 marca 1945 r, usta-
lono etaty stanowisk na 6
pracowników, w tym: wójt, sekretarz,
zastępca sekretarza, rachmistrz,
kancelistka i woźny. 

Z Kroniki Święciechowy
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Z Marynią już  
Wszystko zaczęło się 30 wrześ-

nia 1988 roku. Na rynku w Święcie-
chowie odbył się „Apel ku czci
poległych”. To po tej uroczystości
padła propozycja założenia Zespołu
Pieśni i Tańca. W dniu 28 paździer-
nika 1988 roku odbyła się pierwsza
próba. Pod kierownictwem instruk-
torki Ewy Jankowskiej zebrał się
pierwszy szesnastoosobowy skład
zespołu. Grupa przygotowała pro-
gram, który obejmował tańce wiel-
kopolskie oraz poloneza. Pierwszy
występ odbył się 1 maja 1989 roku
w Święciechowie. Przez kolejne lata
wzbogacał się repertuar i rozwijały
umiejętności tancerzy. Dziś zespół
może pochwalić się wieloma ukła-
dami tanecznymi oraz bogatym
zbiorem kostiumów. Całkowity re-
pertuar taneczny pozwala na trzy
godziny występów. 

28 października 1989 roku, w
pierwszą rocznicę działalności ze-
społu, umieszczono w kronice tekst:
„Dzisiaj niczym się jeszcze nie wy-
różniamy, pniemy się dopiero w
górę. Ale być może jutro… bę-
dziemy chlubą i dumą środowiska,
w którym działamy. Taniec ludowy,
który do niedawna wykorzystywany
był spontanicznie przy nadarzają-
cych się okazjach, w naturalnym
środowisku wiejskim dzisiaj zanika

– my chcemy go ratować. Zdajemy
sobie sprawę z tego, że poprzez
swoją działalność kontynuujemy to
co jest spuścizną naszych praoj-
ców...”. 

Przez krótki czas tancerze przy-
jęli nazwę Młodzieżowy Zespół Fol-
klorystyczny. Obecna nazwa -
Zespół Pieśni i Tańca MARYNIA -
wywodzi się od popularnego wiel-
kopolskiego tańca ludowego. Był to
pierwszy taniec, jakiego nauczyli się
początkujący tancerze. 

MARYNIA od samego początku
działa i funkcjonuje pod kierownic-
twem instruktorki Ewy Jankowskiej.
Specjalizuje się ona w nauce tań-
ców regionalnych, narodowych i fol-
klorystycznych, a także przyucza
najmłodszych tancerzy do sztuki
tańca. Zespół od początku nie był
jednak typowym zespołem pieśni i
tańca. W swoim repertuarze posia-
dał układy: walca, polek, country
czy rumby. Od dziesięciu lat istnieją
także grupy tańca nowoczesnego.
Trzy grupy, które specjalizują się w
układach widowiskowych, dyskote-
kowych i inscenizacjach tanecz-
nych, prowadzi instruktorka Ewelina
Konieczna. 

Od początku swego istnienia ze-
spół działa przy Samorządowym
Ośrodku Kultury w Święciechowie.

Przez wszystkie te lata MARYNIA
zawsze mogła liczyć na pomoc wło-
darzy gminy oraz dyrektorów
ośrodka. To dzięki ich wsparciu ze-
spół mógł się rozwijać, kupować
kostiumy sceniczne i zwiedzać
świat.

- Tancerze Zespołu Pieśni i
Tańca MARYNIA zaczynają stawiać
pierwsze kroki na scenie już w
wieku pięciu, sześciu lat, a kończą
swoją karierę w momencie zmiany
stanu cywilnego, ukończenia szkoły,
zmiany sytuacji życiowej, rodzinnej
lub zawodowej. W tej chwili najstar-
szy tancerz ma dwadzieścia osiem
lat. Przez dwadzieścia pięć lat przez
zespół przewinęły się 544 osoby.
Niektóre były w zespole zaledwie
kilka tygodni czy miesięcy, jednak
zdecydowana większość została w
naszych szeregach przez lata. Ak-
tualnie w zespole działa siedem
grup wiekowych. Obecnie tańczy u
nas 125 tancerzy. Ale nie jest to re-
kordowa liczba - najwięcej jednora-
zowo było nas 144 osób – mówi
Ewa Jankowska. 

Wszystkich tancerzy łączy
ciężka praca. Poddają się surowej
dyscyplinie, bowiem taniec jest
sztuką bardzo absorbującą. Tance-
rze odbywają systematyczne tre-
ningi, trwające kilka godzin
tygodniowo. W tym czasie powta-
rzają tańce z bieżącego repertuaru i
pracują nad nowymi układami. Im
cięższa jest praca na zajęciach, tym
lżejszy i piękniejszy jest taniec pod-
czas koncertu. 

Duże znaczenie wśród tancerzy
mają powiązania rodzinne – w tej
chwili do zespołu uczęszczają
dzieci byłych tancerzy, którzy two-
rzyli zespół na początku jego istnie-
nia. Przez tyle lat działalności w
zespole utworzyło się wiele par, na-
rodziły się przyjaźnie i miłości, które
doprowadzały także do małżeń-
stwa.

Tradycją Zespołu Pieśni i Tańca
MARYNIA jest udzielanie „chrztu”
nowym tancerzom i pasowanie ich
na pełnoprawnych członków ze-
społu. Obowiązkowym elementem
ceremonii chrztu jest ślubowanie.
Po nim każdy uczestnik przechodzi

przez szpaler utworzony przez najstarszych
członków zespołu, zostaje „obity” batami, pije
specjalnie przygotowany napój, który przy-
nosi siłę potrzebną do tańca oraz otrzymuje
dyplom pamiątkowy. W tym momencie
adepci stają się pełnoprawnymi członkami
zespołu. 

Zespół ma także swój hymn „Myśmy z
MARYNI…”, napisany przez byłą tancerkę
Joannę Gzyl oraz własne motto, które brzmi:
„Taniec, śpiew, dobra zabawa – to w MARYNI
jest podstawa. Jeśli lubisz tańczyć, śpiewać
wiele, tu na Ciebie czekają prawdziwi przyja-
ciele. Wspólny trud prób przetrwamy, bo na
co dzień dobry humor mamy. Jeśli chcesz
być z nami to “nie zwlekaj, przyjdź już dziś,
dłużej nie czekaj.” 

Oprócz koncertowania i treningów tance-
rze zajmują się dodatkową działalnością ar-
tystyczną. Uczestniczą w akademiach i
imprezach okolicznościowych, takich jak: Ob-
rzęd Nocy Świętojańskiej, Powitanie Wiosny
„Marzanna”, Obrzęd Dożynkowy „Wokół
chleba”, Jasełka, święta narodowe i ko-
ścielne. Członkowie zespołu, dbając o ekolo-
gię, zorganizowali również dwa happeningi
pt. ‘’Umarła ziemia”. Zespół organizuje także
okolicznościowe bale, zabawy, dyskoteki
dbając tym samym o życie kulturalno-roz-
rywkowe zarówno tancerzy, jak i mieszkań-
ców. Ponadto bierze udział w różnych
rocznicach, uroczystościach i koncertach
charytatywnych. 

Zespół MARYNIA nie potrafi samym tań-
cem zaspokoić swoich społecznych ambicji.
Tancerze wraz z władzami i lokalnymi orga-
nizacjami pomogli stworzyć dla najmłodszych
mieszkańców wsi miejsca do zabaw. Prze-
prowadzili festyny: „Niedzielne Spotkanie Ro-
dzinne” oraz „Bezpieczne dziecko”, z których
całkowity dochód został przeznaczony na bu-
dowę ogródka jordanowskiego. Uroczyste
otwarcie placu zabaw odbyło się 1 czerwca
w Dzień Dziecka.

Zespół Pieśni i Tańca MARYNIA przy
współudziale gminy i Ośrodka Kultury posta-

Zespół Pieśni i Tańca MAryNIA w tym roku obchodzi 25- lecie swojej
pracy artystycznej. Wielki jubileusz odbędzie się 23 listopada w Sali
Wiejskiej w Święciechowie. Miejscowy zespół jest jedną z najwięk-
szych organizacji skupiających dzieci i młodzież w rejonie. 
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  ż 25 lat

nowił podarować mieszkańcom gminy
Święciechowa Izbę Regionalną, utworzoną
w pomieszczeniach wiatraka, mieszczą-
cego się przy Ośrodku Kultury. Tancerze,
mając na uwadze troskę o zachowanie
dziedzictwa naszych przodków, pragnęli
swoją pracą i wspólnym gromadzeniem
przedmiotów przyczynić się do zachowa-
nia dóbr z początku naszego stulecia. Uro-
czyste otwarcie Izby Regionalnej nastąpiło
13 września 1998 roku. Był to okres, kiedy
zespół obchodził dziesięciolecie swojej
działalności artystycznej. 

Święciechowska MARYNIA występo-
wała na wielu scenach krajowych i zagra-
nicznych, uczestnicząc w licznych
przeglądach, festiwalach, konkursach, im-
prezach folklorystycznych. Działalność ze-
społu urozmaicona jest o liczne wyjazdy
zagraniczne, tancerze prezentują się przed
międzynarodową publicznością, przekazu-
jąc swój piękny folklor. Zespół Pieśni i
Tańca MARYNIA rozsławiał gminę Świę-
ciechowa i Ośrodek Kultury w Rosji, Nie-
mczech, Francji, Czechach i Słowacji. W

ostatnich dwóch latach brał udział w
unijnym projekcie Grundvig i pro-
mował polski folklor we Włoszech,
Turcji, Anglii i na Litwie. Od wielu lat
MARYNIA jest członkiem Polskiego
Związku Chórów i Orkiestr z
Leszna. Historia oraz działalność
tancerzy zapisana jest w kilkunastu
kronikach zespołu.

Praca zespołu doceniana jest
nie tylko oklaskami podczas kon-
certów: 25 października 2008 roku,
Zespół Pieśni i Tańca MARYNIA
został wyróżniony odznaką „Zasłu-
żony dla Powiatu Leszczyńskiego”.
Wyróżnienie przyznane przez Radę
Powiatu Leszczyńskiego wręczono
choreografkom zespołu: Ewie Jan-
kowskiej i Ewelinie Koniecznej pod-
czas jubileuszu 20-lecia działalności
zespołu.

- Gdy dziś analizujemy przekazy
medialne, odnosimy wrażenie, że
wychowanie dzieci i młodzieży tra-
fia w pustkę. Nie posiadają oni ża-
dnych zainteresowań, a jedyną
rozrywką ich jest świat wirtualny.
Jednak rzeczywistość jest zupełnie
inna, czego przykładem są tancerze
z zespołu MARYNIA. Zespół jest dla
nich nie tylko formą nauki, ale rów-
nież pomysłem na twórcze spędza-
nie czasu i wspólną zabawę.Dla
mnie są oni przykładem jak amator-
ski zespół poprzez determinację i
wytężoną pracę może osiągnąć po-
ziom, który pozwala być wizytówką
naszego regionu, promując polską
kulturę na scenach całej Europy -
mówi Marek Tulewicz, dyrektor
Samorządowego Ośrodka Kul-
tury w Święciechowie. 

Tancerze Zespołu Pieśni i Tańca MAryNIA
wraz z instruktorkami serdecznie zapra-
szają na Koncert Jubileuszowy z okazji 25-
lecia swojej działalności. Koncert odbędzie
się 23 listopada 2013 roku w Sali Wiejskiej
w Święciechowie o godz. 16. Zapraszamy
rodziny obecnych tancerzy, absolwentów,
osoby zżyte z zespołem, mieszkańców
gminy oraz wszystkich miłośników tańca.
Podczas koncertu wszystkie grupy zapre-
zentują się w nowej odsłonie, przedstawia-
jąc między innymi nieznane dotąd układy
taneczne i stroje. 

Daria Kubacka, Krzycko Wielkie - Do MARYNI chodzę już ósmy
rok i nie mam zamiaru się wypisać. Ten zespół jest dla mnie jak rodzina,
poznałam tu wiele osób i zawarłam przyjaźnie. Tańczę tańce ludowe,
które bardzo mi się podobają. Ktoś by mógł powiedzieć, że to nudne i
niemodne, ale ja się z nim stanowczo nie zgodzę. To jest naprawdę
wspaniałe i ciekawe. Cieszę się, że mogę należeć do tego zespołu i
uczyć się tańców ludowych.”

Michalina Leciejewska, Przybyszewo - „Tancerką w Zespole
Pieśni i Tańca MARYNIA jestem od 2005 roku. Zaczynając przygodę z
tańcem jako dziewięcioletnia dziewczynka nie myślałam, że zostanę
tutaj aż do teraz. Niesamowita atmosfera w zespole, pomocni i zawsze
uśmiechnięci tancerze, cierpliwe i wyrozumiałe instruktorki, no i oczy-
wiście pomysłowe i ciekawe układy taneczne – to jest to, co mnie tutaj
trzyma i myślę, że będzie trzymać przez najbliższe parę lat”

Ewa Szczepaniak, Święciechowa - „W Zespole Pieśni i Tańca MA-
RYNIA tańczyłam siedem lat. Pamiętam jak zespół się tworzył, pierw-
sze układy, ludzi, którzy zakładali ten zespół. Jestem bardzo
emocjonalnie związana z zespołem, bowiem poza mną tańczył mój
mąż, brat, kuzynostwo i syn, a obecnie do zespołu należy moja córka i
bratanek. Do dnia dzisiejszego śledzę poczynania tancerzy i jeżdżę na
koncerty. Sama chętnie jeszcze bym potańczyła"

Mateusz Szturo, Wilkowice - „Zespół jest dla mnie jak rodzina. Prze-
żyłem z nim większość swojego życia. Tańczę już 22 lata. Przygodę z
tańcem rozpocząłem jako sześcioletni chłopiec, przeszedłem przez
wszystkie grupy wiekowe, a dziś reprezentuję grupę najstarszą. Pozna-
łem tu wielu przyjaciół. Z sentymentem wspominam byłych tancerzy. Z
niektórymi do dziś utrzymuję kontakt. Zespół to nie tylko ćwiczenia i
próby, ale także koncerty, wyjazdy, wspólne imprezy i spotkania.” 

Robert Mania, Gronowo - Do MARYNI, jak dobrze pamiętam, za-
pisałem się dopiero w wieku siedemnastu lat. Rozmawiałem w pracy z
kolegą na temat zespołu i bez dłuższego namysłu pojechałem na próbę,
by dołączyć do grona miłośników tańca ludowego, i nie tylko. Od pod-
szewki poznałem układy taneczne, które czasem wymagały dużo wy-
siłku. Wielką frajdą było też założenie strojów ludowych. Te kilka lat,
które spędziłem w ZPiT MARYNIA, uważam za jeden z lepszych okre-
sów w swoim życiu i na pewno nie był to czas stracony. Poznałem faj-
nych i ciekawych ludzi, spełniłem swoje ciche marzenia, nauczyłem się
dobrze tańczyć, zwiedziłem ciekawe miejsca w Europie.

Joanna Gzyl - „matka chrzestna zespołu”, Święciechowa, jak
zwykle wypowiada się w formie wiersza: „Strój szyty na miarę, obcas
w bucie skrzypiący. Deski sceny i próby, czasem nogi bolące. Uśmiech
osób, które w MARYNI poznałam. Dzięki nim z zespołem tyle wspom-
nień zebrałam. Dźwięk ludowej muzyki granej przez kapelę. Myślicie,
tylko tyle? Dla mnie to tak wiele!”
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Bibliotekarz radzi

J. Grisham „Calico Joe” - W
1973 roku Joe Castle z Calico
Rock w stanie Arkansas, mło-
dziutki zawodnik drużyny Chicago
Cubs, jest wschodzącą gwiazdą
amerykańskiego baseballu. Jego
nieprzerwanej serii fantastycznych
występów kibicują dziesiątki ty-
sięcy ludzi, nie tylko z rodzinnego
miasteczka. Do wielkich fanów
Joego należy jedenastoletni Paul
Tracey, syn Warrena Traceya –
miotacza nowojorskich Metsów u
schyłku niezbyt błyskotliwej kariery
zawodowej. Podczas meczu w
Nowym Jorku, „pojedynku młodo-
ści z rutyną”, jak nazywa go prasa,
Warren z premedytacją ciska piłką
w twarz Joego, trwale go okale-
czając, eliminując na zawsze z
uprawiania sportu. Mija trzydzieści
lat. Paul ma trójkę własnych dzieci;
od dawna nie miał kontaktu z
ojcem. Na wieść, że Warren
umiera na raka, wspomina tra-
giczne wydarzenia sprzed pół
wieku. Uznając, że to ostatnia
szansa, by wyjaśnić, co naprawdę
wydarzyło się podczas historycz-
nego meczu, zabiera chorego ojca
do domu Joego w Calico Rock, by
skonfrontować sprawcę z jego
ofiarą. Czy dwaj mężczyźni znajdą
wspólny język? Czy dojdzie do po-
jednania i wybaczenia doznanych
krzywd? Jak zakończy się ta ostat-
nia podróż? Koniecznie przeczy-
tajcie tę książkę.

Anna M. Zawadzka “Miłość,
zazdrość i arszenik” - Ludmiła
Groszek jest początkującą panią
doktor, samotnie wychowującą có-
reczkę Misię. Choć jest kobietą
niezwykle zdolną i zorganizowaną,
musi dorabiać wieczorami, prze-
kładając z angielskiego artykuły
medyczne. 

Pewnego dnia jej uporządko-
wany świat burzy seria dziwnych,
przerażających i niezrozumiałych
zdarzeń. Ze szpitala znikają zwłoki
pacjenta, ktoś usiłuje zabić jej są-
siada i porwać Misię, a samą
Ludkę najwyraźniej próbuje się za-
straszyć lub zabić – niekoniecznie
w tej kolejności. 

Co więcej, do jej drzwi ponow-
nie puka Wojtek – z jak najpoważ-
niejszymi zamiarami – ze Szwecji
wraca Julo, nawet niepodejrzewa-
jący, że został ojcem, a niejaki Ma-
riusz… 

Barwne postacie, niespodzie-
wane zwroty akcji i ogromna
dawka humoru! Od tej książki nie
sposób się oderwać! 

Dziś prezentujemy naszym czytelnikom dwie książki trzymające w
napięciu. Zapewniamy, że trudno będzie się od nich oderwać.

Od dzisiejszego wydania ga-
zety będziemy informować czy-
telników o premierach w
leszczyńskim kinie Cinema3D.
Podamy tytuły najciekawszych
filmów, a dwa z nich omówimy.
równocześnie informujemy, że
dyrekcja kina przeznaczy co
miesiąc dwie wejściówki na wy-
brane filmy dla czytelników, któ-
rzy rozwiązywać będą naszą
krzyżówkę. Co miesiąc ogło-
simy nazwiska dwóch zwycięz-
ców. 

Wenus w futrze – dramat –
premiera 8 listopada

Film Romana Polańskiego.
Głównym bohaterem jest Thomas,
reżyser poszukujący do swojej
nowej sztuki odtwórczyni głównej
roli. Wyczerpujący casting do no-
wego spektaklu nie przynosi rezul-
tatu. Żadna z kandydatek nie
nadaje się do roli kobiety, która za-
wiera umowę z mężczyzną, by
uczynić z niego niewolnika. Zre-
zygnowany reżyser już zbiera się
do wyjścia, gdy do teatru wpada
Wanda. Wydaje się bezczelna,
niewychowana, zdesperowana i
nieprzygotowana. Gdy Thomas
niechętnie zgadza się dać jej
szansę, aktorka przechodzi osza-

łamiającą metamorfozę.
rysiek Lwie Serce 2D/3D –

animacja – premiera 15 listo-
pada

Przezabawna i pełna szalonych
przygód opowieść o dzielnym
chłopcu, który chciał być rycerzem,
a także o krokodylu, który nie bar-
dzo chciał być smokiem. Rysiek od
dziecka pragnie być rycerzem, ale
w jego królestwie męstwo i honor
zostały zastąpione przez bez-
duszne prawo, na którego straży
stoi ojciec chłopca – doradca kró-
lowej. Rysiek też ma zostać praw-
nikiem, ale w dniu swego wyjazdu
do prawniczej szkoły ucieka z
domu i wyrusza na pełną niezwy-
kłych przygód wyprawę w poszuki-
waniu tajemniczego zamku,
magicznego miecza i źródła od-
wagi niezbędnej, by stać się ryce-
rzem. Wkrótce udowodni światu,
że wszystkie Ryśki to fajne wojaki,
zwłaszcza gdy mają u boku zawa-
diackie gadziny, jak krokodyl Gus-
taw z kompleksem smoka.

A ponadto kino poleca: 
Thor: Mroczny Świat w 3D –

film fantastyczno-przygodowy –
premiera 8 listopada

Igrzyska Śmierci: w pierścieniu
ognia – akcja, s.f. – premiera 22
listopada

CINEMA3D poleca

We wrześniu i październiku miłośnicy grzybów mogli dać upust
swoim zamiłowaniom. Lasy naszej gminy obfitują we wszystkie naj-
popularniejsze gatunki, jak: podgrzybki zwane czarnymi łebkami,
prawdziwki, kozaki białe i czerwone, maślaki. Często znaleźć można
również gatunek chroniony, tak zwaną kozią brodę. Ciekawostką
zaś ubiegłorocznego, jak i tegorocznego grzybobrania jest pojawie-
nie się w naszych lasach, po prawie dwudziestu latach, rydzów.
Grzyby te najsmaczniejsze są prosto z patelni z masełkiem, a także
we własnym sosie z octem, marchewką i cebulką. Można je też mro-
zić i kisić. Pomocne tu na pewno będą przepisy naszych babć. My
zaś, delektując się niecodziennym przysmakiem, cieszmy się rów-
nież z poprawy stanu środowiska naturalnego, bo bez tego grzyb
ten nie powróciłby w nasze strony. / Dorota Wróbel

Hubert Hermanowicz z
Krzycka Małego obchodził
swoje pierwsze urodziny 30
października. Imieniny miał 3
listopada. Jest wesołym,
grzecznym, choć czasem roz-
brykanym dzieckiem. Intere-
suje go wszystko, co jest w
zasięgu wzroku. Hubert ma za
sobą pierwsze kroki, może się
też pochwalić sześcioma zą-
bkami, uwielbia jeść. Ma star-
szą siostrę Maję, z którą lubi
się wygłupiać oraz pozować
do zdjęć. W połowie listopada
rodzice planują małą im-
prezkę urodzinowo-imieni-
nową w gronie najbliższych.
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Największą atrakcją dla maluchów okazało się siedzenie za kie-
rownicą inspekcyjnego radiowozu i włączanie kogutów. Można też
było pomachać lizakiem do zatrzymywania pojazdów. Tak było 8
października, gdy kolejny raz Inspekcja Transportu Drogowego za-
witała do szkoły w Święciechowie. Celem wizyty była rozmowa z
pierwszakami o bezpiecznym podróżowaniu autobusem. Spotkanie
było niezbędne. Wielu maluchów właśnie autobusem dociera do
szkoły, a wszystkie dzieci uczestniczą w wycieczkach autokaro-
wych. Zanim jednak inspektorzy pokazali pierwszakom radiowóz,
odbyli z maluchami bardzo poważną rozmowę o tym, jak powinny
zachowywać się w czasie jazdy oraz oczekując na przystanku. Nie-
stety, przy okazji wyszło na jaw, że część dzieci podróżując z rodzi-
cami nie siedzi w fotelikach, a dorośli nie zapinają pasów. Po teorii,
nastąpiła oczywiście praktyka. Pierwszaki zaprezentowały, jak usta-
wione gęsiego potrafią wsiadać i opuszczać autobus. Inspektorzy
byli zadowoleni z umiejętności dzieci, więc poczęstowali je cukier-
kami, a potem wszyscy stanęli do pamiątkowej fotografii.

Dzień Nauki w szkole
W szkole w Długiem Starem

zorganizowano Dzień Nauki.
Ciekawostką jest to, że zajęcia
adresowane były do wszyst-
kich uczniów w zależności od
ich zainteresowań. Ten szcze-
gólny dzień miał więc swoją
część humanistyczną, przy-
rodniczą i matematyczną.

Uczniowie wybrali się w po-
dróż po świecie. Poznawali języki
różnych narodów. Wzięli też
udział w zabawnym turnieju „1 z
11”. Zaprzyjaźnili się również z
postaciami z wiersza Juliana Tu-
wima „Rzepka”.

Przewodnikiem po świecie
przyrody byli uczniowie z klasy
pierwszej gimnazjum. Dla naj-
młodszych przygotowali wiele
ciekawych pokazów i ćwiczeń.
Uczniowie prowadzili obserwacje
mikroskopowe, oglądali odciski
skalne, byli świadkami pokazu
chemicznego.

Dla uczniów klas I-IV szkoły
podstawowej gimnazjaliści z III
klasy i Samorząd Uczniowski
przygotowali i przeprowadzili nie-
typowe zajęcia z matematyki.
Wszyscy chętnie się matematyką
bawili.

W szkole w Święciechowie Samorząd Uczniowski zorganizował Dzień Chłopaka. Była dyskoteka,  życzenia, konkursy i jak zawsze ka-
wiarenka ze słodkościami. Na drugi dzień w szkole miał miejsce Dzień Babeczki. Nie chodzi o dziewczynki, ale o prawdziwe pyszne
babki. Były z owocami, lukrem, czekoladą i posypką z cukru pudru. Sprzedano wszystkie.

Od 1 października uczniowie szkoły w Święciechowie przystąpili
do akcji ekologicznej „Stań po zielonej stronie mocy”. Akcja potrwa
do czerwca przyszłego roku i będzie polegać na zbiórce zużytych
płyt CD oraz DVD, opakowań po płytach CD/DVD, opakowań po
kasetach magnetofonowych oraz kasetach VHS, telefonów ko-
mórkowych, ładowarek do telefonów, baterii (A, AA, AAA, C, D,
9V), kabli, przedłużaczy, pilotów do urządzeń elektronicznych, słu-
chawek, pendrive’ów, twardych dysków, MP3, discmanów i wal-
kmanów. Wymienione odpady będą zbierane w poniedziałki na
godzinach wychowawczych. Organizatorzy są pewni, że wszyst-
kie klasy aktywnie włączą się do zbiórki.

Po zielonej stronie
Dzięki uprzejmości Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poz-
naniu udało nam się sprowadzić do szkoły w Święciechowie wy-
stawę plakatów, przygotowaną przez Amerykańskie Towarzystwo
Matematyczne. Ponieważ twórcy wystawy szukają odpowiedzi na
pytanie „Do czego służy matematyka?”, plakaty prezentowały
przydatność tej nauki w innych dziedzinach, m. in. w medycynie,
architekturze, archeologii, grach komputerowych, a nawet w mu-
zyce. Uczniowie mieli okazję przekonać się, dlaczego matema-
tyka jest określana mianem Królowej Nauk. Wystawę można było
oglądać na korytarzach szkolnych do końca października. W
związku z wystawą ogłoszono również konkurs. Uczniowie mają
sfotografować wykorzystanie matematyki w życiu codziennym.

KRÓLOWA NAUK



[ 12 ] KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Prawdziwe 
historie

Ada mieszkała z rodzicami i star-
szą siostrą. To był bardzo ciepły dom
i kochająca się rodzina. Pan Karol
był już po czterdziestce, ale na
swoją żonę ciągle patrzył jak mło-
kos. Wiedziałam, że ją kocha,
zresztą wiedzieli o tym wszyscy.
Zosia była całym światem pana Ka-
rola. Dlatego cios, który ich spotkał,
był niewyobrażalny. Pani Zofia ode-
szła na zawsze. Krótko chorowała,
nic nie dało się zrobić. Odeszła ci-
chutko. Zostali we trójkę na gospo-
darstwie, które nagle jakby straciło
duszę. Dom stał się pusty, choć
przecież mieszkały w nim dwie
młode dziewczyny. Nikt tam się nie
cieszył, nie zapraszał gości, nie robił
planów. 

Chyba wtedy tak bardzo zaprzy-
jaźniłam się z Adą. Po szkole często
przychodziła do mnie. Moja mama
robiła wtedy naleśniki albo tarła dla
nas pełne talerze marchwi. Do dziś
to pamiętam. Starsza siostra Ady
wyjechała do technikum, tam miesz-
kała w internacie. Ada wypełniała
całe życie Karola. Kiedy minęły mie-
siące, a potem lata, pan Karol potra-
fił już z nami rozmawiać o chwilach,
które przeżył z żoną, o ich zwykłej
codzienności, o ich marzeniach.
Przegadaliśmy niejeden wspólny
wieczór. 

Siostra Ady wyszła za mąż i już
nie wróciła na wieś. Nie wyprowa-
dziła się daleko, jakieś trzydzieści ki-
lometrów od domu, ale miała coraz

Bardzo lubiłam pana Karola. To był ojciec mojej koleżanki z li-
ceum. Ja mieszkałam w miasteczku, gdzie była szkoła, a Ada
na wsi. Codziennie dojeżdżała na lekcje, ale nie były to zbyt
uciążliwe dojazdy, bo do domu miała zaledwie 12 kilometrów.
Zdarzało się, że latem pokonywała tę odległość rowerem. Sama
też często do niej wpadałam, zwłaszcza w wakacje, gdy były
żniwa. O dziwo, nauczyłam się pomagać w polu.

mniej czasu, by odwiedzać tatę.
Pracowała, potem urodziła synka,
trochę zajmowała się działalnością
społeczną. Jej mąż pracował na trzy
zmiany, więc właściwie trudno było
im znaleźć wspólny czas na wyjazdy
do rodzinnego domu. Ale w święta
byli tam zawsze. Mówili, że to
miejsce jest jak korzeń, który trzyma
ich wszystkich razem. Ada też pod-
jęła naukę w średniej szkole. I też
coraz częściej opuszczała swoje
„gniazdo”. Kiedy pojawił się chłopak,
zostawała czasem u jego rodziców,
w moim miasteczku. Wtedy widywa-
łyśmy się częściej. A pan Karol był
sam. Dziś mogę sobie wyobrazić,
jak było mu ciężko. Kochał te swoje
dziewczyny, ale przecież musiał po-
zwolić im iść swoją drogą. Tęsknił,
ale zawsze je zapewniał, że jest do-
brze, że sobie radzi, że mają u niego
swój dom. Ada wyszła za mąż trzy
lata po swojej siostrze. 

Któregoś roku pan Karol urządził
rodzinną naradę. Pamiętam to do-
kładnie, bo Ada przed wyjazdem do
taty wpadła do mnie na pogaduszki.
Bała się, że może tata jest chory
albo że stało się coś złego. Tymcza-
sem pan Karol postanowił sprzedać
dom i gospodarstwo. Nie chciał już
mieszkać sam na wsi bez córek i
bez wnuczków. Nie chciał pracować
tylko dla siebie. Ada była zszoko-
wana. Przecież to dom mamy. Jak
można sprzedać miejsce, w którym
była mama i w którym one spędziły
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dzieciństwo? Jak można pożegnać
wspomnienia? Córki nie zgadzały
się na sprzedaż gospodarstwa. Nie
chciały pieniędzy. Żądały, by tata
tam został. 

Pan Karol bardzo się zmienił.
Odwiedziłam go kilka razy, ale to już
nie były takie spotkania jak kiedyś.
Mówił mniej, nie zwierzał się. Mimo
to wiedziałam, że on jednak wyje-
dzie z tej wsi. Nawet jeśli zrani córki.
Coś go stamtąd wypychało. I stało
się. Sprzedał, kupił małe mieszkanie
w miejscowości, gdzie była starsza
córka, wyjechał. Ada nie chciała o
tym dużo mówić, ale czułam, że ma
żal do taty. Wiedziałam, że nie
wzięła żadnego majątku. Kiedyś po-
wiedziała mi, że te pieniądze są jak
zdrada. Nie może ich po prostu
wydać i zapomnieć, że kiedyś na wsi
miała dom. 

Pan Karol był bardzo dobrym
człowiekiem. Miesiące musiały
minąć, zanim przekonał córki, że
dom jest tam, gdzie są bliscy. Chyba
zrozumiały, uwierzyły. Ale życie przy-
niosło im jeszcze jedną przeszkodę. 

Pan Karol poznał kobietę. Zaczął
się z nią spotykać, spędzać wszyst-
kie wolne chwile, wyjeżdżać. Ada nie
mogła tego pojąć. Jej tata i jakaś
obca pani. To niemożliwe. Razem z
siostrą podjęły decyzję, że tego nie
zaakceptują. Nie przyjmą do rodziny
kobiety, o której nic nie wiedzą, nie
polubią jej, nie pokochają. Tata od-
dalał się więc od nich coraz bardziej.
Co wtedy czuł, nie wiem i nawet nie
chcę sobie wyobrażać. Myślę, że po

raz drugi w życiu grunt usuwał mu
się spod nóg. Na pewno cierpiał. 

A życie biegło dalej. Pan Karol
ożenił się, choć miał już po sześć-
dziesiątce. Przyjeżdżał czasem do
mojego miasteczka, bo przecież na
cmentarzu był grób pani Zosi. Widy-
wałam go tam z żoną, jak razem za-
palali znicze. Byli spokojni,
wyciszeni, pogodzeni ze swoją co-
dziennością. Nie namawiałam go już
do rozmów. Nie chciałam, by mówił
mi o córkach, o Adzie. 

Z moją koleżanką spotkałam się
kilka lat później. W międzyczasie
Ada wyprowadziła się i nasz kontakt
trochę się urwał. Ale to było wspa-
niałe spotkanie. Po pierwsze, mia-
łyśmy sobie tyle do opowiedzenia i
do wspominania. A po drugie, Ada
była szczęśliwa. Nie tylko dlatego,
że stworzyła rodzinę podobną do tej
z mamą, tatą i siostrą. Ale także dla-
tego, że pan Karol znalazł w niej
swoje miejsce. Ada pogodziła się z
tatą i jego żoną. Jej siostra zresztą
też. Wiedzą, że były niesprawied-
liwe, zaborcze, że nie potrafiły otwo-
rzyć się na nową miłość taty. Chyba
są już dojrzalsze, na pewno mą-
drzejsze. Obie mówią, że szkoda
tych lat, gdy gniewały się na tatę.
Mama by im pewnie na to nie po-
zwoliła. Ale cóż, nie mogły jej zapy-
tać o radę. 

A pana Karola czasem widuję w
miasteczku. 

SPISAŁA
HALINA SIECIŃSKA       

Prawdziwe Historie e-Book
bezpłatnie na www.siecinski.com/ph
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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 13 do
odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy przesłać pod adresem re-
dakcji lub na e-mail: gazeta@swieciechowa.pl (prosimy podać adres zamieszkania).
Rozwiązaniem konkursu ogłoszonego w ostatnim numerze „Kuriera...” było hasło:
CZEKAMy NA ZŁOTĄ JESIEŃ. W drodze losowania wyłoniliśmy zwycięzcę. Jest
nim      Wanda Pindara, Niechłód 21d. Nagrodę, czyli dwa bilety do kina CINEMA3D
można odebrać w Samorządowym Ośrodku Kultury w godz. od 8.00 do 15.00. Gra-
tulujemy. Na rozwiązania czekamy do 20 listopada.  

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Samotne Barany mogą liczyć na
nową znajomość, a te w związkach na
sporo atrakcji. W pracy wpadniesz na
nowe pomysły, co zaowocuje uzna-
niem szefa. Wolny czas warto poświę-
cić na ruch. 

Byk 20.04-20.05
Rodzina bardzo Cię teraz potrze-

buje. Musisz więc ograniczyć nieco
swoje plany. Ale wszystko potoczy się
dobrze. W pracy skup się na tym, co
ważne. Jest szansa na nagrodę. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Wzruszające chwile splotą się z co-

dziennością. Wszystkie problemy
pójdą w niepamięć. Odśwież stare
znajomości. A pod koniec miesiąca
spodziewaj się ciekawej propozycji
pracy.

rak 22.06-22.07
Nie odkładaj niczego na później. Z

partnerem porozmawiaj o tym, co was
boli. W pracy załatw zaległą sprawę. I
czekaj na dobrą wiadomość od jed-
nego z członków rodziny. 

Lew 23.07-22.08
Gwiazdy wróżą wielkie namiętno-

ści, ale jak zawsze trzeba zachować
ostrożność jeśli chodzi o flirt. W pracy
kilka wymagających spraw, z którymi
świetnie sobie poradzisz. Czekaj na
ważną przesyłkę. 

Panna 23.08-22.09
Ku Twojemu zdziwieniu w domu

częściej wyręczać będą Cię bliscy. To
dobrze, bo powinnaś trochę odpocząć.
Uważaj na jesienne chłody, nie prze-
ziębiaj się. Ktoś ważny dla Ciebie złoży
Ci wizytę.  

Waga 23.09-22.10
Bliskość z partnerem przyniesie Ci

sporo satysfakcji, a czas spędzony
tylko we dwoje okaże się naprawdę
wspaniały. Nie zaniedbuj zleceń w
pracy. Te dodatkowe mogą dać Ci
spory zastrzyk gotówki.

Skorpion 23.10-21.11
Właśnie teraz z zapałem zadbasz

o dom. Porządki, remonty, naprawy -
to będzie Twoja codzienność. Ale zda-
rzy się też ciekawe spotkanie towarzy-
skie. Może nawet nowa miłość? 

Strzelec 22.11-21.12
Przypływ uczuć ze strony partnera

mile Cię zaskoczy. Zapowiada się bar-
dzo romantyczny czas. W pracy, nie-
stety, trochę kłopotów, ale takich do
rozwiązania. Nie wydawaj zbyt dużo
pieniędzy.

Koziorożec 22.12-19.01
Nie rozdzielaj włosa na czworo.

Znajdź z partnerem wspólny język i
cieszcie się sobą. W rodzinie pojawi
się okazja, by uporządkować stare
sprawy. Będziesz mógł w tym pomóc.
Finanse dobre. 

Wodnik 20.01-18.02
Spełnią się Twoje miłosne plany.

Zobaczysz, jak bardzo partnerowi na
Tobie zależy. W pracy nic nowego,
choć może się zdarzyć niespodzie-
wany przypływ gotówki. Przed zimą
wybierz się do lekarza, skontroluj
serce. 

ryby 19.02-20.03
Gwiazdy sprzyjają rozwiązywaniu

spraw wymagających uwagi i precyzji.
Może to czas na załatwienie wszelkich
zaległości. W związku trochę zawiro-
wań. Szczera rozmowa bardzo się
Wam przyda.  

(: (: HUMOR :) :)
Rozmowa znajomych:
- Coś taki przybity?
- A z czego mam się cieszyć? Dzi-

siaj taki jeden zabrał i kasę i jeszcze
ząb straciłem.

- Dresiarz?
- Dentysta.

* * *
Wykładowca pyta studenta:
- Jak pan chce zdać ten rok, będąc

aż tak leniwym?
- Nie chce mi się odpowiadać na to

pytanie.

Już nasze babcie robiły jesienne
nalewki. Wiedziały, że kieliszek ta-
kiego trunku rozgrzeje w chłodny
wieczór, wzmocni w sezonie prze-
ziębień, pomoże przy dolegliwo-
ściach żołądkowych. Podajemy więc
przepisy na trzy nalewki z owoców,
które właśnie teraz możemy zerwać
w naszych ogrodach.

Nalewka z jabłek: 1 kg jabłek, 0,
75 l spirytusu, szklanka wody, 5 goź-
dzików, cynamon, wanilia, 30 dag
cukru. Jabłka umyj, pokrój na ka-
wałki usuwając pestki. Wrzuć do
słoja z goździkami, korą cynamonu
(2 cm), 1/2 laski wanilii, cukrem.
Zalej wodą, spirytusem i w ciepłym
miejscu trzymaj około 6 tygodni. Po

tym czasie przefiltruj, odstaw na 3-4
dni. Następnie wlej do butelek, od-
staw w ciemne chłodne miejsce. Go-
towa za 3 miesiące.

Pigwówka: 1, 5 kg pigwy, litr spi-
rytusu, 50 dag brązowego cukru, 0,
5 litra miodu, woda 400 ml do roz-
cieńczenia spirytusu i 700 ml do sy-
ropu cukrowo - miodowego. Owoce
umyj i pokrój, usuń pestki. Wsyp do
słoja. Zalej rozcieńczonym spirytu-
sem (litr + 400 ml wody). Zamknij,
odstaw na 5 tygodni. Codziennie
wstrząsaj. Po tym czasie zrób syrop:
zagotuj wodę, rozpuść miód i cukier.
Ostudź, wlej do wyciągu z pigwy
(owoce można wykorzystać do dal-
szej obróbki), wymieszaj i przefiltruj,
np. przez gazę, wlej do butelek. Od-
staw w ciemne miejsce, aby doj-
rzała, gdzieś na 3 miesiące.

1 2 3 4 5 6 7 3

8 9 10 11 12 13 3

12 13 2

Długie
warzywo

Syn klępy

Zdobycz wojenna

“Serce” w kartach 10 1
Ptak śpiewający

Dawna nazwa
przodka Greka 6

Stany
Zjednoczone

Ameryki
Północnej

4 2

Żywot,
trwanie

Rosyjskie imię
żeńskie

Pierwiastek che-
miczny Cs 7

Podziemny
wykop

8 9

 

Nozdrza konia
Werset Koranu
Przodek Węgra

Dachowiec
lub żbik

Afrykańska duża
mrówka

Grecka litera
po dzecie

12

Czeskie
“tak”

5

Rekwizyt
ministra

3

13

Męskie imię
z 5 lutego

Wulkan na
Filipinach

  11

* Przypaloną stopę żelazka
można oczyścić pastą do zębów.
Na całej powierzchni nakładamy
szmatką warstwę pasty, a gdy za-
stygnie ścieramy ją mokrą gąbką.
Zabieg można powtórzyć.

* Lawenda skutecznie odstra-
sza mole. Dobrze jest więc powie-
sić w szafie bukiecik suszonej
lawendy lub jej pokruszone gałązki
w bawełnianym woreczku. Mole
nie cierpią też zapachu cytrusów.
Na dnie szafy i szuflad warto poło-
żyć suszone skórki pomarańczy. 

* Mleko usunie brzydkie zacieki
z soli, jakie tworzą się na butach
zimą. Szmatką lub wacikiem nasą-
czonym w ciepłym mleku przecie-
ramy ślady tak długo, aż znikną.
Po osuszeniu skóry buty trzeba
wypastować.

* Gdy pierzemy ręcznie deli-
katną, jedwabną bluzkę można
dodać do ostatniego płukania ły-
żeczkę cukru. Tkanina stanie się
jakby grubsza.

* Torebki ze skóry sztucznej i
prawdziwej wyczyścimy szarym
mydłem. Wystarczy nałożyć je na
gąbkę, a potem pocierać nią to-
rebkę. Elementy lakierowane prze-
cieramy mlekiem i polerujemy. 

* Białe staniki po jakimś czasie
brzydko szarzeją. Można je od-
świeżyć proszkiem do pieczenia.
Trzeba wsypać saszetkę proszku
do miski, dolać ciepłej wody i na-
moczyć bieliznę. Następnie ją
uprać. 

Tradycyjne nalewki

Dobre radyKrzyżówka 
z nagrodą

Nalewka z dzikiej róży: 1 kg
owoców dzikiej róży (bardzo ważne
- zebranych po pierwszych przy-
mrozkach), szklanka (250 ml) spiry-
tusu 95 proc., 0, 5 litra wódki 40
proc., 60 dag cukru. Owoce oczyść,
usuwając nasiona, umyj, osusz.
Zasyp w dużym słoju cukrem i po-
staw w cieple, aby puściły sok. Co 2
dni potrząsaj słojem. Po 2 tygod-
niach wlej do słoja z owocami spiry-
tus z wódką, zakręć i odstaw na
kolejne 2 tygodnie, co parę dni
wstrząsając. Po tym czasie zlej,
przecedź i przelej do butelek. Postaw
w ciemnym chłodnym miejscu. Na-
lewka będzie gotowa po 2 miesią-
cach (ale im dłużej stoi, tym jest
lepsza). 
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Ustawa o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych stanowi,
że źródłem przychodów jest od-
płatne zbycie rzeczy, jeżeli nie na-
stępuje ono w ramach działalności
gospodarczej i zostało dokonane
przed upływem pół roku, licząc od
końca miesiąca, w którym nastą-
piło nabycie tej rzeczy.

Jeżeli więc sprzedaż rzeczy na-
stąpi co najmniej po upływie pół
roku od dnia nabycia i nie będzie
miała miejsca w ramach działalno-
ści gospodarczej, uzyskany przy-
chód z tej sprzedaży nie będzie
podlegał opodatkowaniu podat-
kiem dochodowym od osób fizycz-
nych i nie ma konieczności
wykazania go w zeznaniu podat-
kowym.

Okres pół roku liczy się od
końca miesiąca, w którym nastą-
piło nabycie tych rzeczy.

W przypadku, gdy do sprze-
daży dojdzie przed upływem pół
roku, przychód będzie należało

wykazać w zeznaniu podatkowym.
Dochodem z odpłatnego zbycia

rzeczy jest różnica pomiędzy przy-
chodem uzyskanym ze sprzedaży
rzeczy a kosztem nabycia, zmniej-
szona o wartość nakładów ponie-
sionych w czasie posiadania
rzeczy. Jeżeli koszty uzyskania
przekraczają sumę przychodów,
różnica jest stratą ze źródła przy-
chodów.

Uzyskany dochód ze zbycia
rzeczy podlega opodatkowaniu po-
datkiem dochodowym na ogólnych
zasadach i należy go wykazać w
zeznaniu rocznym (PIT-36), skła-
danym za rok podatkowy, w którym
dokonano zbycia rzeczy.

Podstawa prawna: 
art. 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy o po-

datku dochodowym.
rENATA LACHIEWICZ 

KIErOWNIK DZIAŁU OBSŁUGI 
BEZPOŚrEDNIEJ UrZęDU 

SKArBOWEGO W LESZNIE

SPrZEDAŻ rZECZy Z PODATKIEM CZy BEZ PODATKU

Przed miesiącem pisaliśmy o
tym, że Zespół Szkół w Lasocicach
realizuje projekt Comenius-Partner-
skie Projekty Szkół. Jest to bardzo
ciekawa inicjatywa, która pozwoli
uczniom nie tylko pogłębiać znajo-
mość języka angielskiego, ale zwie-
dzić kilka krajów: Rumunię,
Bułgarię, Chorwację, Włochy oraz
Turcję. Właśnie teraz od 10 do 16
listopada ośmiu uczniów lasocickiej
szkoły oraz trzech nauczycieli wyje-
dzie do Rumunii.

Tematem projektu, do którego
przystąpiła szkoła z Lasocic, są za-
pomniane gry uliczne - temat o tyle
ciekawy, o ile coraz trudniej jest od-
ciągnąć dzieci od komputera.
Uczniowie poznawać będą trady-
cyjne gry z każdego państwa, a na
koniec projektu powstanie film oraz
wydana zostanie książka na ten
temat. Projekt przeznaczony jest dla
uczniów w wieku 12 - 15 lat. 

- Do dwóch razy sztuka - wyjaś-
nia Karina Taszbajew, koordyna-
tor projektu - Pierwszy raz
składaliśmy wniosek w ubiegłym
roku i z przyczyn formalnych został
on odrzucony. Byliśmy jednak na
tyle zmotywowaną grupą nauczy-
cieli z różnych krajów, którzy, wie-
rząc w cel projektu, postanowili
spróbować po raz drugi. Tym razem
skutecznie. 

Jakie korzyści niesie za sobą
projekt? Dofinansowanie na dwa
lata to kwota 20.000 euro. Pienią-
dze przeznaczone są na dojazd
dzieci i nauczycieli do krajów part-

nerskich, organizację czasu w
danym kraju oraz zakup materiałów
potrzebnych do realizacji projektu.
Dzieci mają szansę poznać kulturę
danego kraju, zobaczyć, jak funk-
cjonują szkoły poza granicami na-
szego państwa, oraz - co
najważniejsze - porozmawiać z ró-
wieśnikami w języku angielskim.
Uczniowie działają również lokalnie
i na terenie szkoły. Obecnie każda
klasa zobowiązana jest stworzyć
kącik międzynarodowy na temat
państwa, które wylosowała. I tak w
każdej klasie pojawiają się flagi pań-
stw partnerskich, ciekawostki histo-
ryczne, geograficzne czy informacje
o tradycjach danego kraju. 

Młodzież ma szansę poznać się
i porozmawiać przed wyjazdem z
grupą utworzoną dla nich na Face-
booku. Taka grupa istnieje również
dla nauczycieli - dyskutują na niej
na temat organizacji czasu podczas
wyjazdu, najlepszego dojazdu do
danego państwa itd.

Dzieci, podczas mobilności (jak
określany jest wyjazd zagraniczny),
śpią u rodzin swoich rówieśników.
Również podczas pobytu w Polsce,
który planowany jest na czerwiec
2014 roku, dzieci i młodzież z Ze-
społu Szkół będą gościć w swych
domach rówieśników z państw part-
nerskich. 

Projekt Comenius

W dniu 4 października Samorząd Uczniowski szkoły w Długiem Sta-
rem zorganizował w szkole PIERWSZE GRAND PRIX w tenisie sto-
łowym. Emocje w rywalizacji o zwycięstwo sięgały zenitu. W
kategorii gimnazjum wśród dziewcząt wygrała Sandra Bestra przed
Olą Stachowską oraz Mają Bodylską. Wśród chłopców zwyciężył
Joachim Piwek przed Patrykiem Maćkowiakiem oraz Adamem
Knechtem. W szkole podstawowej pierwszy był Dawid Szulc, wy-
przedzając Mariusza Knechta oraz Sebastiana Bestrego. Wszyst-
kim zwycięzcom oraz uczestnikom serdecznie gratulujemy.

Z okazji Światowego Dnia Muzyki, który rokrocznie świętujemy 1
października, odbył się koncert w wykonaniu Dumitru Harea z
Mołdawii i Adrija Melnyka z Ukrainy. Obaj artyści mieszkają od
kilku lat w Polsce. 4 października zabrali nas w muzyczną podróż
w najodleglejsze zakątki świata przy pomocy zaczarowanych
dźwięków, wydobywanych na instrumentach piszczałkowych oraz
akordeonie. Koncert odbył się w Sali Wiejskiej w Długiem Starem.
W koncercie uczestniczyli uczniowie całej szkoły, a także ich naj-
bliżsi i przedszkolaki. 
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OWOCOWO I JESIENNIE

Święto Pieczonego Ziemniaka zorganizowały sobie przedszkolaki z Długiego Starego. Maluchy z grupy Misie wraz z rodzicami spotkały się w zagro-
dzie pana Demskiego. Tam oczywiście piekły ziemniaki w ognisku, ale zanim mogły je zjeść robiły ziemniaczane kukiełki do wiersza Juliana Tuwima
„Rzepka”. Obejrzały też krótki kukiełkowy teatrzyk w wykonaniu rodziców i spotkały się z boćkiem, który nie ma zamiaru wracać do ciepłych krajów. Na-
tomiast przedszkolaki z grup Rybki i Zajączki zaprosiły na swoje ziemniaczane święto nie tylko rodziców, ale i pana leśniczego. Gość opowiadał cie-
kawostki o leśnej zwierzynie. Wszyscy robili kukiełki z ziemniaków, a potem jedli upieczone bulwy. Radości było sporo.

Święto Pieczonego Ziemniaka zorganizowali sobie także uczniowie klas VI
z Długiego Starego. Wybrali się oni do gospodarstwa państwa Koniecznych,
a zaprosił ich do swojego domu kolega Kacper. Na wszystkich czekali ro-
dzice Kacpra oraz jego babcia i zastawiony smakołykami stół. Ale najwięk-
szą atrakcją było oczywiście ognisko oraz smażenie kiełbasek i ziemniaków.
Uczniowie nie tylko jedli, ale i grali w piłkę, skakali na trampolinie i bawili się
w chowanego. Z zadowoleniem twierdzą, że przeżyli wspaniały dzień.

Na zakończenie tych owocowych i jesiennych informacji dodajmy, że w
pierwszy piątek października obchodzi się Światowy Dzień Uśmiechu. Wy-
myślił go Harvey Ball, autor znanej na całym świecie żółtej uśmiechniętej
buzi tzw. „smiley face”. Śmieszki z klasy VI szkoły w Długiem Starem po-
stanowiły ten dzień specjalnie uczcić. Wszyscy więc otrzymywali samo-
przylepne „buźki” i karteczki z dowcipami. Tego dnia nie było też
odpytywania na lekcjach.

Uczniowie z klas IV-VI szkoły w Święciechowie zorganizowali Dzień Zdro-
wej Żywności. Przygotowali więc piękne plakaty promujące jedzenie owo-
ców i warzyw oraz naklejki z owocami dla wszystkich, którzy postanowili
przyłączyć się do akcji. W szkole zorganizowali kiermasz z owoców i wa-
rzyw przyniesionych przez uczniów. Zachęcali koleżanki i kolegów, aby
batoniki zastąpili jabłuszkami.

Grupa dzieci i młodzieży ze świetlicy socjoterapeutycznej w Henrykowie
zorganizowała spotkanie na świeżym powietrzu. Przy ognisku robili ku-
kiełki z ziemniaków i piekli ziemniaki. Oczywiście wszyscy je potem jedli i
dobrze się przy tym bawili.
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Jubileuszowy przegląd


