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W promieniach słońca
Lipiec przywitał wczasowiczów i turystów piękną pogodą. Przez większość dni przygrzewało słońce, a tylko kilka razy
orzeźwił nas letni deszcz. Nic więc dziwnego, że mieszkańcy gminy czas wolny spędzali przede wszystkim nad jeziorem w
Gołanicach. Mnóstwo osób się kąpało, ale byli i tacy, którzy grali w piłkę, opalali się, budowali z dziećmi zamki z piasku. Lato
po prostu zapewniło radość wypoczywającym. Mamy nadzieję, że tak będzie do końca wakacji. 
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I sesja Młodzieżowej Rady Gminy

W niedzielę, 6 lipca, na placu Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Strzyżewicach odbył się IX Miejsko-Powiatowy
Festyn Seniorów Leszno 2014. W imprezie udział wzięło jedenaście kół Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zaba-
wie przyświecało hasło: "Ludzie nie dlatego przestają się bawić, że się starzeją, lecz starzeją się, bo się przestają bawić". Drużyny wal-
czyły między sobą o miano najlepszych. Brały udział przede wszystkim w konkurencjach sportowych. Ostatecznie pierwsze miejsce
w klasyfikacji drużynowej zajął Zespół Śpiewaczy Razem Raźniej z Długiego Starego, działający przy oddziale PZERiI w Święciecho-
wie. Miejsce drugie wywalczyło koło z Garzyna, a trzecie koło z Rydzyny. Na zakończenie imprezy odbyła się zabawa taneczna. Głów-
nym organizatorem imprezy był Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lesznie przy wsparciu
finansowym Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego. 

W czwartek, 10 lipca, w sali
posiedzeń Urzędu Gminy w
Święciechowie odbyła się I
sesja Młodzieżowej Rady
Gminy. Tego dnia Rada
ukonstytuowała się i wybrała
organy władzy. 

Młodych radnych przywitał se-
kretarz i opiekun grupy Patryk
Tomczak oraz wójt gminy Marek
Lorych. Obradom przewodniczyła
najstarsza radna Izabela Za-
wadzka i to ona rozpoczęła sesję.
Następnie młodzież dokonała wy-
boru prezydium Młodzieżowej
Rady Gminy. W drodze tajnego

głosowania wybrano przewodni-
czącego, wiceprzewodniczącego i
sekretarza Młodzieżowej Rady
Gminy. Przewodniczącym został
Mikołaj Kostaniak, wiceprzewodni-
czącym Miłosz Tulewicz, a sekre-
tarzem Izabela Zawadzka. Radni
wybrali także trzyosobową Komisję
Rewizyjną, w skład której weszły:
Weronika Przybyła, Dominika
Wawrzyniak i Stefania Bartkowiak.
Kolejna sesja odbędzie się we
wrześniu. Młodzież przez wakacje
ma czas na przemyślenia, czym
będą chcieli się zajmować i jakie
pomysły realizować. 

ZAPROSZENIA * ZAPROSZENIA * ZAPROSZENIA
Na dożynki:
- 16 sierpnia – Dożynki w Gołanicach
- 17 sierpnia – Dożynki w Niechłodzie 
- 23 sierpnia – Dożynki Parafialne w Długiem Nowem 
- 24 sierpnia – Dożynki Parafialne i Turniej Wsi w Przybyszewie
- 30 sierpnia – Dożynki w Święciechowie 

Na festyny parafialne i pielgrzymki:
- 15 sierpnia – Festyn Parafialny na placu zabaw w Długiem Starem
- 26 sierpnia - IV Pielgrzymka Rowerowa do Sanktuarium Matki Bożej

Pocieszenia w Górce Duchownej ze Święciechowy i Przybyszewa
- 31 sierpnia - Pielgrzymka Rowerowa do Sanktuarium Matki Bożej

Pocieszenia w Górce Duchownej z Długiego Starego
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Jak załatwić sprawę
W   U R Z Ę D Z I E  G M I N y ?

Szanowni Państwo,
Kilka tygodni temu weszła w

życie ustawa, która gwarantuje
uczniom szkół podstawowych i
gimnazjów prawo do bezpłatnego
dostępu do podręczników, mate-
riałów edukacyjnych lub materia-
łów ćwiczeniowych, przezna-
czonych do obowiązkowych zajęć
edukacyjnych z zakresu kształce-
nia ogólnego, określonych w ra-
mowych planach nauczania dla
tych szkół.

Nowe regulacje przewidują, że
resort edukacji w roku szkolnym
2014/2015 będzie odpowiedzialny
za przygotowanie i dostarczenie
wszystkim pierwszoklasistom
szkół podstawowych darmowego
podręcznika „Nasz Elementarz” –
do zajęć z zakresu edukacji: polo-
nistycznej, matematycznej, przy-
rodniczej i społecznej. Obejmować
będzie on cztery części ze spisem
treści. Elementarz będzie zachę-
cać również do zajęć artystycz-
nych i aktywności ruchowej.
Ponadto gmina ma otrzymać dota-
cję celową na sfinansowanie
kosztu zakupu podręcznika do ję-
zyka obcego oraz materiałów ćwi-
czeniowych.

Zmiany będą wchodziły w życie
etapami. We wrześniu przyszłego
roku darmowy podręcznik od Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej do-
staną uczniowie klas II
(pierwszoklasiści będą mieli dar-
mowy elementarz po swoich star-
szych kolegach), za dwa lata -
uczniowie klas III. 

Równolegle w ramach dotacji w
2015 r. będą kupowane podręcz-
niki wraz z materiałami ćwiczenio-
wymi dla uczniów klas IV

podstawówek i I klas gimnazjów, w
2016 r. - dla klas V podstawówek i
klas II gimnazjów, a w 2017 r. - dla
klas VI podstawówek i klas III gim-
nazjów.

Finalnie dotacja celowa będzie
przyznawana na:

- podręcznik do języka obcego
dla klas I-III szkół podstawowych -
do 25 zł na ucznia,

- materiały ćwiczeniowe dla
klas I-III szkół podstawowych - do
50 zł na ucznia,

- podręczniki dla klas IV-VI - do
140 zł na ucznia, 

- materiały ćwiczeniowe dla
klas IV-VI - do 25 zł na ucznia,

- podręczniki dla gimnazjów -
do 250 zł na ucznia,

- materiały ćwiczeniowe dla
gimnazjów - do 25 zł na ucznia.

Docelowo w 2017 r. wszyscy
uczniowie szkół podstawowych i
gimnazjów będą mieli zapewnione
bezpłatne podręczniki. Szkoły
będą je wypożyczać uczniom na
zasadach określonych przez dy-
rektorów. Zgodnie z ustawą pod-
ręczniki będą musiały być
wieloletnie - mają służyć trzem ko-
lejnym rocznikom dzieci. Materiały
ćwiczeniowe będą w przeciwień-
stwie do materiałów edukacyjnych
– jednorazowe. Nie będą one
uczniom wypożyczane, tylko prze-
kazywane. 

Pełną informację na powyższy
temat znajdą Państwo na stronie
internetowej www. naszelemen-
tarz. men. gov. pl. 

Zachęcamy również Państwa
do zapoznawania się z zamiesz-
czanymi tam materiałami!

ZASTĘPCA WójTA
PATRyK TOMCZAK

Inwestycje i remonty

Na początku maja została podpisana umowa z Przedsiębior-
stwem Dróg i Ulic Sp. z o. o. w Lesznie na zadanie o nazwie „Bu-
dowa drogi ul. Rolnej w Długiem Starem”. Koszt budowy wynosi
447. 560 zł, a termin jej wykonania ustalono na koniec września.
Nowa ulica będzie miała około 358 m. długości. Szerokość jezdni
wyniesie od 4 do 5 m, a chodników od 1 do 3 m. Zarówno jezd-
nia, jak i chodniki powstaną z kostki betonowej. Odwodnienie
drogi odbywać się będzie przy pomocy kanalizacji deszczowej.

Przed wakacjami zakończono remont Sali Wiejskiej w Lasocicach.
Przeprowadzone prace remontowe obejmowały: malowanie sali
głównej, malowanie kuchni, WC, klatki schodowej oraz pomiesz-
czeń przynależnych. Odnowiono także podłogi na scenie.W Krzycku Małym z inicjatywy kilku osób powstaje Stowa-

rzyszenie "Krzycka Wyspa Marzeń". W związku z tym został
ogłoszony konkurs dla krzyckich dzieci na logo Stowarzysze-
nia. Nie ma żadnego ograniczenia co do wieku dziecka i tech-
niki wykonania. Logo powinno jedynie kojarzyć się z nazwą
Krzycka Wyspa Marzeń. Prace należy składać do końca sierp-
nia 2014 r. w Agencji Pocztowej Roksany Młynarz. Dla zwy-
cięzcy przewidziana jest nagroda. Prace należy podpisać
imieniem i nazwiskiem oraz podać swój wiek.
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"Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, 
bo zostawili ślady w naszych sercach"

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami
smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości 

oraz uczestniczyli we mszy św. i towarzyszyli w ostatniej drodze

śp. Wojciecha Borowiaka
W szczególności dziękujemy bliskim, znajomym, sąsiadom,

koleżankom i kolegom, przedstawicielom samorządu, 
instytucji i organizacji społecznych, 

za wsparcie duchowe, wyrazy współczucia, wieńce i kwiaty. 
W sposób szczególny dziękujemy księżom

celebrującym mszę świętą.

Żona i Córki
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imieniny obchodzą
W sierpniu

Monika - 27 VIII
Monika przywędrowała do nas

w XV wieku z Grecji. Przez długie
wieki nie cieszyła się w Polsce po-
pularnością, ale teraz jest na-
prawdę modna. Monika dosłownie
oznacza "jedną, jedyną", jedy-
naczkę. I rzeczywiście jest jedyna
w swoim rodzaju. Mówi się, że
przypomina barwnego motyla. Jest
idealną przyjaciółką, matką, żoną i
kochanką. Potrafi być wspaniałą
panią domu, u której przyjęcia są
zawsze fantastyczne, towarzystwo
znakomite, a dania wyszukane i
podane wykwintnie. Monika ma
szeroki gest, dlatego lepiej, by nad
domowym budżetem czuwał mąż.
Prawie nie ma wad, ale gdy nad-
użyje się jej cierpliwości, łatwo
wpada w złość. Jej kolorem jest
niebieski, zwierzęciem skowronek,
rośliną tulipan, liczbą dziewiątka, a
znakiem zodiaku Strzelec. Imie-
niny obchodzi także 18 stycznia i 4
maja. 

W naszej gminie mieszka 77
pań o imieniu Monika. Najwięcej,
bo aż 29 jest ich w Święciechowie.
Mieszkają także w Krzycku Małym

i Strzyżewicach – po 7, Gołanicach
i Długiem Starem – po 6, Lasoci-
cach, Przybyszewie i Długiem
Nowem – po 4, Henrykowie – 3,
Trzebinach, Niechłodzie i Ogro-
dach – po 2 oraz jedna w Piotrowi-
cach. Najstarsza Monika ma 88 lat
i mieszka w Święciechowie, a naj-
młodsza ma lat 6 i jest mieszkanką
Długiego Starego. Wszystkim pa-
niom życzymy szczęścia, zdrowia,
miłości i radości. 

Monika Feler
z Ogrodów

Jarosław - 1 VIII
Imię Jarosław ma słowiański ro-

dowód. Dosłownie znaczy "ostry,
surowy". Kiedyś było to popularne
imię ruskich książąt, ale i u nas cie-
szyło się sławą do XIV wieku.
Potem przez długie lata stało się
niemodne, by powrócić w XIX
wieku. Dziś jest nadawane dosyć
często. Jarosław to energiczny, nie-
zależny mężczyzna. Ceni sobie
własną indywidualność i zawsze
chce przewodzić. Lubi doborowe to-
warzystwo i życie odrobinę na
pokaz. Jego kolorem jest seledyn,
zwierzęciem paw, rośliną róża,
liczbą dziewiątka, a znakiem zo-
diaku Byk. Imieniny obchodzi także:
8 i 21 stycznia, 25 lutego, 21 i 25
kwietnia, 7 czerwca oraz 27 listo-
pada. 

W gminie Święciechowa jest 46
panów Jarosławów. Najstarszy pan
o tym imieniu ma 61 lat i mieszka w
Święciechowie, natomiast najmłodsi

są dwaj 19-latkowie, także miesz-
kańcy Święciechowy. Najwięcej Jar-
ków mieszka w Święciechowie –
20, Długiem Starem – 6, Lasocicach
– 5, Przybyszewie – 4, Gołanicach,
Strzyżewicach, Piotrowicach, Nie-
chłodzie i Krzycku Małym – po 2
oraz jeden w Długiem Nowem.
Wszystkim panom o tym imieniu ży-
czymy dużo radości i długiej, szczę-
śliwej przyszłości.

POŻEGNANIE
W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

01. 07 - Ratajczak Alfreda(1931), Długie Stare
02. 07 - Wójcicki Franciszek (1924), Lasocice
09. 07 - Borowiak Wojciech józef (1948), Święciechowa

Jarosław Dyba
ze Święciechowy

Czego nie wiemy o...
Łukaszu Szwarcu

Lat 30, mieszkaniec Krzycka
Wielkiego, inżynier, pracow-
nik spółki Przewozy Regio-
nalne, działacz WOPR,
wyróżniony między innymi
Srebrną Honorową Odznaką
WOPR, Brązową Odznaką
Honorową Polskiego Zwią-
zku Motorowodnego i Nar-
ciarstwa Wodnego, Złotą Od-
znaką „Za zasługi dla WOPR
Woj. Wielkopolskiego”, mąż,
ojciec dwójki dzieci, zodia-
kalny Strzelec.

- Mieszka Pan w Krzycku
Wielkim, ale Pana dom ro-
dzinny to Święciechowa?

- Byłem małym chłopcem,
kiedy rodzice i dziadkowie prze-
prowadzili się z Leszna do Świę-
ciechowy. Spędziłem tu całe
dzieciństwo i młodość. W Świę-
ciechowie dobrze się czuję i
często tu przyjeżdżam.

- Pana wspomnienia z dzie-
ciństwa to jednak głównie
pobyt nad wodą w Gołani-
cach? 

- Od dziecka tam bywałem, a
to dzięki dziadkowi, który był jed-
nym z założycieli WOPR w Lesz-
nie, gdzie powierzono mu
obowiązki prezesa. Dziadek
utworzył stanicę w Gołanicach i
przez wiele lat ją prowadził. Nad
wodą spędzaliśmy z braćmi
wszystkie wakacje. To dziadek
„zaraził” nas pasją do pływania,
do wodnego ratownictwa, do ko-
rzystania z uroków plaży. 

- Kolejno zdobywał Pan ra-
townicze stopnie?

- Jestem ratownikiem WOPR,
starszym sternikiem motorowod-
nym, a kilka lat temu zdobyłem
też uprawnienia Kwalifikowanej
Pierwszej Pomocy.

- Nie ma już dziadka?
- W moim życiu kilka razy że-

gnałem się z najbliższymi. Naj-
pierw na zawsze odszedł ojciec,

potem dziadek i w krótkim czasie
mama. To były najtrudniejsze dla
mnie chwile. Bardzo za nimi tęsk-
nię. 

- Można powiedzieć, że dla
dziadka prowadzi Pan nadal
stanicę?

- Tak. Ówczesny prezes ZW
WOPR w Lesznie zgodził się
bym przejął tę działalność po
dziadku. Po okresie próbnym, na
Walnym Zebraniu Delegatów,
wybrano mnie na kierownika sta-
nicy na pięcioletnią kadencję.
Jestem też członkiem Zarządu
WOPR w Lesznie. W prowadze-
niu stanicy pomagają mi najbliżsi. 

- Zawodową pracę ma Pan
daleko od Gołanic?

- Pracuję na kolei. Ukończy-
łem Technikum Kolejowe, potem
wyższe studia inżynierskie. Nie
ukrywam, że do nauki mobilizo-
wała mnie żona. Tak naprawdę
dzięki niej ukończyłem studia,
które umożliwiły mi rozwój w
życiu zawodowym. A do pracy
dojeżdżam prawie czterysta kilo-
metrów. 

- To nie ma Pana codziennie
w domu?

- Wyjeżdżam w poniedziałek,
wracam w piątek. Jestem za-
stępcą dyrektora jednej z jedno-
stek wykonawczych spółki
Przewozy Regionalne. A dokład-
nie Zakładu Naprawy Taboru,
który specjalizuje się w naprawie
pojazdów kolejowych. Kieruję ze-
społem prawie czterystu osób. To
bardzo odpowiedzialna praca.

- Z rodziną kontaktuje się
więc Pan głównie telefonicz-
nie?

- Ale codziennie. A kiedy wra-
cam, jadę do „mojej” stanicy,
oczywiście często z żoną i cór-
kami. 

- Ma Pan więc jeszcze czas
na cokolwiek innego?

- Kiedyś tańczyłem w Zespole
Pieśni i Tańca Marynia. To była
wspaniała przygoda. Dziś w Ma-
ryni tańczy moja dziewięcioletnia
córka. Niestety, ja nie mam już
na to wolnych dni. Tak naprawdę
ciągle się spieszę. Mój wypoczy-
nek to pobyt nad wodą i co-
dzienne chwile z internetem.
Lubię wiedzieć, co dzieje się w
kraju i na świecie. 

- Co ceni Pan w ludziach?
- Przede wszystkim szcze-

rość. Przy szczerej rozmowie
wiele można zrozumieć, a nawet
wybaczyć. 

- A Pana marzenie?
- Wybudowanie domu. Bardzo

chcemy mieć z żoną własny kąt. 
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Razem przez 60 lat
Poprosiliśmy jubilatów o chwilę

rozmowy. Nieczęsto zdarza się
przecież, by małżonkowie wspólnie
doczekali diamentowych godów. To
wielka radość dla nich samych, ale
przede wszystkim dla bliskich. Z
tak niecodziennej rocznicy cieszyły
się dzieci, wnuki, przyjaciele, ro-
dzina. Nic dziwnego, że państwo
Tórzowie odebrali sporo gratulacji,
także od sąsiadów i kolegów z
dawnej pracy pani Krystyny i pana
Henryka. Wszyscy życzyli im zdro-
wia. 

Jubilaci zgodzili się powspomi-
nać. Poznali się na zabawie w La-
socicach, gdzie mieszkała pani
Krystyna. Jej rodzice prowadzili
gospodarstwo rolne. Pan Henryk
był już wtedy piekarzem. Byli bar-
dzo młodzi, gdy postanowili się po-
brać. Pani Krystyna miała 19 lat, a
przyszły mąż tylko o rok więcej.
Zaraz po ślubie poszli na swoje, i
to sporo kilometrów od domu.
Wtedy bowiem nauczyciele otrzy-
mywali nakazy pracy. A pani Kry-
styna była nauczycielką. 

- To nie były łatwe lata – mówi
Krystyna Tórz. – Najpierw skiero-
wano mnie do Strzelec Krajeń-
skich, potem do Kożuchowa,
kolejno do Jezierzyc Kościelnych i
Niechłodu. Przez pierwsze osiem
lat małżeństwa kilka razy się prze-
prowadzaliśmy. A pracowało się
wtedy w szkole po sześć, siedem
godzin dziennie, także w soboty.
Na szczęście lubiłam swój zawód. 

Pani Krystyna ukończyła Stu-
dium Nauczycielskie o kierunku
plastycznym, a potem także wy-
ższe studia pedagogiczne. Uczyła
plastyki, zajęć praktycznych oraz
wszystkich przedmiotów w klasach
I-III. 

Pan Henryk ze swojego wy-
uczonego zawodu zrezygnował.
Piekarzem był zaledwie kilka lat.
Potem przeniósł się na kolej. Przez
dwadzieścia kolejnych lat pracował
jako starszy motorniczy na stacji w
Lesznie. O tej pracy może powie-
dzieć, że była odpowiedzialna, w
turnusie, przy bardzo dużym ruchu
pociągów, zwłaszcza towarowych.
Ale wtedy mieszkali już w Święcie-
chowie, do pracy nie miał więc da-
leko.

Bo państwo Tórzowie postano-
wili wybudować dom w rodzinnej
miejscowości pana Henryka. Sta-
wiali go przy tej samej ulicy, przy
której mieszkali jego rodzice. Dziś z
uśmiechem mówią, że wrócili do
siebie. W nowym domu zamiesz-

kali w 1962 roku. A pani Krystyna
rozpoczęła pracę w szkole w Świę-
ciechowie. Przez dziesięć lat była
też radną gminy.

Chętnie rozmawiamy o domu.
Jubilaci pokazali mi ogród. Przez
lata dosadzali tam drzewa, krzewy,
kwiaty. Mają piękny teren obsa-
dzony trawą, miejsce do wypo-
czynku, dużo zacienionych
zakątków. Lubią ten ogród, pan
Henryk spędza w nim dużo czasu.
Uprawiają przecież też warzywa,
owoce. To wymaga sporo pracy. 

A wewnątrz domu wiszą obrazy
pani Krystyny. Malowała je przed
laty, teraz już nie sięga po pędzel,
czy ołówek. Ale są też obrazy jed-
nego z synów. Chyba przejął pla-
styczny talent po mamie. 

Jubilaci wychowali czwórkę
dzieci. Mają dwie córki i dwóch
synów. Nie ukrywają, że są szczę-
śliwymi rodzicami. 

- Kiedy żona pracowała i stu-
diowała, a ja chodziłem do pracy
na zmiany, nie było łatwo - wspo-
mina Henryk Tórz. – Dzieliliśmy
się obowiązkami, tak by dzieci za-
wsze miały opiekę. Na szczęście
dobrze się uczyły. Cała czwórka
ukończyła studia wyższe, dwoje
jest nauczycielami, jeden syn
ukończył weterynarię, córka rolnic-
two. 

O bliskich państwo Tórzowie
mogą mówić naprawdę dużo.
Uśmiechają się wtedy, są zadowo-
leni, opowiadają o ich życiowych

wyborach. Dzieci rozjechały się po
kraju, i nie tylko. Jedna córka
mieszka w Katowicach, druga pod
Kaliszem, syn w Niemczech. Tylko
jeden syn pozostał w Święciecho-
wie. Ale i o wnukach jubilaci mówią
z wielką miłością. Pani Krystyna
żartem dodaje, że wnuczęta uro-
dziły się na każdy dzień tygodnia.
Ma ich bowiem siódemkę, wszyscy
pokończyli studia wyższe. Czwórka
wybrała zawód prawnika, dwójka
lekarzy, a jedna ekonomistki. Jubi-
laci doczekali się też jednego praw-
nuczka. Czyż można nie być
szczęśliwym, patrząc na codzien-
ność najbliższych?

- Najważniejsze, by jak najczę-
ściej nas odwiedzali – mówi pan
Henryk. – Cieszymy się z każdej
ich wizyty. Przyjazd dzieci i wnu-
cząt to dla nas zawsze święto.

Na co dzień rodzicom pomaga
syn, zwłaszcza w ogrodzie. Nie są
i nie będą więc sami. Co prawda ju-
bilaci ciągle krzątają się w domu i
ogrodzie, ale zdrowie już nie to.
Troski wymaga zwłaszcza pani
Krystyna. Jednak nie narzeka, jest
pogodna, uśmiechnięta. Z przy-
jemnością opowiada o pasji pana
Henryka. Bo ta zdominowała całe
ich życie. 

Opowieść o myślistwie nada-
wałaby się na kolejny duży artykuł.
Pan Henryk bowiem od 50 lat po-
luje. Do Polskiego Związku Ło-
wieckiego zapisał się w 1964 roku,
ale już jako chłopak był nagania-

czem w czasie polowań. O polo-
waniach może mówić godzinami.
Pamięta wszystkie, także te pierw-
sze sprzed pół wieku. Bez zasta-
nowienia wymienia swoje trofea,
opowiada o myśliwskich impre-
zach, o budowie anten w lesie, o
dokarmianiu zwierząt, o polowa-
niach dewizowych z zaprzyjaźnio-
nym Duńczykiem i o dziesiątkach
innych łowieckich przeżyć. To jego
prywatne i zawodowe życie. W
1976 roku został bowiem starszym
instruktorem do spraw łowiectwa w
Zarządzie Wojewódzkim PZŁ w
Lesznie. Tam na etacie przepraco-
wał 15 lat i stamtąd przeszedł na
emeryturę. A swoją pasję przekazał
też synom, obaj polowali. 

Spotkanie z panią Krystyną i
panem Henrykiem to jedna wielka
opowieść. Nie rozmawialiśmy
oczywiście o trudnych dniach w
życiu, o chorobach czy kłopotach.
Takich nigdy nie brakuje. Mówi-
liśmy o tym, co cieszy, co daje siłę.
A jubilaci tę radość czerpią głównie
z bliskich. Pan Henryk dodaje, że
także z łowiectwa, bo do dziś po-
luje i niemal codziennie spotyka się
z kolegami myśliwymi. 

Powiedzmy jeszcze, że pani
Krystyna przepracowała 38 lat, a
pan Henryk 41. Na emeryturach są
niemal od ćwierć wieku. Szczęśli-
wie doczekali wspólnego 60-lecia,
a teraz będą świętować każdy ko-
lejny jubileusz. My życzymy, aby
było ich jak najwięcej. 

Przed miesiącem minęła 60. rocznica, odkąd Krystyna i Henryk Tórzowie ze Święciechowy idą razem przez życie. Ślub wzięli
bowiem 10 lipca 1954 roku. 
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- Od tamtego czasu minęło do-
kładnie trzydzieści lat- mówi Ma-
ciej Perek.- Ten sport zawsze
mnie fascynował, a wróciłem do
niego całkiem niedawno, dzięki
synowi. 

Wędkarstwo najogólniej mó-
wiąc dzieli się na rekreacyjne i
sportowe. W tej pierwszej katego-
rii chodzi po prostu o łowienie ryb
metodą muchową, gruntową bądź
spinningową. Służy rozrywce,
przyjemności i regeneracji sił.
Wędkarstwo rzutowe to sport wy-
czynowy, w który wkłada się wiele
wysiłku i sportowej pasji. Polega
na tym, by odpowiednią techniką
uzyskać najcelniejszy lub najdłuż-
szy rzut. Jest sportem kwalifiko-
wanym, którego wynik zawsze
podaje się w punktach.

Pierwsze zawody w wędkar-
stwie rzutowym rozegrano w po-
łowie XIX wieku w Anglii i Stanach
Zjednoczonych. W Polsce
wzmianki o zawodach rzutowych
pochodzą z 1926 roku, kiedy to
rywalizowano w konkurencjach
odległościowych muchą pstrą-
gową. Dzisiejsze wędkarstwo rzu-
towe liczy dziewięć różnych
konkurencji. Cztery z nich są do-

celowe, a więc rzucając ciężar-
kiem trzeba trafić do drewnianej
tarczy. Pozostałe konkurencje po-
legają na osiąganiu jak najwięk-
szych odległości, mając na żyłce
ciężarki o określonej wadze.

- Do każdej konkurencji prze-
znaczony jest inny sprzęt - tłuma-
czy pan Maciej. - Aktualnie mam
osiem wędek, a specjalizuję się w
dwuboju odległościowym, w któ-
rym w zeszłym roku zająłem piąte
miejsce w Polsce. Rzucam obu-
rącz z ciężarkiem 18 gramów oraz
oburącz z muchą. Startuję też w
innych konkurencjach. Mój rekord
w rzucie na spinning z ciężarkiem
7, 5 grama wynosi 78 metrów.

Nie jest łatwo wyrzucić żyłkę z
kołowrotka na bardzo dużą odle-
głość. Ktoś, kto próbuje tego po
raz pierwszy, osiąga zaledwie kil-
kanaście metrów. Wyniki robi się
po miesiącach, a nawet latach tre-
ningów. Przy tym doskonale poz-
nać trzeba sprzęt, dobrać
kołowrotek do wędki, postarać
się, by były jak najlżejsze i by po-
zwalały jak najszybciej osiągać
dalekie odległości. Są fachowcy,
którzy przerabiają typowe koło-
wrotki właśnie dla wędkarstwa

rzutowego. Pan Maciej takie koło-
wrotki posiada i wyjaśnia, że na
nich bardzo precyzyjnie nawija się
żyłkę, by sprawiała przy wyrzucie
jak najmniejszy opór. 

Wydawałoby się, że wędkar-
stwo rzutowe to nudny sport. Tym-
czasem Maciej Perek potrafi o
nim fascynująco opowiadać.
Mówi, że do każdego treningu so-
lidnie się przygotowuje, sprawdza
sprzęt, rozstawia tarcze, wyzna-
cza cele. Trenuje na boisku spor-
towym w Święciechowie. W
czasie jednego treningu przez go-
dzinę wykonuje około 600 rzutów.
Liczy się powtarzalność, syste-
matyczność i koncentracja. Im
więcej rzutów, tym większa pre-
cyzja. Opowiada też o wyjazdach
na zgrupowania, gdzie spotykają
się sportowcy z wielu regionów
kraju. Poznają się, nawiązują
przyjaźnie, dzielą doświadcze-
niem. Potem współzawodniczą na
zawodach okręgowych i mistrzo-
stwach Polski. Ostatnio takie za-
wody odbyły się w Lublinie,
Białymstoku, Błoniach, Katowi-
cach, Szamotułach. Wędkarze
rzutowi walczą o tytuły w pięciu
imprezach pucharowych co roku.
Mają więc sporo atrakcji. W sierp-
niu w Opolu odbędą się Mistrzo-
stwa Polski w Wędkarstwie
Rzutowym, w których udział
wezmą Maciej Perek i jego syn
Jakub. Natomiast od 3 do 7
września będą miały miejsce 39.
Mistrzostwa Świata w Wędkar-
stwie Rzutowym w Szamotułach.

Pan Maciej oczywiście pojedzie
na nie, ale jako obserwator. 

Największą radością pana Ma-
cieja jest to, że swoją pasją zara-
ził dzieci. Od dwóch lat
zawodnikiem rzutowym jest jego
14-letni syn Jakub, a od roku o
dwa lata młodsza córka Marta.
Ćwiczą razem z tatą i są już ka-
detami w legnickiej sekcji rzuto-
wej. Jakub z powodzeniem
występuje na zawodach okręgo-
wych, w których ostatnio otarł się
o rekord w trójboju kadetów
Okręgu Legnickiego, a także ogól-
nopolskich, z których przywozi pu-
chary. Wkrótce zostanie juniorem.
Ma już cztery swoje wędki. Na od-
ległość w rzucie spinningiem jego
rekord wyniósł 62 metry. Marta
rzuca już 50 metrów. Bardzo cie-
szą się z tych wyników.

- Ten sport, wbrew pozorom,
wymaga siły i sprawności – mówi
jakub. – Trzeba być silnym, by
wykonać w czasie jednych zawo-
dów około 60 rzutów i jeszcze
robić to precyzyjnie, niezależnie
od pogody. Jestem trzykrotnym
mistrzem w trójboju spinningo-
wym kadetów Okręgu Legnic-
kiego, a w ubiegłym roku zająłem
w Pucharze Polski piąte miejsce
wśród kadetów w Polsce.

- Lubimy całą rodzinką wyjeż-
dżać na zawody – dodaje Marta.
– Mama wspiera nas i często ob-
serwuje naszą rodzinną rywaliza-
cję. Świetnie się przy tym bawimy.

Wędkarstwo rzutowe można
uprawiać w każdym wieku. Coraz
więcej młodych ludzi garnie się do
tego sportu. Wędkarstwo to prze-
cież kontakt z przyrodą, odpoczy-
nek i rozrywka. Prawie wszyscy
wędkarze rzutowi także łowią
ryby.

- Często z dziećmi wędkuję-
dodaje pan Maciej. – Spinningu-
jemy, i to z wielką perfekcją, dzięki
rzutom. Wyciągamy sporo ryb, ale
tylko dla przyjemności.

Maciej Perek z Jakubem i
Martą są jedynymi zawodnikami
wędkarstwa rzutowego w naszym
regionie. 

A powiedzmy jeszcze, że
przez dziesięciolecia istniało za-
równo amatorskie, jak i zawodni-
cze wędkarstwo rzutowe. Każde z
nich posługiwało się swoim regu-
laminem i miało swoje rekordy. Od
1 stycznia 1971 roku powstała
jedna wspólna Federacja Węd-
karstwa Rzutowego CIPS. Za-
wodnicy rywalizują w
konkurencjach indywidualnych,
zespołowych i wielobojach. Zdo-
bywają medale i tytuły mistrzów.
Wśród ocenianych najwyżej są
też Polacy.

Pasją wędkarstwo rzutowe
Maciej Perek ze Święciechowy ma 42 lata. Doskonale jednak
pamięta, że jako chłopak w 1984 roku rozpoczął swoją przy-
godę z wędkarstwem. Od początku było to wędkarstwo rzu-
towe, a rzucał na boisku obok Stadionu Smoczyka. Wówczas
należał do klubu wędkarskiego Koło Leszno- Miasto i w Lesz-
nie mieszkał. W chwili obecnej należy do PZW Legnica. W
1990 roku został mistrzem Polski w pięcioboju i trójboju, a
wicemistrzem w dwuboju muchowym.

Maciej Perek z Jakubem i Martą.
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Z Kroniki Święciechowy

Zdobyte puchary przez tatę i syna.

Liczy się precyzja.

- Zakład wikliniarsko – trzciniar-
ski „Wiklina” w Przybyszewie za
najlepsze wyniki we współzawod-
nictwie pracy w roku 1973 zdo-
bywa proporzec. Z tej okazji
odbyło się w Przybyszewie uro-
czyste spotkanie z udziałem se-
kretarza KW PZPR Władysława
Ślebody, wojewody poznańskiego
Tadeusza Grabskiego oraz przed-
stawicieli powiatowych władz poli-
tycznych i administracyjnych.
Wręczono odznaki resortowe i
związkowe. Odznakę „Zasłużony
racjonalizator produkcji” - Broni-
sława Mocek, a odznakę „Zasłu-
żony pracownik handlu i usług” –
Lidia Frydrych i Telesfor Filipowski. 

- Z okazji XXX-lecia PRL na te-
renie gminy Święciechowa zostali
odznaczeni następujący obywa-
tele: Jan Witkowski – Krzyż Kawa-
lerski Orderu Odrodzenia Polski za
osiągnięcia w dziedzinie społeczno
– politycznej, Stefan Bensdorff –
„Za zasługi w rozwoju wojewódz-
twa poznańskiego” za wkład w roz-
wój społeczno- gospodarczy,
Antoni Becela – „Za zasługi w roz-
woju województwa poznańskiego”,
Zygmunt Wyrodek – „Medal XXX-
lecia”, Stanisław Drobniak –
„Medal XXX-lecia”, Marta Ko-
nieczna – „Medal XXX-lecia” za
osiągnięcia w dziedzinie kultury,
Henryk Wojciech - „Medal XXX-
lecia”, Jerzy Klich - „Za zasługi w
rozwoju województwa poznań-
skiego”, Antoni Grzelewski -
„Medal XXX-lecia”, Irena Pazoła -
„Za zasługi w rozwoju wojewódz-
twa poznańskiego”, Józef Kisiela -
„Medal XXX-lecia”, Stanisław
Tyrcz - „Medal XXX-lecia” oraz
Bronisława Mocek, Eugeniusz
Paczkowski, Nawrocik i inni. Nie-
zależnie od powyższego wszyscy
obywatele gminy na apel naczel-
nika gminy Stefana Bensdorffa,

doprowadzili swoje wsie i obejścia
do estetycznego wyglądu, praco-
wali przeważnie w ramach czynów
społecznych i partyjnych. Za dobry
wygląd estetyczny uzyskano wie-
lokrotnie słowa uznania od władz
zwierzchnich i prasy. 

- Pomimo niesprzyjającej po-
gody żniwa zostały sprzątnięte w
100%. Wytypowani z gminy oby-
watele: Grzelewski Antoni – rolnik,
Gawrych Marek, Grzegorek Ju-
lianna – rolniczka, Nawrocik Jan –
pracownik SKR, Pazoła Irena – rol-
niczka, przewodnicząca KGW w
Święciechowie, Mikołajczak Feliks
– rolnik, zameldowali władzom po-
wiatowym w Lesznie o komplet-
nym zebraniu słomy, wykonaniu
podorywek i zasianiu poplonów. 7
września 1977 roku delegacja
nasza uczestniczyła na Central-
nych Dożynkach w Lesznie. 

- W roku 1974 mieszkańcy oraz
zakłady pracy gminy wykonały
czyny społeczne na łączną war-
tość 6. 228. 466 zł – na jednego
mieszkańca przypada 775 zł. Roz-
poczęto budowę drogi Strzyżewice
– Święciechowa, wykonano roboty
ziemne o pow. 4. 200 m2, ułożono
chodniki o łącznej powierzchni 7.
692 m2, wybudowano dwa stawy
przeciwpożarowe we wsiach Świę-
ciechowa i Niechłód o łącznej war-
tości 400 tys. zł. otynkowano i
pomalowano 105 budynków – war-
tość 738. 873 zł, postawiono nowe
ogrodzenia, naprawiono istniejące
oraz pomalowano 4740 m.b. –
wartość czynu wynosi 476. 413 zł.
Ponadto założono 100 sztuk
ogródków kwiatowych – wartość
95. 000 zł oraz wykonano prace
społeczne na rzecz porządku, es-
tetyki, higieny, zadrzewiania i
ochrony środowiska na łączną
wartość 657. 012 zł. 

Przypominany, że informacje zawarte w tym artykule są za-
czerpnięte z "Kroniki Święciechowy" znajdującej się w sie-
dzibie Samorządowego Ośrodka Kultury. Nie zmieniamy
treści ani znaczenia zapisków. Przedstawiamy dokładne in-
formacje znajdujące się w kronice. 
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Żelazny jubileu  
Wszystko zaczęło się w 1949

roku. Wtedy to wybudowano boi-
sko sportowe w Święciechowie.
Kilku mieszkańców wsi doprowa-
dziło w tym czasie do powołania
Ludowego Zespołu Sportowego. A
byli to: Bolesław Żukowski, Kazi-
mierz Makałowski, Piotr Maćko-
wiak, Jan Janasik, Irena
Przydrożna – Pazoła oraz Zdzi-
sław Juszczak. Początki były bar-
dzo ambitne. Obok sekcji piłki
nożnej działalność podjęły także:
sekcja kolarska, szachowa, tenisa
stołowego, piłki siatkowej, piłki

ręcznej oraz lekkoatletyczna. Lu-
dowy Zespół Sportowy przerodził
się w Klub Sportowy Kormoran.
Jego początki nie były łatwe, bo-
wiem sportowcy musieli się zgrać,
poznać. Działalność była raczej
rekreacyjna i amatorska. Nadszedł
jednak czas poważnej pracy i - co
najważniejsze - pierwszych suk-
cesów. Świetnie radziła sobie sek-
cja piłki nożnej. Drużyna piłkarzy
w latach 60.  jako pierwsza z po-
wiatu leszczyńskiego awansowała
do rozgrywek klasy A Okręgu Poz-
nańskiego. 

Kormoran usilnie starał się o
awans do klasy okręgowej. W tym
czasie trenerem drużyny był Sta-
nisław Solnicki. To on doprowadził
chłopaków do okręgówki. Później
pod okiem Bogusława Solnic-
kiego, syna trenera, drużyna wy-
grała szesnaście na osiemnaście
rozegranych spotkań. Dorobek pił-
karzy w klasie okręgowej wynosił
73 zdobyte bramki na 20 straco-
nych. Trener miał wówczas do
dyspozycji następujących zawod-
ników: Adama Borowiaka i Jana
Andrzejewskiego – bramkarzy,
Krzysztofa Stanilewicza, Wie-
sława Antoniaka, Dariusza Ma-
zurka, Wiesława Kostrowskiego,
Tadeusza Sobkowiaka, Mariusza
Marciniaka – obrońców oraz Ze-
nona Kulasa, Piotra Antoniaka,
Zbigniewa Marszała, Sławomira

Wawrzyniaka, Mirosława Kośmi-
dera, Leszka Kulasa i Mariusza
Stangerta – pomocników i napast-
ników. 

W trosce o rozwój bazy szkole-
niowej w latach 70. na boisku wy-
budowano szatnie, trybuny dla
kibiców, wykonano bieżnię, ogro-
dzono boisko, teren obsadzono
zielenią oraz zadbano o solidne
zaplecze socjalne. 

Po latach nieco gorszych wyni-
ków drużyna piłkarska ponownie
w 1989 roku awansowała do klasy
okręgowej.

Do dziś pozostało niewiele z
sekcji działających dawniej. Klub
w swoich szeregach zrzesza sek-
cję piłki nożnej sekcję lekkoatle-
tyczną, w ramach której istnieje
sekcja biegowa oraz sekcję sza-
chową, która bierze udział w okaz-
jonalnych turniejach. W tym
miejscu należy również wspom-
nieć o drużynie piłkarskich oldbo-
jów, którzy na swoim koncie mają
sporo wygranych turniejów, a nie-
dawno powstała drużyna młodzi-
ków, tzw. orlików. 

Przez całe dziesięciolecia dzia-
łalności troską wszystkich zarzą-
dów klubu zawsze było dbanie o
aktualną bazę sportową oraz
nabór juniorów do sekcji piłkar-
skiej.

Piłkarze Kormorana z senty-
mentem wspominają wizytę komi-
tetu współpracy z zagranicą z
Grosshabersdorf w 1997 roku.
Wtedy na święciechowskim sta-
dionie odbył się mecz piłki nożnej
juniorów – SV Grosshabersdorf i
LZS Kormoran Święciechowa,
który zakończył się zwycięstwem
gospodarzy. W kolejnym dniu wi-
zyty odbył się drugi mecz. Tym
razem grali juniorzy z LZS Kormo-
ran. Mecz zakończył się zwycięs-

Klub Sportowy Kormoran w tym roku obchodzi 65-lecie
swojej działalności. Przez wszystkie te lata rozegrał
ogromną ilość meczów, a jego członkowie stracili wiele
potu podczas niezliczonej liczby treningów. Klub w
swoich szeregach miał dziesiątki piłkarzy. 
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 usz Kormorana

twem gości. Sportowcy widzieli się
wtedy nie po raz pierwszy, bowiem
rozegrali już wcześniej spotkanie
w Grosshabersdorf. 

- Jestem najstarszym stażem
działaczem Kormorana – mówi
jan Andrzejewski. - W piłkę gra-
łem już jako młody chłopak. Moja
przygoda ze sportem rozpoczęła
się w 1970 roku, a więc trwa już 44
lata. Bardzo sobie cenię tę aktyw-
ność. Byłem nie tylko graczem i
bramkarzem, ale także trenerem,
sędzią, obserwatorem meczów,
członkiem Zarządu OZPN i prze-
wodniczącym Wydziału Dyscy-
pliny. Piłka była i jest częścią
mojego życia.

Obecnie w skład Zarządu
klubu wchodzą: Ryszard Płachta –
prezes, Jan Andrzejewski – wice-
prezes, Henryk Wesołowski – se-
kretarz oraz Karol Koźmiński i
Marek Antoniak – członkowie Za-
rządu. Natomiast w Komisji Rewi-
zyjnej pracują Roman Musielak i
Adam Tyrała. Obecnym trenerem
Kormorana jest Tomasz Żukowski,
a opiekę nad drużyną młodzie-
żową sprawują Ryszard Płachta i
Norbert Szulc. 

Dziś w drużynie seniorów
grają: Marek Antoniak, Mateusz
Antoniak, Robert Woźny, Dawid
Nędza, Mikołaj Adamczak, Emil
Wawrzyniak, Dawid Lis, Hubert
Michalak, Tomasz Kida, Marcin

Makarowski, Adam Tyrała, Paweł
Jóźwiak, Dariusz Szuster, Bartosz
Andrzejewski, Krzysztof Lasik,
Artur Matuszewski, Tomasz Klak,
Paweł Marszałek, Patryk Pacz-
kowski, Daniel Langner, Łukasz
Mania, Bartosz Skorupiński i To-
masz Żukowski. 

Przez 65 lat na osiągnięcia
święciechowskich sportowców
złożyła się także społeczna praca
setek ludzi oraz pomoc miejsco-
wych zakładów pracy, między in-
nymi: Spółdzielni AGRA w
Święciechowie, Gospodarstwa
Rolnego w Długiem Starem, Rol-
niczej Spółdzielni Produkcyjnej w
Święciechowie i wielu innych
sponsorów. Działalność Klubu
Sportowego Kormoran przez
wszystkie lata była i jest finanso-
wana przez Urząd Gminy w Świę-
ciechowie. 

Ostatni duży jubileusz klubu
odbył się w lipcu 2009 roku. Wów-
czas obchodzono 60-lecie Kormo-
rana. Na miejscowym stadionie
przeprowadzono wtedy dwa
mecze. W pierwszym wystąpili ju-
niorzy, natomiast w drugim spot-
kaniu starły się: aktualna drużyna
Kormorana z byłymi zawodnikami.
Wyniki tych spotkań były sprawą
drugorzędną. Liczyła się bowiem
sportowa rywalizacja i dobra za-
bawa. Po ruchu na świeżym po-

wietrzu w Sali Wiejskiej odbyło się
spotkanie koleżeńskie,  w którym
uczestniczyli: byli i obecni działa-
cze oraz zawodnicy, władze gminy
Święciechowa, przedstawiciele
Starostwa Powiatowego w Lesz-
nie, prezes OZPN Leszno, spon-
sorzy oraz delegacje
zaprzyjaźnionych i współpracują-
cych z klubem organizacji spo-
łecznych. Zasłużonym działaczom
i zawodnikom wręczono dyplomy i
odznaki OZPN Leszno. 

W tym roku Klub Sportowy
Kormoran obchodzi jubileusz
65-lecia swojej działalności,
czyli tak zwane żelazne gody.
Członków klubu będzie można
zobaczyć na murawie podczas
Turnieju Piłkarskiego o Puchar
Wójta Gminy Święciechowa.
Wszystkich mieszkańców
gminy już dziś zapraszamy 15
sierpnia o godzinie 10 na boisko
sportowe w Święciechowie. 
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Bibliotekarz radzi

Pierwsza książka jenny Han
pt. „Tego lata stałam się piękna”
opowiada o pierwszej miłości i ser-
cowych rozterkach. Jedna dziew-
czyna – dwóch zakochanych w
niej braci. Bohaterka książki Belly
liczy czas w porach roku.
Wszystko, co niezwykłe i ma-
giczne, przytrafia się jej między
czerwcem a sierpniem. Zimą
dziewczyna odlicza tygodnie dzie-
lące ją od lata, od domku przy
plaży, Susanny i – co najważniej-
sze – od Justina i Conrada. Poz-
nała ich dawno temu. Najpierw
traktowała jak braci, a potem po-
kochała jak chłopaków. Tego lata,
pięknego i koszmarnego, wszystko
zaczyna się zmieniać. Ale czy
skończy się tak jak już dawno po-
winno się skończyć?

Zapraszamy do korzystania z biblioteki działającej przy Samo-
rządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie. Znajdują się tam
książki, które są doskonałą lekturą na wypełnienie wolnego
czasu. Nasze propozycje na sierpień to: „Tego lata stałam się
piękna”, „Uważaj, o czym marzysz” oraz „Okno z widokiem”. 

Kolejna książka Victorii Con-
nelly nosi tytuł „Uważaj, o czym
marzysz”. Główna bohaterka
Alice jest typową szarą myszką.
Marzy o wielkiej miłości i powo-
dzeniu u płci przeciwnej. Piękna i
kapryśna siostra Stella zaprasza ją
na wakacje. Krystalicznie czysta

woda, błękitne niebo i skąpana w
słońcu grecka wyspa to wszystko,
czego jej potrzeba, żeby odpocząć
od codzienności i problemów w
pracy. Gdy Alice poznaje Mila,
przystojnego ogrodnika na Kethos,
po raz pierwszy czuje się wyjąt-
kowa i pewna siebie. Czy to tylko
magia wakacji i przelotny romans?
A może to jednak prawdziwa mi-
łość, która przetrwa wbrew wszyst-
kiemu i wszystkim?

Ostatnia nasza propozycja to
książka pt. „Okno z widokiem”
Magdaleny Kordel. Jest to po-
wieść pełna zagadek i nieoczeki-
wanych zwrotów akcji. Przeszłość
miesza się z teraźniejszością,
przez wiele lat skrywane sekrety
rodzinne wychodzą na jaw. Grupa
studentów archeologii dokonuje
wstrząsającego odkrycia, a poli-
cjanci, choć nieco niekonwencjo-
nalni, wykonują swoją pracę z
dużym zaangażowaniem i dobrymi
wynikami. To również opowieść o
ciepłej i pełnej miłości relacji po-
między wnuczką i babcią, o mało-
miasteczkowej społeczności i
proboszczu, który jest nadzwyczaj
otwarty na problemy wszystkich
swoich duchowych podopiecz-
nych. Wszystko to tworzy niepo-
wtarzalną atmosferę i prowadzi do
zaskakującego finału, w którym
czynny udział poza główną boha-
terką biorą mieszkańcy Malowni-
czego i przyjezdni: sędziwy
profesor, jego żona, historyk ama-
tor, studenci archeologii, pewien
przystojny strażnik miejski, przy-
szywany dziadek Róży, proboszcz
i wielu, wielu innych. Książka poza
ciekawą akcją niepozbawiona jest
humoru, który - jak już się przeko-
nali czytelnicy poprzednich powie-
ści - jest nieodłączną częścią
twórczości autorki.

Na początku lipca doposażono place zabaw w miejscowościach:
Henrykowo, Strzyżewice, Święciechowa przy ul. Lasocickiej oraz
Piotrowice. Na placu zabaw w miejscowości Henrykowo zamon-
towano lokomotywę, w Strzyżewicach domek, w Święciechowie
przy ul. Lasocickiej bujak na sprężynie oraz huśtawkę, natomiast
w Piotrowicach ustawiono podwójną huśtawkę. Wykonawcą była
firma AVIS S.C. Ekologiczne Place Zabaw Marek Małecki, Karina
Małecka z Lublina. Łączny koszt doposażenia placów zabaw wy-
niósł 11. 477, 00 zł.

Biblioteka działająca przy Samorządowym Ośrodku Kultury w
Święciechowie ogłosiła całoroczny konkurs pn. ZAGADKA LITE-
RACKA.

Przypominamy główne punkty regulaminu:
1.  W konkursie mogą brać udział czytelnicy naszej biblioteki.
2.  W przypadku wielu bezbłędnych odpowiedzi zwycięzca zostanie

wybrany drogą losowania.
3.  Na zwycięzcę czekają nagrody niespodzianki. 
4.  Podpisane kartki z odpowiedziami należy oddać w bibliotece, ul.

Ułańska 34, do 15. dnia następnego miesiąca. 
5.  Kartka powinna zawierać: numer zagadki, autora i tytuł utworu, któ-

rego fragment drukujemy poniżej, imię i nazwisko bohatera książki oraz
swoje dane ( imię, nazwisko, adres, numer telefonu ). 

ZAGADKA NR 7: „Miłość księcia i królestwo jej się należało, bo
ogromne serce miała, chociaż stópkę małą”.

Zwycięzca zagadki nr 6: W drodze losowania wyłoniono zwycięzcę.
Jest nią JULIA SZŁAPCZYŃSKA ze Święciechowy. Prawidłowe rozwią-
zanie to: „KRÓLOWA ŚNIEGU” H.CH. ANDERSEN, bohater KAY. 

Zagadka literacka

W niedzielę, 27 lipca, w Sali Wiejskiej w Niechłodzie po raz wtóry
mieszkańcy gminy oddawali krew. Cenny płyn oddały 24 osoby,
co daje łącznie 11 litrów. Akcja poboru krwi "Podziel się życiem"
organizowana była przez Klub Honorowych Dawców Krwi Pol-
skiego Czerwonego Krzyża. Organizatorzy dziękują za duże za-
interesowanie i pomoc. Kolejna zbiórka planowana jest na 22
sierpnia przy stadionie Alfreda Smoczyka w Lesznie, dzięki
uprzejmości klubu Unii Leszno. 
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Izba przyjmuje dary
już kilka razy pisaliśmy o

Izbie Regionalnej urządzonej
w wiatraku przy Samorządo-
wym Ośrodku Kultury w
Święciechowie. Izba doku-
mentuje dawne życie miesz-
kańców gminy i regionu.
Aktualnie dysponuje co naj-
mniej setką sprzętów domo-
wego użytku sprzed stu lat i
starszych. 

Izbę co roku odwiedza kilkaset
osób, a pracownicy Ośrodka i
członkowie Zespołu Pieśni i Tańca
MARYNIA organizują w niej trady-
cyjne, regionalne imprezy. Uczest-
nicy tych imprez chętnie oglądają
inscenizacje pokazujące, jak daw-
niej się prało, gotowało, darło pie-
rze, nosiło wodę, uprawiało pole i
tak dalej. 

Do tych inscenizacji niezbędne
są oryginalne sprzęty i narzędzia.
Święciechowska Izba, choć ma ich
bardzo dużo, niektóre musi poży-

czać. Ostatnio na przykład miesz-
kańcy mogli zobaczyć drewnianą
pralkę, żeliwny piec do gofrów czy
wóz drabiniasty, przywiezione z
Wilkowic. Sprzęty te zostały udo-
stępnione na zorganizowaną w
maju Noc Muzeów. 

Przyznajemy, że było naprawdę
niecodziennie i że te niezwykłe
przedmioty wzbudziły ogromne za-
interesowanie. 

A może podobne sprzęty, na-
czynia lub narzędzia leżą jeszcze
gdzieś na strychach naszych
domów? Może dziadkowie i ro-
dzice po prostu przechowali je z
sentymentu lub na pamiątkę? Jeśli
tak jest, warto je wyciągnąć, przej-
rzeć, wyczyścić. Albo zwyczajnie
przynieść do Izby i przekazać opie-
kunom. W Izbie one nie zginą,
będą zinwentaryzowane i wyek-
sponowane. Każdy darczyńca
znajdzie się w kronice Izby i każdy
będzie mógł te przedmioty oglą-
dać. A bardzo przydałyby się:

Pracownicy Samorządowego Ośrodka Kultury i członkowie zespołu
„Marynia” cieszyć się będą jednak z każdego daru. Ważne, by co-
dzienność naszych przodków nie została zapomniana. 

Kołyska drewniana

Dzwon do prania

Drewniana wanna
do prania

Żeliwny piec koza

Pralka drewniana

Balia drewniana

Gofrownica do pieca żeliwnego
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Prawdziwe 
historie

Ale najpierw o rodzinie. Moja
kuzynka ma siostrę i dwóch braci.
Wszyscy założyli rodziny, mają
dzieci. Ich mama, a moja ciocia od
wielu lat jest wdową. Sama wy-
chowywała całą czwórkę, a potem
jeszcze pomagała opiekować się
wnukami. Kamilą też, choć wów-
czas zaczęła już chorować. Ciocia
ma dziewięcioro wnucząt, więc
kiedy wszyscy schodzili się u niej,
dom był naprawdę pełen. Słowo
“dom” mówię na wyrost, bo ciocia
miała zaledwie jeden duży pokój.
Też tam czasem bywałam. Ale co
już podkreślałam, ciocia jest moją
daleką krewną, więc na co dzień
nie uczestniczyłam w ich życiu, ale
trochę o niej wiem. 

Zawsze się mówiło, że ciocia
będzie miała dobrą starość. Ma
czwórkę dzieci, więc z opieką nad
nią nie może być kłopotu. Wszyscy
mieszkają niedaleko, a obydwie
córki w tej samej miejscowości. I
tak było, póki ciocia radziła sobie z
codziennymi czynnościami. Już
chorowała, ale potrafiła przygoto-
wać obiad, umyć się, a nawet po-
sprzątać pokój. Niestety przyszedł
czas, że musiała się położyć.
Wtedy zaczęły się problemy.

Najpierw kuzynostwo wyzna-
czyło dyżury przy cioci. Było ich
czterech, więc ustalili, że po ty-
godniu. Do mamy przychodziły
córki i synowe. Długo nie trwało,
gdy zaczęły się spory. Każda z

nich chciała być z mamą w czasie,
gdy dostawała ona emeryturę.
Wówczas zarządzały jej pie-
niędzmi. Część zostawiały na
opłaty, na jedzenie i leki, a resztę
rozdysponowywały według włas-
nego uznania. To oczywiście nie
były duże pieniądze, ale i córki, i
synowe uznawały, że się im na-
leżą. Biedna ciocia nawet nie wie-
działa, że jej niewielka emerytura
jest powodem coraz większych
kłótni. 

A wychodziło to na jaw głównie
wtedy, gdy do babci przychodziły
wnuki. Kochana staruszka zawsze
chciała im coś dać. Prosiła więc,
by kupić wnukom słodycze albo
prezent na imieniny lub pod cho-
inkę. Wówczas okazywało się, że
pieniędzy nie ma. A to wzięła jedna
córka, a to synowa, to znów po-
dobno syn potrzebował. Ciągle na
ten temat były spory, a ciocia była
coraz słabsza i coraz mniej rozu-
miała swoje dzieci.

Nigdy nie pytałam kuzynki, dla-
czego postanowili przenosić
mamę z domu do domu. Nie chce
mi się wierzyć, że z powodu pie-
niędzy. Ale tak się stało. Chorą cio-
cię zabrała najpierw mama Kamili,
u nich mieszkała pół roku. Potem
ciocia była u drugiej córki i kolejno
u synów. Nie skarżyła się, chyba
nawet nie wiedziała, co się z nią
dzieje. Czasem tylko pytała, dla-
czego nie przychodzą wnuki. Bo

oczywiście rodziny się
skonfliktowały i zerwały
ze sobą kontakt.
Myślę, że nie zapra-
szały do siebie bliskich,
kiedy była u nich
mama. To był dziwny i
trudny czas. Chyba
niezrozumiały dla ni-
kogo. Dla mnie na
pewno.

A teraz wracam do
Kamili. Dziewczyna
wyjechała na trzy lata
za granicę i nie bardzo
wiedziała co dzieje się
w rodzinie. Przyjeż-
dżała na krótko, cza-
sem tylko na tydzień,
więc nie dostrzegała
konfliktu. Myślę, iż do
głowy jej nie przyszło,
że mama i jej rodzeń-
stwo mogli się pokłócić
z powodu babci, prze-
cież babcię wszyscy
kochali. Kamila nieraz wspominała
dzieciństwo z babcią, wakacje w
jej dużym pokoju, zabawy z kuzy-
nostwem. Babcia nigdy nie narze-
kała. Dla Kamili musiało być
szokiem, że rodzina traktuje uko-
chaną babcię jak „przedmiot spo-
rów”. 

Właśnie wtedy Kamilę spotka-
łam. Już podjęła decyzję, że wraca
do domu, że nie zostaje za gra-
nicą. To bardzo ciepła i pogodna
dziewczyna. Robiła plany na naj-
bliższe miesiące, szukała pracy,
cieszyła się, że będzie z bliskimi.
Wiem, że od mamy oraz jej siostry
i braci dowiadywała się, jak wy-
gląda ich życie, gdy biorą do siebie
babcię. Prześcigali się w tych opo-
wieściach, przekonywali, że babcia
ma u nich bardzo dobrze, wyliczali
wszystkie dobre rzeczy, które robili
dla niej. Kamila była pewna, że nie
kłamią, nie zmyślają, że naprawdę
troszczą się o codzienność swojej
mamy. Tyle tylko, że robili to jakby
na pokaz, że jedni chcieli coś udo-
wodnić drugim, że w dziwny spo-
sób konkurowali ze sobą. A gdzie
w tym wszystkim była babcia?

To pytanie musiało Kamilę bar-

dzo nurtować. Musiało chyba
nawet boleć. To ona, młoda dziew-
czyna, zdecydowała się zamiesz-
kać z babcią. Wyprowadziła się od
mojej kuzynki i przeniosła do tego
dużego pokoju. Trochę go przero-
biła, wstawiła ścianki, urządziła od-
dzielną część dla staruszki i
zwyczajnie zarządziła, by babcia
wróciła do domu. Ja myślę, że tym
żądaniem zawstydziła wszystkich. 

Ostatnio dowiedziałam się, że
rodzina nie zostawiła Kamili samej.
Wiedzą, że nie jest łatwo, więc po-
magają i babci, i Kamili. Niemal co-
dziennie je odwiedzają, są z
babcią, gdy Kamila wychodzi do
pracy, wspierają ją. Mam nadzieję,
że nikt już tam nie mówi o pienią-
dzach. Za miłość nie zapłaci się
przecież żadną kwotą. A Kamila
kocha swoją babcię. Nie wiem, czy
zdrowie babci pozwala, by i ona
okazywała miłość wnuczce, ale
jestem pewna, że czuje, iż jest u
siebie, w swoim domu. A to wy-
starcza Kamili za całe podzięko-
wanie.

SPISAŁA
HALINA SIECIŃSKA

Kamila jest córką mojej dalekiej kuzynki. Od kilku lat jej nie
widziałam, bo nasze kontakty zawsze były sporadyczne, a
ostatnio Kamila wyjechała na praktyki za granicę. Niedawno
wróciła. To młoda dziewczyna, ma dopiero dwadzieścia trzy
lata. jest wspaniałym, dobrym człowiekiem. Właśnie o niej
chcę wam opowiedzieć.
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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 redakcji
lub na e-mail: gazeta@swieciechowa.pl (prosimy podać adres zamieszkania). Roz-
wiązaniem krzyżówki w ostatnim numerze „Kuriera...” było hasło: CZAS URLOPóW I
WAKACjI. W drodze losowania wyłoniliśmy zwycięzcę. Jest nią Bianka Frąckowiak
z Lasocic. Nagrodę można odebrać w Samorządowym Ośrodku Kultury w godz. od
8.00 do 15.00. Gratulujemy. Na rozwiązania czekamy do 20 sierpnia.  

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Czeka Cię tydzień pełen wrażeń.
Nieoczekiwanie staniesz przed
szansą ciekawego wyjazdu lub
udziału w niecodziennym przedsięw-
zięciu. Skorzystaj z szansy. Zwróć
uwagę na problemy kogoś z bliskich.  

Byk 20.04-20.05
Będziesz w znakomitej formie za-

równo fizycznej, jak i psychicznej.
Dzięki temu uda Ci się zrealizować
pewien plan. Lepiej też wyglądać bę-
dzie Twoja sytuacja finansowa.

Bliźnięta 21.05-21.06
Przed Tobą spokojne dni, choć w

drugiej połowie miesiąca czekaj na
miłe spotkanie. W pracy trochę za-
stępstw, więc i więcej obowiązków.
Uważaj w podróży.

Rak 22.06-22.07
Obowiązki zawodowe zabiorą Ci

więcej czasu. Ale ostatni tydzień mie-
siąca zapowiada się imprezowo.
Poznasz kogoś bardzo interesują-
cego. Unikaj stresów. Finanse dobre. 

Lew 23.07-22.08
Nadchodzące dni przyniosą cie-

kawe wydarzenia na linii towarzy-
skiej. Ktoś bardzo będzie zabiegał o
Twoje względy. Skontroluj zdrowie.

Panna 23.08-22.09
Złapiesz wiatr w żagle. Wszystko

będzie Ci się udawało. Ale nie prze-
sadź z obowiązkami. Wyjedź choć na
dwa, trzy dni. Zwróć uwagę na
kogoś, kto próbuje umówić się z
Tobą.

Waga 23.09-22.10
Nie przywiązuj zbytniej uwagi do

plotek. Najlepiej w ogóle nie uczest-
niczyć w tego typu rozmowach.
Oczekuj niespodzianki w rodzinie.
Gwiazdy wróżą wygraną w loterii.  

Skorpion 23.10-21.11
Zupełnie nieoczekiwanie otrzy-

masz ciekawą propozycję zawo-
dową. Zastanów się, czy warto
zmieniać środowisko. Trochę lepsza
sytuacja finansowa.

Strzelec 22.11-21.12
Przed Tobą bardzo rodzinny ty-

dzień. Ktoś przyjedzie, ktoś za-
dzwoni, będzie dużo wspomnień. W
pracy nieco mniej zadań. 

Koziorożec 22.12-19.01
Weź sprawy w swoje ręce i osta-

tecznie podejmij decyzję co do
zmiany pracy. Na pewno Ci się uda
zrealizować marzenia. Wykorzystaj
urlop i odpocznij. Zadzwoń do bli-
skich. 

Wodnik 20.01-18.02
Nie warto uciekać przed proble-

mami. Porozmawiaj o nich z rodziną
i wspólnie zdecydujcie, jak je rozwią-
zać. Wkrótce poznasz interesującą
osobę. To może być początek miło-
ści.

Ryby 19.02-20.03
Stara miłość nie rdzewieje. Prze-

konasz się o tym już wkrótce. Ocze-
kuj też dobrej wiadomości związanej
z pracą. Sprawdź, czy wszystko w
porządku z sercem. 

(: HUMOR :) 
- Przeczytałem już bardzo dużo

książek w swoim życiu. 
- A czytałeś  Norwida?
- Nie. A kto to napisał?

***
Sędzia do oskarżonego:
- Ma pan do wyboru - albo ty-

siąc złotych, albo trzydzieści dni
aresztu. 

- To ja wolę  wziąć ten tysiąc.
***

- Kochanie, musimy otworzyć
nowe konto w banku!

- Dlaczego?
- Bo na starym nie mamy już

ani złotówki!

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ Dobre rady

SEROWA Z PIWNĄ NUTĄ
Składniki: 1 cebula, 1 łyżka mąki,

3 marchewki, 1 bagietka, 2 łodygi se-
lera, 50 g masła + 1 łyżka, 500 ml bu-
lionu drobiowego, 200-250 ml mleka,
200 g sera żółtego, 100 ml jasnego
piwa, 1-2 ząbki czosnku, sól, pieprz. 

Sposób przygotowania: Cebulę
obrać, a następnie drobno posiekać
ostrym nożem. Marchewki oraz seler
oczyścić i pokroić na małe kawałki. 

Warzywa podsmażyć w garnku
na 50 g masła. Następnie oprószyć
mąką, wymieszać i zalać bulionem
drobiowym oraz mlekiem. Składniki
gotować przez 15 min, często mie-
szając. Ser żółty zetrzeć i dodać do
naczynia. 

Zawartość garnka podgrzewać do
czasu, aż ser się roztopi. Do składni-
ków dolać piwo. Całość dobrze wy-
mieszać i podgrzewać jeszcze przez
chwilę. Następnie zupę doprawić do
smaku solą oraz pieprzem. Można
też wsypać odrobinę gałki muszkato-
łowej.

KREM Z BOBU
Składniki: 1 kg świeżego bobu, 2

marchewki, 1 pietruszka, 1/3 selera,

1/3 pora, 3 ziemniaki, 4 łyżki posie-
kanego koperku, 4 ząbki czosnku, 4
łyżki oleju do smażenia, 3 liście lau-
rowe, 4 ziarenka ziela angielskiego,
szczypta gałki muszkatołowej, sól,
pieprz.

Sposób przygotowania: Do du-
żego garnka wlać większą ilość wody,
doprowadzić do wrzenia i wrzucić
opłukany bób. Gotować na małym
ogniu przez 5-6 min. Następnie osą-
czyć, przelać zimną wodą i obrać. 

Do garnka wlać 5 szklanek wody
i zagotować. Dołożyć pokrojone mar-
chewki, pietruszkę, seler, ziemniaki,
por, liście laurowe, ziele angielskie i
1 łyżeczkę soli. Gotować na małym
ogniu ok. 30 min, mieszając od czasu
do czasu. 

Na patelni rozgrzać olej. Następ-
nie wrzucić posiekany koperek i pod-
grzewać przez 3 min. Dodać obrany
bób. Po ok. 5 min dołożyć przeciś-
nięty przez praskę czosnek. Składniki
posypać szczyptą soli i bardzo do-
brze wymieszać. 

Z garnka wyjąć liście laurowe,
por, ziele angielskie. Dodać bób i mi-
ksować do uzyskania gładkiej kon-
systencji. Połączyć z gałką
muszkatołową, solą oraz pieprzem.
Zupa będzie się ładnie prezentować,
jeśli ozdobimy ją koperkiem. 

Pyszne zupy
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Grecka litera
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Prywatne
przedsiębior-
stwo, czasem
jednoosobowe
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Wyznaczona
droga rajdu

Glinka do wy-
robu porcelany

Ruda dziew-
czynka z powieści
„ ... z Zielonego

Wzgórza”

Przylądek

* Buraki po ugotowaniu łatwo i
szybko obierzemy ze skórki, jeżeli
wyjęte z gorącej wody od razu za-
nurzymy w zimnej. 

* Sekret udanej zupy pomidoro-
wej i ogórkowej tkwi w dobrej jako-
ści produktach, ale także w
odpowiednim doprawieniu. Aby wy-
dobyć z nich pełnię smaku, należy
tuż przed końcem gotowania
dodać do zupy łyżeczkę cukru. 

* Nim zamkniemy słoik z dże-
mem lub konfiturą, dobrze jest
nalać na wierzch troszeczkę spiry-
tusu. Zapobiegnie to pojawieniu się
pleśni. 

* Aby uniknąć zakalca w cie-
ście, warto owoce wyjęte z kom-
potu najpierw oprószyć kaszą
manną lub tartą bułką. Dopiero
potem należy położyć je na ciasto.
Wchłoną nadmiar płynu. 

* Jeśli w ostatniej chwili za-
brakło nam proszku do pieczenia,
możemy zamiast niego dodać do
ciasta 3-4 łyżeczki koniaku lub
rumu. Alkohol spulchnia ciasto i
daje przyjemny aromat.

Kwiatki do
zjedzenia

Kwiatki nie tylko nadają się do
bukietów, ale i na talerz. Na przy-
kład stokrotki mogą być idealnym
dodatkiem do zup, sosów czy
masła ziołowego. Działają przeciw-
zapalnie. Ekologiczna lawenda
wzbogaca smak dań na słodko.
Dodaje się ją do galaretek i ciastek.
Bratek świetnie smakuje w owoco-
wych i warzywnych sałatkach. Ma
dużo witaminy C, ułatwia trawienie.
Natomiast nasturcja dobrze kom-
ponuje się z serami, jajkami i
pasztetem. Ma właściwości bakte-
riobójcze. A zatem z kwiatkami
może być nie tylko smaczniej, ale i
ładniej. 

Ischias

Karetka
reanimacyjna

Masyw górski w
Tatrach między

Dolinami 
Kościeliską  i 

Chochołowską

Metal o 
symbolu 

chemicznym
Zn

Bogini, żona
Ozyrysa

Zespół neuro-
nów czuciowych

Inna nazwa wło-
skiej rzeki Pad

Duchowieństwo

Gatunek 
margaryny

Alain, uro-
dzony w 1935

roku, autor
francuski

Statek na
dnie morza

Imię Stępow-
skiego, aktora
i barda War-

szawy
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W kwietniowym numerze naszego „Kuriera…” informowaliśmy o
inwestycji na trasie Święciechowa – Gołanice. Nad kolektorem
powstała asfaltowa ścieżka rowerowa finansowana przez gminę
i powiat. Inwestycja okazała się świetnym pomysłem, bowiem co-
dziennie ze ścieżki korzysta wielu rowerzystów. Szczególnie w
ciepłe letnie dni można zauważyć grupy kierujące się nad Jezioro
Krzyckie. Na trasie zorganizowano także miejsce postojowe z ław-
kami i stojakami na rowery, gdzie można odpocząć i nabrać sił do
dalszej podróży. 

Pod koniec czerwca dyrektorka szkoły w Święciechowie Danuta
Harasim podpisała umowę z firmą KONSTANS Grzegorza Stan-
kiewicza z Jeleniej Góry na bieżącą konserwację parkietu oraz
prace malarskie w sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół w
Święciechowie. Wartość podpisanej umowy wynosi 73. 372, 08
zł brutto. Prace rozpoczęły się wraz z zakończeniem roku szkol-
nego i mają trwać do 15 sierpnia. 

OGŁOSZENIE WójTA GMINy ŚWIĘCIECHOWA
dotyczące dotacji na budowę przydomowych

oczyszczalni ścieków
Gmina Święciechowa przeznaczyła środki finansowe

na udzielanie dotacji na budowę biologicznych przydo-
mowych oczyszczalni ścieków.

Dotacja udzielana będzie na budowę biologicznej przy-
domowej oczyszczalni ścieków spełniającej wymogi
normy PN-EN 12566-3 dla nieruchomości zabudowanych,
gdzie w najbliższym czasie nie przewiduje się budowy
zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej i są to miejsco-
wości: Niechłód, Piotrowice, Trzebiny i Długie Nowe, a w
przypadku miejscowości Krzycko Małe, Gołanice i Długie
Stare, gdy nieruchomość jest położona w znacznej odle-
głości od zwartej zabudowy, gdzie podłączenie do zbior-
czych kolektorów (istniejących lub przewidywanych) jest
ekonomicznie nieuzasadnione.

Kosztami kwalifikowanymi do dofinansowania są
koszty: zakupu urządzeń oczyszczalni, zakup materiału
biologicznego, koszty transportu, montażu, materiałów
budowlanych i instalacyjnych, projektów i innych doku-
mentacji. 

O dotację mogą ubiegać się osoby, które złożą pisemny
wniosek i zawrą umowę z Gminą Święciechowa.

Na realizację tego zadania można uzyskać dotację w
wysokości do 3. 500 złotych, a w przypadku budynków
wielorodzinnych do 4. 000 złotych na jeden pion kanali-
zacyjny.

Zwrot poniesionych kosztów następuje po rozliczeniu
zadania.

Terminy składania wniosków - do 30 września każdego
roku.

Wnioski o przyznanie dotacji składa się w Urzędzie
Gminy.

(wzór wniosku do pobrania w pokoju nr 9 oraz poprzez
stronę internetową www. swieciechowa. pl)

OGŁOSZENIE WójTA GMINy ŚWIĘCIECHOWA
dotyczące dofinansowania kosztów usunięcia odpa-

dów zawierających azbest
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-

2032 przewiduje, że pokrycia dachowe zawierające az-
best powinny zostać usunięte do końca 2032 roku.
Usunięcie wyrobów zawierających azbest związane jest
ze znacznymi kosztami, które ponieść musi właściciel bu-
dynku. Mając na uwadze realizacje zadań własnych
gminy w zakresie ochrony środowiska za celowe uznano
wspieranie mieszkańców gminy w zakresie usuwania wy-
robów zawierających azbest.

Pomoc gminy będzie realizowana poprzez przyznanie
dotacji celowej na usuwanie (demontaż, załadunek, trans-
port) i unieszkodliwienie (przekazanie na składowisko)
wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych,
bądź usunięcie azbestu złożonego na nieruchomości.

O dotację mogą ubiegać się osoby, które złożą pisemny
wniosek i zawrą umowę z Gminą Święciechowa.

Na realizację tego zadania można uzyskać dotację w
wysokości do 3 000 złotych.

Zwrot poniesionych kosztów następuje po rozliczeniu
zadania.

Terminy składania wniosków - do 30 września każdego
roku.

Wnioski o przyznanie dotacji składa się w Urzędzie
Gminy.

(wzór wniosku do pobrania w pokoju nr 9 oraz poprzez
stronę internetową www. swieciechowa. pl)

Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane
z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.
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WAKACJE Z DUCHAMI
W sobotę, 12 lipca, na placu przy Sali Wiejskiej w Krzycku Małym zorganizowano Festyn Strażacki. Impreza rozpoczęła się atrakcjami
dla najmłodszych mieszkańców wsi. Były dmuchańce, malowanie twarzy, gry, konkursy, zabawy, przejażdżki powozami konnymi, mo-
torami, quadami. Starsi mogli spróbować swoich sił w strzelaniu z wiatrówki. Dla dorosłych wieczorem odbyła się zabawa taneczna,
do której przygrywał DJ Darek Jagodziński. Organizatorem imprezy była Ochotnicza Straż Pożarna z Krzycka Małego. 

We wtorek, 28 lipca, Stowarzyszenie ZMW Przybyszewo zorganizowało "Noc z duchami". Niestety z powodu złych warunków atmosferycznych nie
udało się jej do końca zrealizować. Młodzież musiała odwołać plany i o godzinie 20 dzieci udały się do domów. Ulewa popsuła zabawę do końca, nie
odbyło się ognisko i noc pod namiotami. Wcześniej jednak około trzydziestu dzieciaków zabawiło się w podchody. Wśród dzieci zapanował wielki chaos
– pojawili się piraci, którzy wszystkich związali i porwali „Dzwoneczka”. Zadaniem wszystkich uczestników było odnalezienie go. Podczas gdy piraci ucie-
kali, dzieci wykonywały już pierwsze zadania w klubie ZMW – musiały m. in. przygotować nazwy swoich namiotów. Poszukiwania „Dzwoneczka” nie
trwały długo. Bardzo silny deszcz wystraszył zarówno porywaczy jak i uczestników podchodów. Wszyscy bardzo mokrzy wrócili do klubu ZMW. Gdy
już przestało padać rodzice odebrali swoje dzieci.
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Pociąg do Cooltury
już po raz szósty w dniach od 21 do 25 lipca odbyły się w

Lasocicach i Przybyszewie półkolonie zorganizowane przez
Fundację Centrum Aktywności Twórczej. Zajęcia tradycyjnie
prowadzone były przez wolontariuszy zagranicznych. Tym
razem gościliśmy: Burcze, Gamze i Mustafę z Turcji, Fer-
nanda z Portugalii, Hitę z Hiszpanii oraz Elinę z Ukrainy.
Dzieci miały już okazję poznać kilkoro z nich podczas warsz-
tatów zorganizowanych w ferie zimowe. Na letnie zajęcia
uczęszczało osiemnastu uczestników w wieku 8-15 lat. Pobyt
wolontariuszy finansowany jest z programu “Erasmus +”
oraz Młodzież w działaniu.

Warsztaty odbywały się w dwóch blokach czasowych: codziennie od
godz. 10 do 14 oraz od 16 do 18. Pierwszego dnia wolontariusze przygo-
towali dla dzieci wiele zabaw oraz gier związanych z kulturą ich państwa,
natomiast po południu Burcze nauczyła wszystkich, jak zrobić “gras-
smana” - do obciętej rajstopy należało wsypać trawę, trociny, uformować
głowę, uszy, nos, namalować oczy oraz usta i... codziennie podlewać. Po
trzech dniach na głowie wyrosła trawa, z której każdy mógł uformować
dowolną fryzurę. We wtorek zajęcia rozpoczęły się również grami i zaba-
wami. Podczas jednej z nich dzieci miały okazję poznać numery w języku
hiszpańskim. Gamze z kolei nauczyła dzieci tworzenia książeczek trój-
wymiarowych (pop up), natomiast Elina robienia rybek z masy solnej,
które następnie dzieci malowały. Jako że pogoda dopisywała, po południu
odbyły się dość nietypowe warsztaty - nad głową każdego chętnego roz-
bijano balon z wodą, natomiast Hita fotografował reakcję każdej z osób.
Powstał zbiór niesamowitych zdjęć, które każdy uczestnik otrzymał na ko-
niec warsztatów. W środę wyruszyliśmy na wycieczkę rowerową do Go-
łanic. Jak się okazało, dla niektórych była to pierwsza tak daleka podróż
rowerem! Nad jeziorem Fernando pokazał dzieciom, jak rzeźbić z balo-
nów - powstały miecze, kwiaty, zwierzęta, które zostały rozdane wszyst-
kim chętnym dzieciom na plaży. Dzięki wsparciu finansowemu Rady
Rodziców z Zespołu Szkół w Lasocicach każdy uczestnik otrzymał droż-
dżówkę oraz kiełbaskę z grilla. Podczas drogi powrotnej nagle zmieniła
się pogoda - otoczyły nas deszczowe chmury, najmłodsze dziewczynki
krzyczały słysząc grzmoty, jednak udało nam się je skutecznie ominąć.
Deszczowa pogoda pokrzyżowała nam plany czwartkowych, nocnych
podchodów, które zostały przełożone na sierpień. Zamiast tego odbyły się
warsztaty paper mache. Elina z Ukrainy pokazała dzieciom, co można
zrobić ze starych gazet. Piątek był ostatnim dniem warsztatów pod ha-
słem “taniec”. Burcze nauczyła dzieci tańca tureckiego, Elina ukraińskiego,
odbył się warsztat z tworzenia biżuterii, origami, robiliśmy gigantyczne
bańki mydlane oraz poznaliśmy pląsy harcerskie. Na koniec każdy uczest-
nik otrzymał pamiątkowy dyplom. Nad bezpieczeństwem półkolonistów
czuwali: Karina Taszbajew, Adam Kunikowski, Joanna Stawecka oraz wo-
lontariusze Andrzej Krajewski i Anita Zalisz.


