
Już po raz ósmy przeprowadzono
Powiatowe Zawody Sportowo - Poża-
rnicze Miasta Leszna i Powiatu Lesz-
czyńskiego. Impreza odbyła się w
niedzielę, 20 września, na boisku spor-
towym w Święciechowie. Strażacy ry-
walizowali w dwóch konkurencjach:
sztafecie i ćwiczeniu bojowym. W szta-
fecie drużyny biegły na dystansie 400
metrów, podczas których pokonywali
przeszkody. W ćwiczeniu bojowym sy-
mulowali akcję gaszenia pożaru. Zwy-
ciężyła drużyna, która osiągnęła
najlepszy czas i zdobyła jak najmniej
punktów karnych. 

W zawodach udział wzięło 30 drużyn
OSP z terenu powiatu: 14 młodzieżo-
wych i 16 dorosłych, zarówno że-
ńskich, jak i męskich. W
poszczególnych kategoriach zwycię-
żyli: grupa I młodzieżowa dziewczęca -
OSP Mierzejewo, grupa II młodzieżowa
chłopięca - OSP Oporówko, grupa III
dorosła kobieca - OSP Krzycko Wielkie
oraz grupa IV dorosła męska - OSP
Górzno. W łącznej klasyfikacji punkto-
wej gmin najlepsze okazało się Krze-
mieniewo. 

Strażacy z gminy Święciechowa za-
jęli następujące miejsca: grupa mło-
dzieżowa dziewczęca OSP Niechłód - II
miejsce oraz gmina Święciechowa w
klasyfikacji punktowej gmin - III
miejsce. Sędzią zawodów był kpt. Sta-
nisław Biernaczyk z leszczyńskiej PSP. 

Numer 46, Październik 2015



[ 2 ] KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI



[ 3 ]KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Olimpiada dla seniorów

W sobotę, 19 września, w Lesznie spotkali się seniorzy z najbliższej okolicy. Na stadionie lekkoatletycznym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
przeprowadzono II Olimpiadę Sportową Seniorów pn. " Olimpiada bez Barier". W imprezie wzięli udział członkowie grupy sportowej z Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Święciechowie. Uczestnikami zawodów byli: Stanisława Nowacka, Jan Nowacki, Danuta Stebelska, Krystyna
Burda, Jerzy Burda, Ryszard Szewczyk, Adam Hudzik, Henryka Hudzik, Teresa Szefler, Elżbieta Klimpel, Ryszard Klimpel, Kazimiera Szczepaniak, Ce-
cylia Szlafko, Marian Szlafko i Andrzej Sowiński. Zawody rozgrywane były w kategoriach indywidualnych i zespołowych. Konkurencje indywidualne po-
legały na rzucie granatem do celu, konkurencjach sprawnościowych, strzelaniu z broni pneumatycznej oraz udzieleniu pierwszej pomocy.
Przeprowadzono także zespołowe zawody kręglarskie. Sportowcy z gminy Święciechowa zajęli zaszczytne II miejsce w klasyfikacji ogólnej. Ponadto
uczestnicy w poszczególnych kategoriach zdobyli jeden złoty medal, trzy srebrne oraz jeden brązowy. 

Organizatorem Olimpiady było Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa Koło w Lesznie przy wsparciu Rady Naczelnej SRW. 

W środę, 30 września, do święciechowskiej biblioteki zawitała bar-
dzo ciekawa postać - Zofia Beszczyńska, poetka i pisarka dla
dzieci i dorosłych, tłumaczka literatury. Podczas spotkania z klasą
IV Beszczyńska promowała swoją twórczość, która zdaniem au-
torki może wnieść coś w życie nie tylko naszych małych pociech,
ale i tych nieco starszych czytelników. Zofia Beszczyńska bardzo
chętnie odpowiadała na pytania zadawane przez dzieci, niejed-
nokrotnie bardzo trudne. Mówiła też, że przede wszystkim należy
dużo czytać i poleciła dzieciom książki, z którymi należy się za-
poznać. Całe spotkanie upłynęło w miłej i sympatycznej atmosfe-
rze.

Zakończono inwestycję pn. "Budowa drogi ulicy Kościelnej w La-
socicach". Wykonano ciągi pieszo - jezdne o nawierzchni z kostki
betonowej gr. 8 cm o powierzchni całkowitej 3241 m2. Zrobiono
także kanalizację deszczową. Wykonawcą inwestycji była lesz-
czyńska firma Żak Roboty Drogowo - Mostowe, Transport. Cał-
kowita wartość odebranych prac brutto to 565 247,20 zł.

Dokładnie czterdzieści lat temu w gminie
Święciechowa powstał Ośrodek Kultury. Z tej
okazji zostaną zorganizowane dwa koncerty ju-
bileuszowe. Wezmą w nich udział sekcje i ze-
społy, które przez wszystkie te lata działały w
Ośrodku. Już dziś zapraszamy Państwa na kon-
cert otwarty, który odbędzie się w sobotę, 14
listopada, w Sali Wiejskiej w Święciechowie. 

Samorządowy Ośrodek Kultury 
w Święciechowie serdecznie zaprasza

na koncert Jacka Wójcickiego. 
Występ tenora odbędzie się w czwartek,

5 listopada, o godz. 18.00. w Sali Wiejskiej
w Święciechowie. Cena biletu: 20 zł. 

Bilety można nabyć w Ośrodku Kultury
od poniedziałku do piątku w godzinach od

8 do 15. Zapraszamy!
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imieniny obchodzą
W październiku

Daria Sadowczyk 
ze Święciechowy 

PRZEMYSŁAW - 30 X
Przemysław to piękne, słowiań-

skie imię, które oznacza spryt-
nego, bystrego i przemyślnego
człowieka. W Wielkopolsce ma
piękne tradycje. Wszystkim bo-
wiem wiadomo, że Poznań to gród
Przemysława. A Przemek to męż-
czyzna towarzyski i zaradny. Do-
brze rozgrywa swoją życiową
partię. Ceni tradycję. Jest wzoro-
wym ojcem. Jego kolorem jest zie-
leń, zwierzęciem pies, rośliną
bratek, liczbą 5, a znakiem zodiaku
Rak.  

W naszej gminie jest aż 47
panów Przemysławów. Najstarszy
pan o tym imieniu ma 49 lat i jest
mieszkańcem Święciechowy. Naj-
młodszy ma zaledwie 4 miesiące i
mieszka w Gołanicach. Najwięcej
Przemków jest w Święciechowie -
18, następnie w Strzyżewicach i
Gołanicach - po 5, w Lasocicach i
Krzycku Małym - po 4, w Henryko-
wie i Długiem Starem - po 3, w

Piotrowicach - 2 oraz w Długiem
Nowem, Niechłodzie i Ogrodach -
po jednym. Wszystkim panom o
tym imieniu życzymy pogody
ducha i zdrówka. 

POŻEGNANIE
W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

12. 09 - Maria Kaźmierczak (1939), Gołanice
12. 09 - Aleksander Wojnowski (1929), Lasocice
26. 09 - Jerzy Henke (1953), Długie Stare
04. 10 - Teresa Kordus (1949), Krzycko Małe

Przemysław Bożkiewicz 
z Długiego Nowego 

Remonty szkół 
i przedszkoli

W Zespole Szkół 
w Lasocicach:

1. Generalny remont sanitaria-
tów uczniowskich dla chłopców :
wymiana rur wodno - kanalizacyj-
nych, płytek, sedesów, zlewów,
kranów.

2. Przeróbka instalacji CO w bu-
dynku głównym - łączny koszt tych
prac - 27 563,31 zł.

3. Remont pokoju nauczyciel-
skiego, malowanie sali nr 3 oraz re-
mont i malowanie części korytarza
w budynku głównym - pod scho-
dami - 2 113,53 zł.

4. Malowanie schodów w bu-
dynku głównym oraz drobne prace
stolarskie - 1 440 zł.

5. Montaż i demontaż 3 drzwi
(sala nr 2 i 3 oraz salka korekcyjna)
- 3 800 zł

W Zespole Szkół 
w Święciechowie:

1. Gipsowanie, malowanie w
salach lekcyjnych nr 4 i 40 - 6
256,88 zł.

2. Generalny remont toalety
chłopców na piętrze budynku - 49
569 zł.

3. Malowanie kotłowni i po-
mieszczeń piwnicznych - 16
240,93 zł.

4. Malowanie czopucha przy
kominie - 4 004,47 zł.

W Zespole Szkół 
w Długiem Starem:

1. Malowanie sali lekcyjnej nr 3
- 2 600 zł.

2. Renowacja wnęk okiennych i
gzymsów okiennych - 2 000 zł.

W Przedszkolu 
Samorządowym:

Wykonano ewakuacyjną ze-
wnętrzną stalową klatkę scho-
dową, wymieniono okna w ścianie
parteru i I piętra od podwórza na
okna i drzwi o odporności ognio-
wej, poszerzono korytarz parteru,
wymieniono istniejące drzwi we-
wnętrzne, wymieniono drzwi wiat-
rołapu, odwrócono kierunek
otwierania drzwi na I piętrze. Za-
montowano szafki hydrantowe na
parterze i I piętrze. Zamurowano
okna wiatrołapów. W piwnicy za-
montowano drzwi o odporności
ogniowej. Zrobiono ścianę muro-
waną odgradzającą klatkę scho-
dową od pozostałych pomieszczeń
piwnicznych. Wykonano niezbędne
przemurowania ścian, uzupełniono
tynki i pomalowano częściowo
ściany po wykonywanych robo-
tach. Wykonano oświetlenie ewa-
kuacyjne piwnicy, parteru, I piętra i
zewnętrznej klatki schodowej.

Wartość wykonanych i odebra-
nych robót: 139 924,80 zł.

Podczas wakacji we wszystkich szkołach na tere-
nie gminy oraz w przedszkolu przeprowadzono
prace remontowe.
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DARIA - 25 X
To imię ma perskie pochodze-

nie. W dosłownym tłumaczeniu
znaczy "ostoja dobra". Daria to że-
ńska odmiana imienia Dariusz lub
rosyjskie zdrobnienie od Doroty. W
naszym języku kojarzy się z "da-
rami", hojnością, niezależnością i
odwagą. Darie lubią nowoczes-
ność, przestrzeń, podróże. Obda-
rowane są dużą wewnętrzną
swobodą, chętnie snują wielkie
plany i śmiało wprowadzają je w
życie. Imię to najlepiej nadaje się
dla Strzelca i Wodnika. Ich liczbą
jest 9, a planetą Jowisz.

W gminie Święciechowa
mieszka 20 pań o imieniu Daria.
Najwięcej jest ich w Święciechowie
- 7, w Długiem Nowem, Niechło-
dzie i Gołanicach - po 2 oraz w
Przybyszewie, Krzycku Małym,
Henrykowie, Piotrowicach, Strzy-
żewicach, Długiem Starem i Trze-
binach - po jednej. Najstarsza

Daria w gminie ma 38 lat i mieszka
w Święciechowie, natomiast naj-
młodsza ma 4 latka i jest miesz-
kanką Długiego Nowego. Paniom
Dariom życzymy wielu sukcesów i
samych słonecznych dni.
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Tancerze w Czechach
Tancerze z Zespołu Pieśni i Tańca Marynia

ze Święciechowy przez kilka dni przebywali w
Czechach. W dniach od 10 do 13 września
zwiedzali okolice Pastvin. Pierwszego dnia po-
bytu wyjechali do pobliskiego miasteczka Kra-
liky. Wieczorem w ludowych strojach zachęcali
mieszkańców Pastvin do udziału w ich koncer-
cie. W piątek wyjechali do Pragi. Przez cały
dzień przebywali w pięknej stolicy Czech. Zwie-
dzali między innymi: Hradczany z zamkiem oraz
gotycką katedrą św. Wita, św. Wacława i św.
Wojciecha, Złotą Uliczkę, Stare Miasto, Most
Karola na Wełtawie i plac Wacława. W sobotę
wyjechali do Žamberk i podziwiali urokliwe mias-
teczko. Tego samego dnia po południu odbył się
koncert zespołu dla mieszkańców Pastvin. Tan-
cerze zaprezentowali godzinny repertuar. Poka-
zali piękno polskiego folkloru oraz układy
widowiskowe. Zespół został ciepło przyjęty
przez widownię. Dostał także propozycję kolej-
nych koncertów. W niedzielę uczestnicy wy-
jazdu udali się do domu. Po drodze czekała na
nich jeszcze jedna niespodzianka - wizyta w
Skalnym Mieście. Ponaddwugodzinny pobyt w
tym miejscu był pełen atrakcji i niezapomnia-
nych chwil. 
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Młodzież we Francji
Od 22 do 28 sierpnia młodzież

z terenu gminy Święciechowa
uczestniczyła w wymianie mło-
dzieży w ramach współpracy gmin
partnerskich. Każdego roku wy-
mianę organizuje inna gmina. W
tym roku organizatorem było Aixe
sur-Vienne z Francji. W sumie
spotkało się około 30 osób z Pol-
ski, Niemiec, Chorwacji oraz Fran-
cji. Młodzież miała zapewnione
noclegi u zaprzyjaźnionych rodzin
z Aixe. Program wizyty obejmował
między innymi: zwiedzanie Ora-

dour, spływ kajakowy, pobyt w
parku linowym, odwiedziny w fab-
ryce porcelany w Limoges, prze-
jazd drezynami i wiele innych
atrakcji. Wszystkie te wydarzenia
zbliżyły do siebie młodzież z gmin
partnerskich. Rodziny, u których
przebywali młodzi ludzie, zapew-
niły im fantastyczne warunki, oka-
zały wiele serca oraz wspaniałą
gościnność. Kolejne spotkanie z
okazji wymiany młodzieży już za
rok w Grosshabersdorf w Nie-
mczech.

W czwartek, 17 września, na boisku Orlik w Lasocicach
przeprowadzono Gminny Turniej Piłki Nożnej Szkół
Podstawowych i Gimnazjum. Organizatorem zawodów
był Klub Sportowy Kormoran Święciechowa. W roz-
grywkach wzięły udział reprezentacje szkół podstawo-
wych i gimnazjów z terenu gminy Święciechowa. W
kategorii gimnazjum bezkonkurencyjni okazali się
chłopcy z Długiego Starego, pokonując swoich kolegów
z Lasocic i Święciechowy. Natomiast przedstawiciele
Szkoły Podstawowej w Święciechowie nie mieli sobie
równych w swojej kategorii. Wszyscy uczestnicy zostali
nagrodzeni pamiątkowymi gadżetami oraz słodkim upo-
minkiem. Organizator przekazał też na rzecz każdej z
drużyn nowe piłki do gry. 

W sobotę, 12 września,
mieszkańcy Gołanic urzą-
dzili Piknik Rodzinny, który
odbył się w Cichowie. W pik-
niku udział wzięło 65 osób.
Podczas imprezy organiza-
torzy zapewnili mnóstwo at-
rakcji. Uczestnicy zwiedzali
między innymi klasztor Be-
nendyktynów w Lubiniu oraz
Soplicowo, pływali łodzią,
jeździli kolejką. Przeprowa-
dzono także rozgrywki spor-
towe. 
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Wybory parlamentarne 2015
W niedzielę, 25 października, w całym kraju odbywać się będą wybory parlamentarne. Wybierzemy 460

posłów i 100 senatorów. Mieszkańcy naszej gminy będą głosować do Sejmu w okręgu wyborczym nr 36.
Obejmuje on obszary powiatów: leszczyńskiego, rawickiego, gostyńskiego, jarocińskiego, kaliskiego,  kę-
pińskiego, kościańskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, pleszewskiego oraz miast
na prawach powiatu, a więc Leszna i Kalisza. W tym okręgu wybieramy 12 posłów. Natomiast do Senatu
głosujemy w okręgu wyborczym nr 94, który obejmuje powiaty: gostyński, kościański, leszczyński, ra-
wicki oraz miasto na prawach powiatu Leszno. Wybierzemy jednego senatora. Lokale wyborcze czynne
będą od godziny 7 do 21. 

Jak głosujemy?
Do Sejmu

Karta do głosowania do Sejmu będzie w formie książeczki.
Znajdą się w niej nazwiska kandydatów na posłów RP z 11 komi-
tetów wyborczych. Książeczka rozpocznie się spisem treści. 

W wyborach do Sejmu głosować można na jedną listę kandy-
datów. Wybieramy więc listę komitetu wyborczego, na który
chcemy głosować. Na tej liście stawiamy znak X w kratce z lewej
strony obok nazwiska tylko jednego kandydata. W ten sposób
wskazujemy jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu. 

Głos będzie nieważny, jeśli umieścimy znak X na więcej niż
jednej liście, jeśli nie postawimy znaku X na żadnej z list lub jeśli
w kratce przy nazwisku postawimy inny znak niż X.

Do Senatu
Karta do głosowania do Senatu będzie miała format A4 i będzie

koloru żółtego. W naszym okręgu zawierać będzie nazwiska 6
kandydatów na senatorów. 

W wyborach do Senatu głosować można tylko na jednego kan-
dydata. Stawiamy więc znak X obok nazwiska kandydata, na któ-
rego głosujemy. 

Głos będzie nieważny, jeśli znak X postawimy obok nazwiska
więcej niż jednego kandydata, jeśli nie postawimy go przy żadnym
nazwisku lub jeśli w kratce przeznaczonej na oddanie głosu po-
stawimy inny znak niż X.

Obwody głosowania i siedziby 
obwodowych komisji wyborczych

Numer 
obwodu

Granice
obwodu 

głosowania

Siedziba 
obwodowej

komisji wyborczej

1 Święciechowa
Zespół Szkół 

w Święciechowie, 
ul. Szkolna 15

2

Krzycko Małe, 
Gołanice, Piotrowice,

Niechłód, 
Strzyżewice, 
Henrykowo, 

Książęcy Las

Samorządowy Ośrodek
Kultury 

w Święciechowie, 
ul. Śmigielska 1a

3
Przybyszewo,     

Lasocice, 
Ogrody

Zespół Szkół 
w Lasociach, 
ul. Szkolna 13

4 Długie Stare,     
Długie Nowe,Trzebiny

Zespół Szkół 
w Długiem Starem, 
ul. Leszczyńska 1

Obydwa lokale w Święciechowie dostosowane 
będą do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Okręg wyborczy w wyborach do Senatu nr 94 siedziba OKW: Kalisz
1. Adam Andrzej KOŚMIDER - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, ekonomista, Leszno, nie należy

do partii politycznej
2. Julia Maria KRAKOWIAK - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, nauczyciel, Wojnowice, czło-

nek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
3. Sławomir Marcin MOCEK - Komitet Wyborczy Wyborców PL18 Sławomira Mocka, nauczyciel, Leszno,

nie należy do partii politycznej
4. Marian POŚLEDNIK - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, parlamentarzysta, Pasierby, czło-

nek partii Platforma Obywatelska RP
5. Grzegorz Stanisław RUSIECKI - Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Rusieckiego, prawnik, Leszno,

nie należy do partii politycznej
6. Mariusz Kazimierz TRAWKA - Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski, ślusarz, Miejska

Górka, członek partii Narodowe Odrodzenie Polski

Kandydaci do Senatu RP
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Lista nr 1: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1. Joanna Katarzyna LICHOCKA, dziennikarz, Warszawa, nie należy do

partii politycznej
2. Jan Michał DZIEDZICZAK, politolog, Warszawa, członek partii Prawo i

Sprawiedliwość
3. Jan MOSIŃSKI, politolog, Kalisz, członek partii Prawo i Sprawiedliwość
4. Tomasz ŁAWNICZAK, historyk, Nowe Skalmierzyce, członek partii

Prawo i Sprawiedliwość
5. Piotr Tomasz LISOWSKI, lekarz, Kalisz, członek partii Polska Razem

Zjednoczona Prawica
6. Piotr Marek KALETA, budowlaniec, Wolica, członek partii Prawo i Spra-

wiedliwość
7. Lidia CZECHAK, prawnik, Jarocin, członek partii Prawo i Sprawiedli-

wość
8. Marek Grzegorz GORYNIAK, przedsiębiorca, Leszno, nie należy do

partii politycznej
9. Andrzej Stanisław SKRZYPCZAK, pracownik środowiska melioracji,

Krotoszyn, członek partii Prawo i Sprawiedliwość
10. Czesław Bogdan JANIKOWSKI, nauczyciel historii, Lubiń, członek par-

tii Prawo i Sprawiedliwość
11. Witold Jan SZCZEPANIAK, nauczyciel akademicki, Ostrów Wielko-

polski, nie należy do partii politycznej
12. Renata Magdalena RESZEL, nauczyciel, Pleszew, członek partii

Prawo i Sprawiedliwość
13. Czesław Jan SZYMONIAK, nauczyciel, Tursko, członek partii Prawo i

Sprawiedliwość
14. Alicja Maria ŚNIEGOCKA, sprzedawca, Kępno, członek partii Prawo

i Sprawiedliwość
15. Zdzisława LEHMANN, kierownik ośrodka pomocy rodzinie, Czempiń,

członek partii Prawo i Sprawiedliwość
16. Bartosz WALCZAK, politolog, Witaszyce, członek partii Prawo i Spra-

wiedliwość
17. Sylwia MAĆKOWIAK, rolnik, Niepart, członek partii Prawo i Spra-

wiedliwość
18. Justyna WITCZAK, psycholog, Leszno, nie należy do partii politycznej
19. Adam DREWNIAK, ekonomista, Karolinki, nie należy do partii poli-

tycznej
20. Joanna NAWROT, dziennikarz, Włoszakowice, nie należy do partii po-

litycznej
21. Aneta Kazimiera OLSZAK, ekonomista, Dębionka, członek partii

Prawo i Sprawiedliwość
22. Bogusław Janusz CEBULSKI, muzyk, Odolanów, członek partii Prawo

i Sprawiedliwość
23. Damian PŁOWY, historyk, Elżbietków, członek partii Prawo i Spra-

wiedliwość
24. Agnieszka MICHALAK, prawnik, Podzborów, nie należy do partii poli-

tycznej
Lista nr 2: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

1. Mariusz Sebastian WITCZAK, politolog, Kalisz, członek partii Platforma
Obywatelska RP

2. Bożena Katarzyna HENCZYCA, parlamentarzysta, Wodziczna, czło-
nek partii Platforma Obywatelska RP

3. Jarosław Piotr URBANIAK, logik, Ostrów Wielkopolski, członek partii
Platforma Obywatelska RP

4. Barbara Elżbieta MROCZKOWSKA, politolog, Leszno, członek partii
Platforma Obywatelska RP

5. Wojciech Stanisław ZIEMNIAK, parlamentarzysta, Januszewo, członek
partii Platforma Obywatelska RP

6. Andrzej Jan POSPIESZYŃSKI, geodeta, Gostyń, członek partii Plat-
forma Obywatelska RP

7. Joanna Monika DWORZYŃSKA, studentka, Radlin, nie należy do par-
tii politycznej

8. Magdalena KACZYŃSKA, masażysta, Krotoszyn, nie należy do partii
politycznej

9. Błażej Jakub KACZMAREK, prawnik, Pleszew, członek partii Platforma
Obywatelska RP

10. Mariusz Grzegorz SUCHANECKI, politolog, Rawicz, członek partii
Platforma Obywatelska RP

11. Tomasz ŚMIEIŃSKI, doradca do spraw leasingu, Ostrzeszów, nie na-

leży do partii politycznej
12. Alicja ŁUCZAK, nauczyciel języka angielskiego, Żelazków, członek

partii Platforma Obywatelska RP
13. Honorata Agnieszka SACHOWSKA - BARAŃCZAK, nauczyciel języka

niemieckiego, Świeca, członek partii Platforma Obywatelska RP
14. Robert Tomasz FLORCZAK, geodeta, Krzemieniewo, członek partii

Platforma Obywatelska RP
15. Magdalena Izabela WALCZAK, adwokat, Kalisz, członek partii Plat-

forma Obywatelska RP
16. Karol Krzysztof WANZEK, student, Bralin, członek partii Platforma

Obywatelska RP
17. Arleta ADAMCZAK - PUK, dyrektor szkoły, Poladowo, nie należy do

partii politycznej
18. Łukasz Jarosław MARCINIAK, prawnik, Pleszew, członek partii Plat-

forma Obywatelska RP
19. Piotr RATAJCZAK, specjalista do spraw marketingu, Leszno, nie na-

leży do partii politycznej
20. Milena Magdalena KOWALSKA, ekonomista, Ostrów Wielkopolski,

nie należy do partii politycznej
21. Joanna Ewa PRZYBYLSKA, specjalista do spraw marketingu, Prze-

dzeń, członek partii Platforma Obywatelska RP
22. Nina Magdalena WIECZOREK - MICHALAK, teolog, Poznań, członek

partii Platforma Obywatelska RP
23. Karolina KUBACKA, administratywista, Pępowo, członek partii Plat-

forma Obywatelska RP
24. Stanisław Franciszek MARTUZALSKI, budowlaniec, Jarocin, członek

partii Platforma Obywatelska RP
Lista nr 3: Komitet Wyborczy Partia Razem

1. Marta Janina TYCNER - WOLICKA, historyczka, Warszawa, członek
partii Partia Razem

2. Kamil Marek KRAWICKI, student, Koźmin Wielkopolski, członek partii
Partia Razem

3. Marta ŻAKOWSKA, nauczyciel akademicki, Poznań, członek partii Par-
tia Razem

4. Kamil Bartłomiej RECZEK, ekonomista, Ostrów Wielkopolski, członek
partii Partia Razem

5. Monika GUZY, kosmetyczka, Poznań, nie należy do partii politycznej
6. Maciej Kamil KUHNERT, sprzedawca, Czempiń, członek partii Partia

Razem
7. Elżbieta SKRZYPCZYŃSKA, rencistka, Poznań, nie należy do partii po-

litycznej
8. Waldemar Łukasz MAZUR, nauczyciel akademicki, Krotoszyn, członek

partii Partia Razem
9. Patrycja PIKIŃSKA, pracownik ochrony środowiska, Zduny, członek

partii Partia Razem
10. Piotr Kajetan DAWIDZIUK, nauczyciel, Bielsk Podlaski, członek partii

Partia Razem
11. Natalia Małgorzata OLEJNIK, pracownik ochrony środowiska, Kalisz,

członek partii Partia Razem
12. Jakub Marcin SKURZYŃSKI, prawnik, Poznań, członek partii Partia

Razem
13. Angelika Justyna MACHOWSKA, pracownik ochrony środowiska, Ka-

lisz, członek partii Partia Razem
Lista nr 4: Komitet Wyborczy KORWiN

1. Zygmunt Bolesław KOPACZ, przedsiębiorca, Poznań, członek partii
KORWiN

2. Przemysław Wojciech SYTEK, menedżer, Koziegłowy, nie należy do
partii politycznej

3. Robert CICHOWLAS, geograf, Krotoszyn, członek partii KORWiN
4. Tomasz MARCINKOWSKI, rolnik, Michałowo, członek partii KORWiN
5. Marco MANNO, ekonomista, Rawicz, członek partii KORWiN
6. Małgorzata CIEŚLAK, student, Potarzyca, nie należy do partii politycz-

nej
7. Michał RADOŁA, spawacz, Kościan, członek partii KORWiN
8. Alicja Karolina BRYZOŃ, pedagog, Międzychód, nie należy do partii po-

litycznej
9. Jakub Szymon BOGDAJEWICZ, sprzedawca, Kalisz, członek partii

KORWiN
10. Artur Łukasz BRAJER, monter elektronik, Krotoszyn, członek partii

Kandydaci do Sejmu RP
Okręg wyborczy w wyborach do Sejmu nr 36 siedziba OKW: Kalisz



[ 9 ]  CIECHOWSKI

KORWiN
11. Kinga SKIBA, handlowiec, Kąkolewo, nie należy do partii politycznej
12. Marcin Mateusz MACIEJEWSKI, ratownik medyczny, Krotoszyn, członek

partii KORWiN
13. Elżbieta Wiesława JAŹWIECKA, pilot wycieczek, Poznań, nie należy do

partii politycznej
14. Mateusz Józef FRANKA, sprzedawca, Gorzupia, członek partii KORWiN
15. Jolanta GALAS, masażystka, Poznań, nie należy do partii politycznej
16. Gabriela Zofia SMOLARZ, socjolog, Turek, nie należy do partii politycznej
17. Zofia REMBARZ, emerytka, Poznań, nie należy do partii politycznej
18. Maciej KĄKOLEWSKI, student, Stary Lubosz, członek partii KORWiN
19. Bożena Elżbieta CICHOWLAS, logopeda, Krotoszyn, nie należy do partii

politycznej
20. Paweł Grzegorz BIEGAŃSKI, renowator zabytków architektury, Janków

Drugi, nie należy do partii politycznej
21. Jakub KUŚWIK, programista, Kalisz, nie należy do partii politycznej
22. Krzysztof Andrzej BURSZTYNOWICZ, technolog, Ostrów Wielkopolski,

członek partii KORWiN
23. Ewa ZAJĄCZKOWSKA, nauczyciel, Radom, członek partii KORWiN

Lista nr 5: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
1. Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA, ekonomista, Kępno, członek partii Pol-

skie Stronnictwo Ludowe
2. Dorota Katarzyna KINAL, nauczyciel, Kościan, członek partii Polskie Stron-

nictwo Ludowe
3. Piotr WALKOWSKI, zootechnik, Wysocko Wielkie, członek partii Polskie

Stronnictwo Ludowe
4. Krzysztof NOSAL, przedstawiciel władzy samorządowej, Zakrzyn - Dąbrowa,

członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
5. Jan Ignacy SZKUDLARCZYK, rolnik, Krzemieniewo, członek partii Polskie

Stronnictwo Ludowe
6. Sławomir WĄSIEWSKI, ekonomista, Kotlin, nie należy do partii politycznej
7. Stanisław SZCZOTKA, przedstawiciel władzy samorządowej, Dzierżanów,

członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
8. Paweł MATYSIAK, rolnik, Sowy, członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
9. Wojciech Mariusz MANIAK, zootechnik, Strzyżew, członek partii Polskie

Stronnictwo Ludowe
10. Lech Kazimierz JANICKI, przedstawiciel władzy samorządowej, Kobyla

Góra, członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
11. Andrzej KUBIAK, rolnik, Zalesie, członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
12. Nina ADAMCZEWSKA, nauczyciel, Żydów, nie należy do partii politycznej
13. Mieczysław ŁUCZAK, rolnik, Porwity, członek partii Polskie Stronnictwo Lu-

dowe
14. Jacek NOWAK, ekonomista, Krzywiń, członek partii Polskie Stronnictwo

Ludowe
15. Mieczysław Antoni SZEMPIŃSKI, rolnik, Ostrów Wielkopolski, członek par-

tii Polskie Stronnictwo Ludowe
16. Aneta Anna SZCZEPANOWSKA, nauczyciel akademicki, Kalisz, członek

partii Polskie Stronnictwo Ludowe
17. Patrycja Joanna SOBECKA - WOJCIECHOWSKA, nauczyciel, Stary Go-

styń, członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
18. Ewelina Anna FAJKA, ogrodnik, Strzydzew, nie należy do partii politycznej
19. Wioletta Anna SZKOPEK, rolnik, Ostrzeszów, członek partii Polskie Stron-

nictwo Ludowe
20. Robert Józef KASPERCZAK, przedstawiciel władzy samorządowej,

Leszno, nie należy do partii politycznej
21. Katarzyna Elżbieta WIZNER, naczelnik wydziału, Sulmierzyce, członek par-

tii Polskie Stronnictwo Ludowe
22. Ryszard TACIAK, mechanik, Ostrów Wielkopolski, członek partii Polskie

Stronnictwo Ludowe
23. Renata Ewa GÓRECKA, technolog odzieży, Leszno, nie należy do partii

politycznej
24. Andrzej SZLACHETKA, rolnik, Komorze Przybysławskie, członek partii Pol-

skie Stronnictwo Ludowe
Lista nr 6: Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica

SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
1. Leszek Grzegorz ALEKSANDRZAK, historyk, Opatówek, członek partii So-

jusz Lewicy Demokratycznej
2. Wiesław Andrzej SZCZEPAŃSKI, ekonomista, Leszno, członek partii Sojusz

Lewicy Demokratycznej
3. Agata SAWADA, dziennikarz, Jarocin, nie należy do partii politycznej

4. Anna Maria KOWALKIEWICZ - OLIGNY, przedsiębiorca, Kalisz, nie na-
leży do partii politycznej

5. Dorota Krystyna LEW - PILARSKA, pracownik administracji samorzą-
dowej, Czempiń, nie należy do partii politycznej

6. Mariusz Zygmunt CIECHANOWSKI, emerytowany żołnierz zawodowy,
Mikstat, nie należy do partii politycznej

7. Sławomir Kazimierz PISKORSKI, chemik, Ostrów Wielkopolski, czło-
nek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej

8. Karol BIAŁECKI, elektryk, Rawicz, członek partii Sojusz Lewicy Demo-
kratycznej

9. Lucyna Małgorzata KUBIAK, pracownik samorządowy, Krotoszyn, czło-
nek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej

10. Mateusz Zbigniew MRÓZ, przedsiębiorca, Czapury, nie należy do par-
tii politycznej

11. Ryszard Kazimierz DACHOWSKI, leśnik, Drożki, nie należy do partii
politycznej

12. Henryk Franciszek WOLDAŃSKI, ekonomista, Stary Olesiec, członek
partii Sojusz Lewicy Demokratycznej

13. Kamila Manuela MAJEWSKA, nauczyciel akademicki, Kalisz, członek
partii Sojusz Lewicy Demokratycznej

14. Jakub Piotr KARCZYŃSKI, historyk, Poznań, członek partii "Zieloni"
15. Waldemar Paweł SKORUPA, politolog, Psary, nie należy do partii po-

litycznej
16. Bernardyna KAŹMIERCZAK, budowlaniec, Leszno, nie należy do par-

tii politycznej
17. Zbigniew Ignacy MROZEK, rolnik, Słupia pod Kępnem, członek partii

Twój Ruch
18. Agnieszka OBLIZAJEK, pracownik socjalny, Grodzisko, nie należy do

partii politycznej
19. Hanna Irena MAJCHRZAK, specjalista do spraw marketingu, Kościan,

członek partii Twój Ruch
20. Krystyna KONIECZNA, menedżer kultury, Jutrosin, nie należy do par-

tii politycznej
21. Henryk SIUDA, emeryt, Kalisz, nie należy do partii politycznej
22. Bogusław KOKOSZKO, nauczyciel, Ostrzeszów - Pustkowie, nie na-

leży do partii politycznej
23. Marian MATKOWSKI, elektromechanik, Witaszyce, członek partii Unia

Pracy
Lista nr 7: Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15"

1. Jerzy KOZŁOWSKI, przedsiębiorca, Kalisz, nie należy do partii poli-
tycznej

2. Tomasz WIERZBA, przedsiębiorca, Gronówko, członek partii Kongres
Nowej Prawicy

3. Joanna Agnieszka KOSMALSKA, ratownik medyczny, Gostyń, nie na-
leży do partii politycznej

4. Tomasz Cyryl CZUL, geodeta, Ostrów Wielkopolski, nie należy do par-
tii politycznej

5. Piotr Paweł NIEWIADA, pracownik BHP, Jarocin, nie należy do partii
politycznej

6. Ireneusz Wojciech CZECH, rolnik, Odolanów, nie należy do partii poli-
tycznej

7. Włodzimierz Mariusz BĄKOWSKI, nauczyciel, Kalisz, nie należy do par-
tii politycznej

8. Tomasz Robert JANECZKOWSKI, informatyk, Ostrów Wielkopolski, nie
należy do partii politycznej

9. Roman Rafał NIEDZIELSKI, ekonomista, Lutynia, nie należy do partii
politycznej

10. Jacek Kazimierz KRUKOWSKI, psycholog, Warszawa, nie należy do
partii politycznej

11. Dorota Barbara TULISZKA, rolnik, Leszno, nie należy do partii poli-
tycznej

12. Dawid Hubert WOSIEK, adwokat, Tłokinia Kościelna, nie należy do
partii politycznej

13. Joanna WIESZCZECZYŃSKA, analityk, Krotoszyn, nie należy do par-
tii politycznej

14. Jakub KAWKA, analityk, Sieradz, członek partii Ruch Narodowy
15. Mariola Magdalena KACZMAREK, pracownik administracji, Dona-

towo, nie należy do partii politycznej

dok. na str. 10
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16. Ewelina Anna DZIUBAŁKA, pracownik ochrony środowiska, Poniec,
nie należy do partii politycznej

17. Ewelina Monika CZERWIŃSKA, nauczyciel, Czempiń, nie należy do
partii politycznej

18. Magdalena SOJKA, prawnik, Przyborów, nie należy do partii politycz-
nej

19. Mateusz KWIATKOWSKI, pracownik biurowy, Góry Zborowskie, nie
należy do partii politycznej

20. Ryszard Stanisław NOWACZYK, menedżer, Krotoszyn, nie należy do
partii politycznej

Lista nr 8: Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru
1. Adam Stanisław SZŁAPKA, politolog, Kościan, członek partii Nowo-

czesna Ryszarda Petru
2. Małgorzata Iwona MIKOŁAJCZYK, ekonomista, Kalisz, nie należy do

partii politycznej
3. Regina Barbara JAŃSKA, filolog, Ostrów Wielkopolski, nie należy do

partii politycznej
4. Tomasz MIKOŁAJCZAK, przedsiębiorca, Leszno, nie należy do partii

politycznej
5. Karolina Elżbieta GALEWSKA, nauczycielka, Jarocin, nie należy do

partii politycznej
6. Mateusz BIADAŁA, prawnik, Pleszew, nie należy do partii politycznej
7. Zuzanna Izabela ŻMIEJEWSKA, menedżer, Góra, nie należy do partii

politycznej
8. Marcin Stanisław TYC, lekarz weterynarii, Kępno, nie należy do partii

politycznej
9. Bartosz Jan HERKA, przedsiębiorca, Koźmin Wielkopolski, nie należy

do partii politycznej
10. Jagoda Katarzyna WOLAŃSKA, inspektor do spraw BHP, Poniec, nie

należy do partii politycznej
11. Janusz POPIOŁEK, emerytowany policjant, Rawicz, nie należy do par-

tii politycznej
12. Marcin Franciszek GARSZTKA, politolog, Ostrzeszów, nie należy do

partii politycznej
13. Małgorzata WYSOCKA - BALCEREK, handlowiec, Pleszew, nie na-

leży do partii politycznej
14. Dorota OLEJNICZAK, chemik, Pleszew, nie należy do partii politycz-

nej
15. Barbara Anna OLIWIECKA, planista przestrzenny, Kalisz, nie należy

do partii politycznej
16. Katarzyna Anna ŚWITAŁA, lekarz weterynarii, Przygodzice, nie na-

leży do partii politycznej
17. Marcin ANDRZEJAK, technolog żywności, Poznań, nie należy do par-

tii politycznej
18. Marcin Tomasz JANUS, informatyk, Kalisz, nie należy do partii poli-

tycznej
19. Mikołaj KONOPKA, handlowiec, Leszno, nie należy do partii politycz-

nej
20. Marek DEKERT, przedsiębiorca, Kotlin, nie należy do partii politycznej
21. Krzysztof ŁĄCZNY, doradca zawodowy, Przysieka Polska, nie należy

do partii politycznej
22. Adam LISIAK, przedsiębiorca, Poniec, nie należy do partii politycznej
23. Stanisław Jan BĄK, ekonomista, Kalisz, nie należy do partii politycz-

nej
Lista nr 9. Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni

1. Andrzej Kordian AUMILLER, ogrodnik, Poznań, członek partii PER RP
2. Maria Jolanta PIKIŃSKA, ekonomista, Zduny, nie należy do partii poli-

tycznej
3. Grażyna Teresa MILEWSKA, pedagog, Ostrów Wielkopolski, nie na-

leży do partii politycznej
4. Maciej Bogumił KĘDZIA, prawnik, Chocz, nie należy do partii politycz-

nej
5. Mieczysław Jan UMŁAWSKI, administratywista, Szymanowo, nie na-

leży do partii politycznej
6. Krystian MADECKI, handlowiec, Gostyń, nie należy do partii politycznej
7. Teresa Maria LASKOWSKA, ekonomista, Koźminek, nie należy do par-

tii politycznej
8. Michał WOJCIECHOWSKI, ekonomista, Żegocin, nie należy do partii

politycznej
9. Leszek Jan GABRYSIAK, rolnik, Gola, nie należy do partii politycznej
10. Sylwia Anna WAŁĘSIAK, pedagog, Kalisz, nie należy do partii poli-

tycznej
11. Justyna Marta NAPIERAŁA, ekonomista, Porwity, nie należy do partii

politycznej
12. Marta Anna SPYCHALSKA, hotelarz, Kalisz, nie należy do partii poli-

tycznej
13. Rafał Krzysztof TKACZUK, logistyk, Poznań, nie należy do partii poli-

tycznej
14. Lidia Barbara DUBIŃSKA, logistyk, Kicin, nie należy do partii politycz-

nej
15. Mariusz Łukasz SZMYT, student, Poznań, nie należy do partii poli-

tycznej
16. Anita JAKUBOWSKA, przedsiębiorca, Poznań, nie należy do partii po-

litycznej
17. Radosław Leszek SZAJOWSKI, elektromechanik, Kalisz, nie należy

do partii politycznej
Lista nr 10. Komitet Wyborczy Wyborców

Zbigniewa Stonogi
1. Krzysztof PRZYBYLAK, stolarz meblowy, Przyłęk, nie należy do partii

politycznej
2. Tadeusz Jan PROC, modelarz odlewniczy, Elbląg, nie należy do partii

politycznej
3. Monika Sylwia BOIŃSKA, politolog, Ujazd, nie należy do partii poli-

tycznej
4. Marek PIÓREK, murarz, Ignaców, nie należy do partii politycznej
5. Małgorzata Paulina GÓRNIACZYK, sprzedawca, Nowy Tomyśl, nie na-

leży do partii politycznej
6. Szymon Dawid SKRZYPIEC, kierowca, Zbiersk - Cukrownia, nie na-

leży do partii politycznej
7. Renata Anna HEINRICH, fryzjerka, Boruja Kościelna, nie należy do par-

tii politycznej
8. Michał WITKOWSKI, administrator bezpieczeństwa, Skoki, nie należy

do partii politycznej
9. Katarzyna SZYDEŁKO, ekonomista, Godzieszowa, nie należy do par-

tii politycznej
10. Krzysztof Adam, STRZELEC, kierowca, Częstochowa, nie należy do

partii politycznej
11. Natalia Monika LEMAŃSKA, ekonomista, Nowy Tomyśl, nie należy do

partii politycznej
12. Mirosława Dorota DOLATA, sprzedawca, Książenice, nie należy do

partii politycznej
13. Patryk Stanisław KOSTECKI, pracownik biurowy, Wrocław, nie należy

do partii politycznej
14. Agnieszka RÓŻEK - PLATA, ekspedientka, Chojnice, nie należy do

partii politycznej
Lista nr 13. Komitet Wyborczy Samoobrona

1. Ewa Anna BERGMANN, rolnik, Konary, członek partii "Samoobrona"
2. Józef SKUTECKI, mechanik, Józefów, członek partii "Samoobrona"
3. Sebastian Norbert IDZIAK, górnik, Katowice, nie należy do partii poli-

tycznej
4. Marcin IDZIASZEK, przedsiębiorca, Wolica Nowa, nie należy do partii

politycznej
5. Anna JARUS, socjolog, Zakrzewo, nie należy do partii politycznej
6. Krystyna BACHAR, księgowa, Miejska Górka, nie należy do partii poli-

tycznej
7. Rafał JEDWABNY, górnik, Katowice, nie należy do partii politycznej
8. Liliana Aleksandra STACHOWIAK, rolnik, Zakrzewo, nie należy do par-

tii politycznej
9. Rafał KACZMARSKI, elektryk, Miejska Górka, nie należy do partii poli-

tycznej
10. Paweł WACHOWIAK, elektryk, Pawłowo, nie należy do partii poli-

tycznej
11. Tadeusz Robert KOCIARA, górnik, Katowice, nie należy do partii po-

litycznej
12. Władysława WAŚCIŃSKA, rolnik, Nad Stawem, nie należy do partii

politycznej
13. Aldona Cecylia JEDWABNA, księgowa, Katowice, nie należy do par-

tii politycznej 

Kandydaci do Sejmu RP
dok. ze str. 9

Okręg wyborczy w wyborach do Sejmu nr 36 siedziba OKW: Kalisz
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Rozwijają swoje pasje
Na łamach naszej gazety postanowiliśmy pokazywać uczniów, którzy poza nauką mają jeszcze inne za-
interesowania i pasje. Są muzykami, poetami, plastykami, sportowcami, działają w organizacjach, po-
magają innym. Warto ich poznać, dowiedzieć się, jak organizują sobie czas, z czego najbardziej się
cieszą. Może zachęcą innych do odkrywania w sobie nowych możliwości. 

Klaudia Stanek 
i Michalina Mencel
Michalina i Klaudia znają się

od przedszkola. Mieszkają w
Święciechowie, chodziły do tej
samej klasy, mają po 16 lat, ukoń-
czyły właśnie gimnazjum. Łączy je
wspólna pasja - śpiewanie. 

A śpiewają od czwartej klasy
szkoły podstawowej. Pani Ewa
Masiak zaproponowała im udział
w zespole wokalnym. Zgodziły się
i odtąd właściwie nie rozstają się
ze śpiewaniem. Raz w tygodniu
miały próby w szkole, ale wystę-
powały na wszystkich szkolnych
uroczystościach i gminnych im-
prezach. Śpiewają w czasie Dni
Święciechowy, dla Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy, na-
leżą do zespołu w kościele. 

- W naszym szkolnym zespole
śpiewa sześć osób, a w zespole
kościelnym dużo więcej - mówi
Michalina. - Kościelny zespół pro-
wadzi pani Jolanta Klemczak. 

Można by powiedzieć, że z
muzyką żyją na co dzień. Przede
wszystkim muzyki słuchają - Mi-

chalina popu, rocka, Klaudia także
muzyki klasycznej. Brat bliźniak
Klaudii gra na gitarze, ona śpiewa.
A śpiewają też dla siebie, w domu,
zwyczajnie dla przyjemności. 

- To jest forma wyrażania sie-
bie - mówi Klaudia. - Można po-
kazać uczucia, emocje, można się
odstresować. Śpiewanie daje sa-
tysfakcję, tym większą, im bardziej
podoba się widzom. 

Klaudia należy do jeszcze jed-
nego zespołu, w Lesznie. Nosi on
nazwę Moktony i działa przy Miej-
skim Ośrodku Kultury. Teraz gdy
zaczęła naukę w LO, na pewno w
tym zespole będzie szukać możli-
wości rozwijania się. Michalina też
poszła do liceum. Już myśli o pry-
watnych lekcjach śpiewu. Kto wie,
może śpiewanie będzie nie tylko
jej hobby, ale także dodatkowym
profesjonalnym zajęciem. 

Dziewczyny często śpiewają w
duecie. Klaudia altem, Michalina
sopranem. Lubią te występy. Do-
brze się znają, więc śpiewanie nie
sprawia im kłopotu. Wręcz prze-
ciwnie, czują, że jest im to po-
trzebne, że daje radość. Cieszą
się, że na ich występy zawsze

przychodzą rodzice. W nich mają
najwierniejszych słuchaczy. Sios-
tra Michaliny też śpiewa, a co już
podkreśliliśmy - brat Klaudii gra.
Muzykę mogą więc przeżywać ro-
dzinnie. 

Zapytaliśmy dziewczęta, które
szkolne przedmioty lubią i jakie
mają plany na przyszłość. Nie
zdziwiły nas odpowiedzi - lepiej
czują się w tematyce humanis-

tycznej. Lubią język polski, histo-
rię, WOS. Obie dużo czytają.
Klaudia jeździ konno, rysuje. Mi-
chalina chciałaby kiedyś studio-
wać prawo, Klaudia jeszcze nie
zdecydowała. 

Jednego są pewne, że nigdy
nie przestaną śpiewać. Choćby
tylko dla siebie i bliskich. Zapew-
niają nas, że z takiego hobby się
nie wyrasta. 

Dawid mieszka w Niechłodzie,
ma 16 lat, ukończył gimnazjum.
Od nowego roku szkolnego rozpo-
czął naukę w liceum w Lesznie.
Był uczniem szkoły w Święciecho-
wie. 

Dawid mówi, że od zawsze gra
w tenisa stołowego. Ale tak na-
prawdę to rozpoczął jako sześcio-
latek, a do tego sportu namówił go
tata. W klubie LKS Błękitni w Nie-
chłodzie założyli sekcję tenisa. Dla
Dawida to już dziesiąty rok trenin-
gów i zawodów. 

- Nie wyobrażam sobie życia
bez tenisa - mówi Dawid. - Gra-
łem u nas w Niechłodzie, jeździłem
do klubu do Leszna, teraz jestem
członkiem klubu Polonia Śmigiel.
Właściwie trenuję codziennie. 

Dawid dodaje, że zna historię
naszego najlepszego tenisisty sto-
łowego Andrzeja Grubby i bardzo
dobrego niemieckiego zawodnika
Tima Bolla. To jego idole. Marzy o
tym, by kiedyś im dorównać. Ale
równocześnie wie, że droga do
sukcesów jest naprawdę trudna.
Póki co uzyskuje bardzo dobre wy-
niki w swoich kategoriach. Ostat-
nio został mistrzem Wielkopolski w
kategorii młodzik, a razem z kole-
gami zajęli I miejsce w Drużyno-
wych Mistrzostwach Juniorów w
Wielkopolsce, i IX w Polsce. Na
taki sukces pracuje się latami.
Dawid tylko w ubiegłym roku całe
wakacje poświęcił treningom. Był

na czterech sportowych obozach.
W tym roku wybrał się na trzy. 

- Śmigielski klub jest w drugiej
lidze - dodaje Dawid. - Marzymy o
tym, by dostać się do pierwszej
ligi. Jako junior gram już z dzie-
więtnastolatkami. Jest ciężko, ale
daję radę. W zawodach Grand Prix
Juniorów w Wielkopolsce zająłem
trzecie miejsce. 

Dawid zapewnia, że rozpoczy-
nając naukę w liceum z tenisa nie
zrezygnuje. Wspierają go w tym
rodzice. A jest pewien, że jeśli w
przyszłości pójdzie na studia, to
wybierze miasto, w którym działa
dobry tenisowy klub. Może Wroc-
ław? Sport jest dla niego wręcz ko-
niecznością. Daje satysfakcję,
zdrowie, możliwość wyjazdów,
poznawania ludzi. No i oczywiście
zwykłą przyjemność. Dlatego z ko-
legami w Niechłodzie codziennie
grają w piłkę nożną. 

Ale Dawid ma jeszcze jedną
pasję. Od czterech lat gra na per-
kusji. Chodził nawet na lekcję do
Studium Muzycznego w Lesznie. Z
kolegami ze szkoły założyli zespół
muzyczny. Grali w Święciechowie,
we Włoszakowicach, w Lesznie.
Teraz bardziej gra dla siebie, do

piosenek, które słyszy w radiu czy
Internecie. Ale gdyby dostał pro-
pozycję od jakiegoś zespołu, na
pewno by do niego dołączył. Mu-
zyka także daje mu radość. 

Dawid zapytany o naukę, bez
wahania mówi, że jest ważna.
Szkołę ukończył ze średnią 4,4.
Najbardziej lubi matematykę.
Może więc wybierze zawód tech-
niczny, inżynierski. Na pewno znaj-
dzie czas na tenis i na muzykę.
Gdyby mu się udało, chciałby z te-
nisem wiązać swoją przyszłość.
Póki co jest na najlepszej do tego
drodze. 

Dawid Jóźwiak

***
Wszystkie archiwalne

wydania “Kuriera
Święciechowskiego”

dostępne są 
na stronie internetowej 

pod adresem: 
www.swieciechowa.eu

***
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Prawdziwe 
historie
Od początku czytam wasze "Prawdziwe historie" i za-
wsze jestem poruszona losem ich bohaterów. Najczę-
ściej są one smutne, choć przyznaję, że czegoś uczą,
czasem pokazują drogę. A ja, chyba dla przekory, po-
stanowiłam opowiedzieć historię koleżanki mojej
mamy. To opowieść pogodna, wręcz ciepła. Chcę by
takie też gościły na waszych łamach. Tak naprawdę, to
przecież wcale nie brakuje ich obok nas. 

Pani Bronia urodziła się w tej
samej miejscowości, co moja
mama. Razem chodziły do szkoły i
razem wychowywały się na jednej
ulicy. Nic dziwnego, że przyjaźniły
się przez lata, także wtedy gdy
były już dorosłe. Moja mama wy-
szła za mąż, urodziła dzieci, zaj-
mowała się domem. A pani Bronia
wyjechała szukać szczęścia. Tak
to się wtedy mówiło, choć przecież
zwyczajnie pojechała do szkoły z
internatem. Ale nie wróciła do na-
szej miejscowości. Została w mie-
ście.

Mama często mówiła mi, że
Bronia nie widzi świata poza książ-
kami. Bardzo dużo czytała, kupo-
wała książki, wypożyczała je z
biblioteki, wymieniała ze znajo-
mymi. Pamiętam, że nieraz dzwo-
niła do nas, opowiadała o jakiejś
nowej lekturze. Albo o przeczyta-
nych poradach, które mogły się
przydać rodzinie. 

Mówię wam o tych książkach,
bo właściwie od nich wszystko się
w życiu pani Broni zaczęło. W cza-
sie jej młodości to była właściwie
jedyna rozrywka, na którą każdego

było stać. Wystarczyło wziąć
książkę do ręki, zacząć czytać i już
było się w innym świecie. Bronia
potrafiła to robić godzinami. 

I wtedy poznała Witka. To był
mały chłopiec, synek listonosza.
Chodził czasem z tatą i biegał po
piętrach, żeby zanieść list. Do pani
Broni też przychodził. Zawsze pat-
rzył na półki z książkami, były ko-
lorowe, grube. Za trudne dla niego.
Bronia nie miała przecież bajek,
ani albumów z obrazkami. Czytała
głównie powieści. Ale Witek i tak
był nimi zafascynowany. Często
opowiadała o tym mojej mamie. 

Pani Bronia nie wyszła za mąż.
Kiedy odeszli jej rodzice, właściwie
została sama. Ma co prawda jakieś
kuzynostwo, ale nigdy nie utrzy-
mywała z nimi kontaktu. Wydaje mi
się, że my byliśmy jej bliżsi niż
tamci kuzynowie. Moja mama na-
mawiała ją nawet, aby wróciła w
rodzinne strony, jednak nie chciała.
Nie wiedzieliśmy, że choruje. Nikt
nie wiedział. 

No więc opowiem dalej o tym
Witku. Zaczął chodzić do szkoły,
nauczył się czytać, jak każdy chło-
pak biegał za piłką, łobuzował.
Kiedy dorastał, coraz częściej za-
glądał do pani Broni. Oczywiście
nie z listami od taty listonosza, ale
sam. Zwyczajnie, z wizytą. A tak
naprawdę po książki. Pani Bronia
wybierała dla niego lektury. Naj-
pierw te, które miała w domu, a
potem wypożyczała, żeby pozna-
wał literaturę, zwłaszcza polską.
Myślę, że zaraziła go tym czyta-
niem. Kiedyś powiedziała, że z
Witkiem zrobiła szkołę podsta-
wową, a potem średnią, że razem
zdawali maturę. Tuż po maturze
zaproponowała mu, by mówili
sobie po imieniu. Była sama, a jed-
nak miała swojego Witka.

Moja mama poznała tego chło-
paka. To było już dużo później, gdy
pani Bronia położyła się na dobre.
Choroba nie pozwoliła już jej na
pracę, na aktywność. Bronia nie
mogła chodzić. Mama jeździła do
miasteczka kilka razy w roku, ale
bardziej, by koleżankę pocieszać,
niż jej pomóc. Ona potrzebowała

pomocy codziennie. I właśnie
wtedy mama poznała Witka. Przy-
nosił zakupy pani Broni. Wyobraź-
cie sobie, że chłopak ukończył
studia, poznał dziewczynę, zarę-
czył się i ciągle odwiedzał panią
Bronię. Ona stała się częścią jego
rodziny. Gdyby nie to, że mówił do
niej po imieniu, wszyscy myśleliby,
że to mama. Tak naprawdę to była
jego druga mama. A właściwie jest,
bo przecież żyje, kocha Witka. 

Witek ma dwójkę dzieci. Jesz-
cze nie chodzą do szkoły, ale już
oglądają książki pani Broni. Nie ro-
zumieją historii tej przyjaźni, ale
czasem pytają, skąd mają trzecią
babcię. Bo tylko im życie dało trzy
babcie. I nieważne, że babcia Bro-
nia leży, że nie umie bawić się z
nimi na podwórzu. Za to tak pięk-
nie opowiada i tak chętnie im
czyta. 

Moja mama mówi, że jej kole-
żanka Bronia mimo wszystko wy-
grała los na loterii. Przecież
mogłaby być zgorzkniała, smutna.
Jest chora, sama, nie założyła ro-
dziny, nie przelewa jej się finan-
sowo. Niejedna osoba zamknęłaby
się w sobie, odcięła od świata. A
ona znalazła sposób na radość.
Oczywiście otworzyła drzwi dla niej
już wtedy gdy pokochała małego
Witka, ale pielęgnowała tę przy-
jaźń. Bez żadnych warunków, bez
liczenia na to, że jej się kiedyś
przyda. Witek był zwyczajnie czę-
ścią jej codzienności. Poznała jego
rodziców, potem teściów, teraz
jego dzieci.

Witek zaś przekonywał moją
mamę, że to on jest szczęścia-
rzem. Nie wiadomo, jak potoczy-
łoby się jego życie, gdyby nie pani
Bronia. Może nie zrobiłby matury,
może nie poszedłby na studia? Na
pewno nie przeczytałby tylu pięk-
nych książek.

Pani Bronia ciągle leży. Ma już
ponad siedemdziesiąt lat. Witek i
jego dzieci są u niej codziennie. Ni-
kogo nie dziwi, że tak często się
uśmiechają. 

SPISAłA HALINA SIECIńSKA
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HOROSKOP

Baran 21.03-19.04
W najbliższych tygodniach

wszystko przebiegać będzie zgodnie z
planem. Dobrze układać się będzie
zwłaszcza w pracy. Uważaj jednak na
podróże, potrzebna Ci szczególna
ostrożność.

Byk 20.04-20.05
Pewna osoba złoży Ci bardzo inte-

resującą propozycję zawodową. Roz-
waż ją, bo gra jest warta świeczki. W
drugiej połowie miesiąca oczekuj wia-
domości od bliskiej Ci osoby. Będziesz
zaskoczona.    

Bliźnięta 21.05-21.06
Czekają Cię dylematy natury finan-

sowej. Chyba będziesz musiała popro-
sić o pożyczkę bliskich. Ale poradzisz
sobie. Ktoś chce Cię poznać. To może
być początek pięknej przyjaźni.  

Rak 22.06-22.07
Pewna sprawa, która wydawała się

załatwiona, powróci i znów będzie Cię
zajmować. Poproś o pomoc bliskich i
definitywnie ją zamknij. Zbliża się ja-
kieś szczęśliwe wydarzenie. Może
przypływ gotówki?

Lew 23.07-22.08
Zbliża się dobry okres dla Twojego

portfela. Może to czas, aby w końcu
zrealizować swoje marzenie. Skontro-
luj zdrowie, bo jesienne zmiany pogody
mogą być dla Ciebie niekorzystne.

Panna 23.08-22.09
Całkowicie pochłoną Cię kwestie

zawodowe. Tymczasem na spotkanie
czeka ktoś dawno niewidziany. Odpo-
wiedz na jego zaproszenie. Spróbuj
wygospodarować kilka wolnych chwil
tylko dla siebie.

Waga 23.09-22.10
Raz na jakiś czas dobrze jest nała-

dować akumulatory, zwłaszcza że na-
darza się okazja. Skorzystaj z
zaproszenia na weekendowy wyjazd.
Załatw wszystkie zaległe sprawy i cze-
kaj na ważną wiadomość.

Skorpion 23.10-21.11
W najbliższych dniach musisz uni-

kać niepotrzebnych kłótni. Zachowaj
zimną krew, nawet jeśli ktoś będzie Cię
prowokował do nieprzyjemnej wy-
miany zdań. Spodziewaj się bardzo mi-
łego spotkania towarzyskiego.

Strzelec 22.11-21.12
Pewna osoba z dalszego otoczenia

zapragnie Cię bliżej poznać. Być może
potrzebuje od Ciebie jakiegoś wspar-
cia. W pracy zmiany kadrowe, jednak
nie będą dotyczyć Ciebie. Dobre zdro-
wie.

Koziorożec 22.12-19.01
Złe dni już minęły i teraz może być

tylko lepiej. Szczęśliwa wiadomość od
bardzo bliskiej Ci osoby. A gwiazdy
mówią,że może poprawić się Twoja sy-
tuacja finansowa. 

Wodnik 20.01-18.02
Wodniki będą miały bardzo dobry

miesiąc. Na lepsze zmieni się w pracy,
ale zdarzy się też coś nieoczekiwa-
nego. Może to będzie ważne spotka-
nie, może przypływ gotówki, może
wyjazd? 

Ryby 19.02-20.03
Najbliższe dni przyniosą trochę nie-

porozumień, ale jak zawsze ze wszyst-
kim sobie poradzisz. Poznasz przy tym
bardzo miłą osobę. W domu spodzie-
waj się wiadomości, która zmieni
waszą codzienność.

(: (: HUMOR :) :)
- Po co, sąsiadko, zainstalowała

pani przy telewizorze lusterko
wsteczne?
- To duża wygoda. W ten sposób
mogę obserwować męża przy zmy-
waniu naczyń!

***
Mistrz w pchnięciu kulą do trenera:
- Dziś muszę pokazać klasę. Na try-
bunie siedzi moja teściowa!
- E! Nie dorzucisz.

***
- Dlaczego w Wąchocku ludzie
smarują telewizory musztardą?

- Żeby poprawić ostrość.

Dziś podajemy przepis na
pyszne danie dla panów. Pano-
wie mogą je przygotować, a
potem razem z rodziną zjeść. Za-
pewniamy, że wszystkim będzie
smakować.

Składniki: 1/2 kg żeberek
wieprzowych, 2 szklanki socze-
wicy, 2 cebule, 1kg kiszonej kapu-
sty, szklanka piwa typu pils lub
lager, szklanka wody, oliwa, sól,
pieprz, miód, tymianek.

Sposób przygotowania: Na
dnie garnka rozgrzej kilka łyżek
oliwy. Wrzuć na nią pocięte w pióra
cebule. Posól, popieprz i polej
łyżką miodu. Podduś na niewielkim
ogniu do miękkości. Natrzyj że-
berka solą, pieprzem i tymiankiem,
po czym dołóż do cebuli i chwilę
podsmaż. Do garnka dodaj socze-
wicę oraz przepłukaną na sicie ka-
pistę. Wklej pół szklanki piwa i pół
szklanki wody. Uzupełnij płyny, gdy
odparują. Duś pod przykryciem od
30 minut do godziny. Dopraw do
smaku. Podawaj z chlebem. 

Męski garnek
z żeberkami

Składniki: 5 paczek herbatni-
ków, 4 żółtka, 250 g masła, 1
szklanka cukru pudru, 200 g gorz-
kiej czekolady, kandyzowane wiś-
nie.

Sposób przygotowania:
Żółtka zmiksuj z cukrem. W drugiej
misce zmiksuj masło. Czekoladę
rozpuść w kąpieli wodnej. Do
masła dodawaj na zmianę po
łyżce czekolady i kilka łyżek masy
jajecznej i miksuj. Schłódź w lo-
dówce. Przełóż krem do szprycy i
wyciskaj na herbatniki. Składaj po
kilka herbatników, tworząc torciki.
Udekoruj je kremem i kandyzowa-
nymi wiśniami.

Szybki deser

- Aby szybko rozmrozić filety
rybne, zalewamy je mlekiem lub
gazowaną wodą mineralną.

- Łatwiej i szybciej obierzemy
czosnek, jeśli zalejemy go wrząt-
kiem i pozostawimy w wodzie na
2 - 3 minuty.

- Przygotowując zapiekankę z
warzyw, które wydzielają dużo
wody, na dno naczynia do zapie-
kania należy włożyć kromki
chleba. Wchłonie nadmiar wilgoci. 

- Podczas gotowania grochu
lub fasoli warto dodać do wody
szczyptę sody oczyszczonej.
Dzięki temu ziarna szybciej
miękną. 

- Budyń nie przypali się pod-
czas gotowania, jeśli przedtem
dno garnka nasmarujemy ma-
słem.

- Aby upieczone ciasto było
bardziej apetyczne, możemy
formę wysypać kakao zamiast
bułką tartą.

Dobre rady

Aby rozwiązać krzyżówkę, trzeba wpisać w poziome rzędy znaczenie
słów. Potem z oznaczonych liter ułożyć hasło.Prawidłowe hasło należy prze-
słać pod adresem redakcji lub na e-mail: gazeta@swieciechowa.pl (prosimy
podać adres zamieszkania). Rozwiązaniem konkursu ogłoszonego w ostat-
nim numerze „Kuriera...” było hasło: WRZESIEń CIESZY DOBRĄ
POGODĄ. W drodze losowania wyłoniliśmy zwyciężczynię. Jest nią      Ma-
rzena Potyrała ze Święciechowy. Nagrodę można odebrać w Samorzą-
dowym Ośrodku Kultury w godz. od 8.00 do 15.00. Gratulujemy. Na
rozwiązania czekamy do 20 listopada.  

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

A 20

B 4 1

C 9

D 2

E 13

F 6 14 16

G 11 7

H 21

I 22

J 12 15 3

K 5

L 19 8 18 10

M 17 23

A) Ułatwia sprzątanie
B) Drzewo, które się boi
C) Religijny film Mela Gibsona
D) Płaszcz
E) Zastąpił skalpel
F) Jeden z wierszy “krymskich”
G) ... większa niż życie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

R O Z W I Ą Z A N I E

H) Miejsce w klasyfikacji
I) 1/4 meczu koszykówki
J) Okulary z jednym szkłem
K) Fiedler, polski pisarz
L) Gra sądową patolog 
w “Prokuratorze”
M) Ośmieszający rysunek
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Pod koniec września w lesie przy hali sportowej Trzynastka w Lesznie
odbyły się Mistrzostwa Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w Sztafeto-
wych Biegach Przełajowych. W mistrzostwach udział wzięło prawie 600
uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z terenu powiatu leszczyńskiego. Do wspólnej rywalizacji przystąpiła
także grupa uczniów z gminy Święciechowa. Uczestnicy zmagań rywa-
lizowali na dystansach 800 i 1000 metrów. Uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej w Święciechowie stanęli na podium, zajmując III miejsce w
sztafecie mieszanej 10x800 m. Gratulujemy. 

Już po raz piąty uczniowie klas IV - VI ze szkoły w Święciechowie za-
chęcali do zdrowego odżywiania się. W czwartek, 17 września, zor-
ganizowali w szkole "Dzień Zdrowej Żywności". Chcąc zachęcić
wszystkich do jedzenia owoców przygotowali stoisko z pysznymi owo-
cami oraz ciastem z owocami. Uczennice klas szóstych - Julia Ka-
pała i Nikola Dąbrowska - wykonały plakaty zachęcające do jedzenia
owoców oraz informujące o korzyściach wynikających ze zdrowego
odżywiania się. Zaplanowany cel został osiągnięty. Uczniom udało
się przekonać wszystkich, aby na drugie śniadanie zjedli smaczny i
zdrowy owoc. 

Bibliotekarz radzi
Dwie kolejne nowe pozycje książkowe, które pojawiły się w
święciechowskiej bibliotece, to "Charlotte" Wiolety Strzel-
czyk oraz "Nie tacy oni straszni" Federica Bosco.

"Czasem to, co wydaje się koń-
cem świata, jest dopiero jego po-
czątkiem" - to hasło książki
Wiolety Strzelczyk. Tytułowa Char-
lotte ma wszystko - pieniądze, po-
zycję zawodową i społeczną,
uznanie, szczęśliwy związek. Wy-
biła się dzięki własnym zdolno-
ściom i ciężkiej pracy. Lubi swoje
życie i czuje się spełniona. Nie-
spodziewana zdrada Ryana zupeł-
nie wytrąca ją z równowagi,
odbierając poczucie bezpieczeń-
stwa i sensu życia. Ogromne cier-
pienie związane z utratą
ukochanego mężczyzny zmusi ją
do krytycznego spojrzenia na
własną egzystencję i przewarto-
ściowania wielu spraw. Czy odnaj-
dzie dawno utraconą wiarę w
Boga? Czy pomaganie innym ule-
czy jej złamane serce? A może
zdoła tego dokonać przystojny do-
stawca jedzenia z pobliskiej res-
tauracji? Pełna autentycznych
emocji opowieść o życiowych za-
krętach, trudnych wyborach i nie-
spodziankach, jakie niesie nam

los.
Kolejna książka "Nie tacy oni

straszni" to opowieść o Cristinie,
która ma trzydzieści dwa lata, faj-
tłapowatego chłopaka, kota z nad-
wagą o wymownym imieniu
Krokiet, ekscentrycznego brata
bliźniaka, przytulne mieszkanie w
centrum Bolonii i ciepłą posadkę w
lokalnej telewizji. Dwadzieścia
cztery godziny później chłopak
znajduje sobie nowy obiekt wes-
tchnień, Krokiet postanawia uciec
z domu, a Cristina traci jednocześ-
nie pracę i mieszkanie. Podejrze-
wana o próbę samobójczą, trafia
na ostry dyżur i płukanie żołądka.
Bezdomna i bezrobotna Cristina
będzie musiała zamieszkać wraz z
bratem dziwolągiem i rodzicami,
którzy po ponad czterdziestu la-
tach małżeństwa mówią do siebie
per Pysiu i Kluseczko… A jakby
tego było mało, młody pan doktor
od płukania żołądka jest obłędnie
przystojny i beznadziejnie zajęty.
Jeśli kiedyś zdawało ci się, że nie-
szczęścia chodzą parami, to jesteś
w błędzie. Czasem nawet joga i
buddyjskie mądrości nie są w sta-
nie przywrócić ci równowagi…

Spora dawka wiedzy i jeszcze
więcej uśmiechu czekało na
młodych mieszkańców gminy
Święciechowa, uczestniczących
w projekcie fotograficzno -
dziennikarskim. Cel, jakim był
rozwój zainteresowań wspom-
nianą tematyką, bez wątpienia
został osiągnięty.

Warsztaty fotograficzno - dzien-
nikarskie zorganizowało Stowarzy-
szenie ZMW Przybyszewo.
Uczestnicy spotykali się w Zespole
Szkół w Święciechowie dzięki
uprzejmości tamtejszej dyrekcji.
Zajęcia odbywały się nie tylko w
szkole, ale także w terenie. Pro-
wadzone były przez doświadczo-
nych praktyków, fotoreportera
Andrzeja Przewoźnego oraz
dziennikarza Michała Dudkę. Mło-
dzież pracowała w grupach, opisy-
wała idealnego dziennikarza,
uczyła się, jak zrobić oryginalne,
nietypowe zdjęcie. 

- Uczestnicząc w zajęciach fo-
tograficznych i dziennikarskich,
mogliśmy rozwinąć swoje zainte-
resowania w tych kierunkach. Le-
piej się poznaliśmy, mieliśmy
możliwość do integracji. Warsztaty
dużo nas nauczyły. Poza tym bar-
dzo dobrze się bawiliśmy. Inni po-
winni bardzo żałować, że nie wzięli
udziału w warsztatach! - podsumo-
wali uczestnicy zajęć.

Cykl warsztatów zorganizo-
wano w ramach projektu "Równać
Szanse" Polsko - Amerykańskiej
Fundacji Wolności. Skierowane
były do młodzieży w wieku 13 - 18
lat. Ich celem było wyrównanie

szans na start w dorosłe życie.
Fundacja przyznała Stowarzysze-
niu ZMW wsparcie finansowe na
realizację programu. Koordynato-
rem projektu była Edyta Borow-
czak wraz z Jowitą Pietruchą.

W projekcie wzięły udział
młode osoby pasjonujące się foto-
grafią lub dziennikarstwem.
Wszyscy mieszkają na terenie
gminy Święciechowa i uczęsz-
czają do lokalnych szkół. Młodzież
podeszła do warsztatów z wielką
otwartością, chcąc nie tylko zdo-
być cenną wiedzę i umiejętności,
ale także przeżyć ciekawą przy-
godę. 

- Z warsztatów dziennikarskich
najbardziej zapamiętałam możli-
wość napisania własnego tekstu
na dany temat, a potem zaprezen-
towania go na forum. Wszyscy byli
bardzo kreatywni, a teksty różno-
rodne - opowiada jedna z uczest-
niczek. - Z kolei w przypadku
fotografii najbardziej przypadły mi
do gustu zajęcia, podczas których
robiliśmy zdjęcia naszej koleżance
w sposób "inny niż zwykle". Każdy
interpretował to zadanie inaczej, a
efekty - według mnie - były powa-
lające. W ramach projektu mło-
dzież odwiedziła redakcję gazety
“ABC” i poznała, jak wygląda praca
dziennikarza na co dzień. 

Na zakończenie projektu mło-
dzi udali się w tajemniczą podróż
po Święciechowie w poszukiwaniu
niezauważalnego piękna.. O tym,
co udało im się odnaleźć, przeko-
nacie się w trakcie niniejszej wy-
stawy.

Niezauważone piękno
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Przedstawiamy najmłodszych uczniów, którzy we wrześniu rozpoczęli edu-
kację w szkołach w Święciechowie, Lasocicach i Długiem Starem. W tym roku
w naszej gminie powstało pięć grup z pierwszoklasistami. Wychowawstwo nad
najmłodszymi klasami objęły: Alina Bugajewska, Elżbieta Skorupińska, Jowita
Pietrucha, Danuta Żukowska i Maria Ścieglińska. Redakcja życzy uczniom po-
zytywnych ocen i wielu miłych chwil spędzonych w szkole. 

Święciechowa

Święciechowa

Lasocice

Długie Stare

Święciechowa


