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Święto Konstytucji 3 Maja
W Święciechowie obchodzono Święto Konstytucji 3 Maja. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji Ojczyzny w ko-
ściele pw. św. Jakuba. Potem na rynku przy obelisku złożone zostały wieńce, a pod pomnikiem ku czci żołnierzy i ofiar wojen
odbyła się manifestacja patriotyczna. Przygotowali ją uczniowie Zespołu Szkół w Święciechowie. Imprezę uświetniła Orkies-
tra Dęta OSP z Krzywinia. W uroczystości uczestniczyły władze gminy, poczty sztandarowe, zaproszeni goście oraz miesz-
kańcy wsi. Wydarzenie to połączono z Dniem Strażaka. Wtedy też odbyła się prezentacja nowej sikawki konnej. O jej renowacji
piszemy na str. 2. 
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Dzień Strażaka

Na początku maja w dzień
świętego Floriana swoje święto ob-
chodzą strażacy. Członkowie
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Święciechowie mieli tego dnia po-
dwójny powód do świętowania. Ob-
chody Dnia Strażaka połączyli z
prezentacją nowej sikawki konnej.
Teraz na swoim wyposażeniu mają
już takie dwie. Ponoć właśnie tyle
należało w okresie międzywojen-
nym do jednostki w Święciechowie. 

Pisaliśmy już w jednym z nu-
merów „Kuriera…” o przekazaniu
sikawki naszym strażakom. Przy-
pomnijmy tylko, że otrzymali ją od
Leszczyńskiej Fabryki Pomp w
Lesznie. Przez długi czas stała ona
przed fabryką i była wizytówką

firmy. Jednak płynący nieubłaganie
czas spowodował, że niektóre ele-
menty uległy zniszczeniu. Członko-
wie OSP zainteresowali się
sikawką i wystąpili z prośbą do pre-
zesa Janusza Szyszkowiaka o
przekazanie jej naszej jednostce.
Odpowiedź była pozytywna. Stra-
żacy otrzymali ją w prezencie
gwiazdkowym, w grudniu zeszłego
roku. 

- Stan sikawki w momencie
przekazania był kiepski. Drewniane
elementy były właściwie w całości
spróchniałe. Brakowało osprzętu
konnego, węży oraz armatury two-
rzącej strumień wody – mówi Woj-
ciech Konatowski, naczelnik
OSP w Święciechowie. – Jednak

prezent, jaki otrzymaliśmy, ma dla
nas ogromną wartość. 

Członkowie straży nie zastana-
wiali się długo. Szybko zajęli się jej
renowacją. 

Remont sikawki konnej rozpo-
częto jeszcze przed nowym ro-
kiem. Wtedy to dokładnie
rozmontowano wszystkie ele-
menty. Części metalowe sikawki
poddano piaskowaniu, a następnie
zabezpieczeniu środkami antyko-
rozyjnymi. Na koniec całość zos-
tała pomalowana. Zakupiono koła i
poddano je czyszczeniu. Drew-
niane części sikawki zostały całko-
wicie wymienione na nowe. Stało
się to dzięki uprzejmości firmy
Marka i Zbigniewa Rokosiewicz, a
także dzięki pracy Wiktora Ciesiel-
skiego. Nowa jest więc podłoga,

skrzynka, siedziska, drążki, koła i
mnóstwo innych detali. Zadbano
także o oryginalny osprzęt konny,
węże oraz armaturę tworzącą stru-
mień wody. Dziś sikawka wygląda
jak nowa. 

Nasi strażacy w długie zimowe
wieczory poświęcali swój wolny
czas na odnowienie sikawki. Zaj-
mowali się montażem poszczegól-
nych elementów, czyszczeniem i
renowacją. Włożyli w remont wiele
pracy. A byli to: Migacz Władysław,
Kowalski Kamil, Adamski Piotr,
Wojciechowski Adam, Dejworek
Przemysław, Zagaja Krzysztof,
Przydrożny Eugeniusz, Antoniak
Krzysztof, Maćkowski Hubert, Ko-
natowski Daniel, Łomiński Jacek,
Migacz Kamil, Konatowski Woj-
ciech. 

Z A P R O S Z E N I E
Informujemy czytelników, że 19 maja w naszej gminie odbędzie się duża impreza. A

mianowicie. 75-lecie powstania straży pożarnej w Krzycku Małym. Uroczystość rozpocz-
nie się o godz. 14, mszą św. w kościele parafialnym w Krzycku Małym. Potem goście uda-
dzą się przed remizę, gdzie zostanie przedstawiona historia miejscowej straży. Odbędzie
się uroczyste wręczenie odznaczeń i podziękowań. O godz. 16 przy remizie organizato-
rzy przewidują część artystyczną. Członkowie OSP zapraszają także na godz. 18, na za-
bawę taneczną, na której przygrywać będzie zespół muzyczny Efekt. 

W pierwszy dzień świąt wielkanocnych mieszkańcy Krzycka Ma-
łego znaleźli doskonały sposób na oderwanie się od stołów. Zwo-
lennicy spędzania czasu na świeżym powietrzu spotkali się, aby
wspólnie powalczyć na boisku sportowym. Po raz kolejny zapla-
nowano mecze wielkanocne. Panowie walczyli w drużynie kawa-
lerów i żonatych. Mecz kobiet, niestety, nie odbył się. Panowie
walczyli, grając w koszykówkę. Z wynikiem 57:28 zwyciężyli żo-
naci, z pewnością dzięki dopingowi swoich żon. Organizatorem i
pomysłodawcą spotkania był sołtys oraz Rada Sołecka wsi
Krzycko Małe. 

17 kwietnia w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Lesznie odbyło się podsumowanie konkursu pla-
stycznego. Jego tematem było „20 lat Państwowej Straży Poża-
rnej – jak nas widzą, tak nas malują”. Uczestniczka sekcji
plastycznej, działającej w Samorządowym Ośrodku Kultury w
Święciechowie – Karolina Lipowa - jest jego laureatką. Otrzymała
pamiątkowy dyplom oraz nagrodę. To powód do dumy, bowiem
do konkursu zgłoszono ponad 200 prac plastycznych. Karolinka
znalazła się wśród sześciu wyróżnionych osób. 

Z  M U Z Y K Ą   W  T L E
W Muzeum Okręgowym w Lesznie, 28 kwietnia, odbyło

się podsumowanie V Ogólnopolskiego Konkursu na Grafikę
i Rzeźbę o tematyce muzycznej. Uroczystość odbyła się w
budynku głównym przy pl. Metziga. Wśród laureatów kon-
kursu znalazła się przedstawicielka sekcji plastycznej, dzia-
łającej w Samorządowym Ośrodku Kultury w
Święciechowie – Nikola Dąbrowska. Spotkanie urozmaicił
koncert członków Stowarzyszenia „Z Muzyką do Ludzi”:
Ewa Biały- flet traverso i Maciej Kończak – lutnia. 
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Jak załatwić sprawę
W   U R Z ę D Z I E  G M I N Y ?

Zakończyły się zebrania sprawozdawcze Ochotniczych Straży Poża-
rnych działających na terenie naszej gminy. Zebrania odbyły się w
miejscowościach, w których funkcjonują jednostki straży. A takich jest
dziewięć. Głównym celem spotkań było zapoznanie strażaków z ze-
szłoroczną działalnością OSP. Omawiano także sprawy bieżące. Na
zdjęciu zebranie, które odbyło się 28 marca w święciechowskiej re-
mizie. 

Szanowni Państwo,
dobiega końca budowa kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko –

Orlik 2012” w Święciechowie. Aktualnie trwają odbiory ww. obiektu przez
odpowiednie służby i inspekcje. Dla sprawnego funkcjonowania Orlika ko-
nieczne jest zatrudnienie animatora sportu, który będzie odpowiedzialny
za gospodarowanie obiektem oraz pobudzanie aktywności sportowej i rek-
reacyjnej poprzez organizowanie na nim zajęć, turniejów i imprez.

W związku z powyższym postanowiliśmy ogłosić konkurs na ww. sta-
nowisko, którego efektem będzie zatrudnienie na umowę - zlecenie, do
końca listopada br. animatora sportu. Wszystkich chętnych, którzy spełnią
wymagania określone w konkursie, zapraszamy do składania ofert w ter-
minie do 15 maja 2012 r. w Urzędzie Gminy w Święciechowie – szcze-
góły w ogłoszeniu obok.

Ponadto szukamy do pracy w Urzędzie Gminy w Święciechowie dwóch
osób na stanowiska urzędnicze. Nabór dotyczy stanowiska do spraw ob-
sługi Rady i komisji oraz stanowiska do spraw obsługi kasowej. Oferty
zgodnie z warunkami podanymi w ogłoszeniu (str. 11) należy składać do
18 maja 2012 r. w Urzędzie Gminy w Święciechowie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt (tel. 65
533 35 12).

Serdecznie zapraszamy!
ZASTęPcA WóJTA
PATRYK TOMcZAK

Tuż przed świętami wielkanocnymi oddano do użytku pierwszy duży
supermarket w naszej gminie. Oficjalne otwarcie POLOmarketu od-
było się 4 kwietnia. Sklep powstał w Święciechowie przy ul. Śmigiel-
skiej i jest 355. tego typu obiektem w Polsce. W dniu jego otwarcia na
klientów czekało wiele atrakcji i niespodzianek. Pierwsi klienci sklepu
otrzymali od pracowników drobne upominki. Odbyło się także loso-
wanie szczęśliwych paragonów. Na zwycięzców czekały 23 nagrody
rzeczowe. Ponadto przygotowano wiele promocji i ofert dnia. Poza
asortymentem spożywczo-przemysłowym w markecie utworzono dwa
osobne działy: stoisko z mięsem oraz rybami. 

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Święciechowa ogłasza konkurs na animatora sportu 

w ramach projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki
„Animator - Moje Boisko – Orlik 2012”

Forma zatrudnienia: umowa - zlecenie zawarta na okres 6 miesięcy (czer-
wiec-listopad 2012 r.)

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw

publicznych, 
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
6) posiadanie zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa kwalifikacji

uprawniających do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyj-
nych, tj. instruktora, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego. 

2. Wymagania dodatkowe:
Mile widziana jest udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stano-

wisku nauczyciela wychowania fizycznego, trenera lub instruktora sportu i rek-
reacji.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) organizowanie, prowadzenie i popularyzacja zajęć sportowych i rekrea-

cyjnych na terenie Gminy Święciechowa,
2) działania  profilaktyczne  mające na celu przeciwdziałanie patologiom

społecznym, jak  również ujemnym skutkom niedostatecznej aktywności fi-
zycznej,

3) organizowanie  imprez,  turniejów   i   mistrzostw,
4) włączenie innych instytucji i organizacji działających w środowisku do

wspomagania     merytorycznego realizowanych zadań na terenie obiektu spor-
towego,

5) współpraca z nauczycielami szkół i przedszkoli w zakresie organizacji
sportu w trakcie i w okresach wolnych od nauki,

6) pozyskiwanie nowych partnerów do aktywizacji sportowej środowiska,
organizowanie szkoleń wolontariuszy,

7) zwiększenie aktywności stowarzyszeń sportowych,
8) prowadzenie prac porządkowych, utrzymanie obiektu w należytym stanie

i czystości,
9) doskonalenie umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach

szkoleniowych,
10) prowadzenie wymaganej dokumentacji.
4. Wymagane dokumenty:
1) wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk

do pobrania ze strony www.bip.swieciechowa.pl),
2) życiorys (CV),
3) list motywacyjny,
4) dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadanie uprawnień trener-

skich, instruktorskich,
5) dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
6) oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych oso-

bowych do celów rekrutacji (druk do pobrania ze strony www.bip.swiecie-
chowa.pl),

7) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne prze-
stępstwo skarbowe (druk do pobrania ze strony www.bip.swieciechowa.pl), 

8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
z  pełni praw publicznych (druk do pobrania ze strony www.bip.swiecie-
chowa.pl),

9) oświadczenie o  dobrym stanie zdrowia (druk do pobrania ze strony
www.bip.swieciechowa.pl),

10) oświadczenie o niepobieraniu wynagrodzenia ze środków pochodzą-
cych bezpośrednio lub pośrednio z Ministerstwa Sportu i Turystyki (druk do po-
brania ze strony www.bip.swieciechowa.pl),

11) koncepcja funkcjonowania obiektu Orlik 2012 w Święciechowie, tj. pro-
ponowany zakres zajęć sportowo – rekreacyjnych realizowanych w 2012 r. w
postaci programu, w którym zawarty będzie szczegółowy harmonogram zajęć
przy uwzględnieniu 160 godzin zajęć w miesiącu (wzór harmonogramu do po-
brania ze strony www.bip.swieciechowa.pl).

5. Termin i miejsce składania ofert:
1) wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 15 maja
2012 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Święciechowie lub przesyłać na
adres: Urząd Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa z
dopiskiem „Oferta pracy - Animator Orlik 2012”,
2) aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Święciechowie po ww. termi-
nie,  nie będą rozpatrywane,
3) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.swieciechowa.pl) oraz na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
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imieniny obchodzą
W  maju

ZOFIA- 15 V
Zofia przybyła do nas z Grecji, a

greckie słowo „sophia” znaczy bie-
głość, sztukę, wiedzę. Największą po-
pularnością imię to cieszyło się w XIX
i na początku XX wieku. Dziś dość
rzadko nadawane jest dziewczynkom.
Zofia jest kobietą rozsądną, pracowitą
i uczciwą. Cenią ją szefowie, gdyż do-
skonale radzi sobie nawet z trudnymi
zadaniami. W lawinie spraw i obo-
wiązków często zapomina o sobie, ale
czuje się z tym nieszczęśliwa. Jest
wspaniałą żoną i matką. Kolorem Zofii
jest zieleń, rośliną cedr, zwierzęciem
jaskółka, liczbą trójka, a znakiem zo-
diaku Waga. Imieniny obchodzi rów-
nież 30 września. 

W gminie Święciechowa jest 51
Zofii. Najmłodsza ma 2 lata i mieszka
w Krzycku Małym. Natomiast najstar-
sza ma 88 lat i pochodzi z Lasocic.
Najwięcej pań o tym imieniu mieszka
w Święciechowie – 14. W Długiem
Starem jest 10 Zofii, w Niechłodzie –
9, w Lasocicach i Krzycku Małym – po

4 oraz w Strzyżewicach i Przybysze-
wie – po 3. Zosie mieszkają też w
Trzebinach – 2, w Gołanicach i Ksią-
żęcym Lesie – po jednej. Paniom Zo-
siom i Zosieńkom życzymy samych
dobrych dni. 

Zosia Frąckowiak 
ze Święciechowy

WALDEMAR - 5 V
Waldemar w dokładnym tłuma-

czeniu znaczy sławny, panujący.
Przywędrował do nas z Niemiec, a
największą popularność zyskał na
początku XX wieku dzięki głównemu
bohaterowi „Trędowatej” Waldema-
rowi Michorowskiemu. Dziś cieszy
się dużo mniejszą popularnością.
Waldemar jest mężczyzną o ujmują-
cej i pociągającej powierzchowności,
wszechstronnie uzdolniony. Prze-
żywa bardzo głęboko każdy stres i
czasem staje się nieufny, zazdrosny,
humorzasty. Jego kolorem jest po-
marańczowy, zwierzęciem wielbłąd,
rośliną sosna, liczbą piątka, a zna-
kiem zodiaku Lew. Imieniny obchodzi
także 11 grudnia. 

W naszej gminie jest 29 panów o
tym imieniu. Zdecydowana więk-
szość mieszka w Święciechowie – 14
panów. Pozostałych można spotkać
w Długiem Starem, Długiem Nowem,
Ogrodach, Gołanicach, Krzycku
Małym i Przybyszewie. We wszyst-
kich wymienionych wioskach

mieszka po 2 panów Waldemarów.
Zaledwie po jednym panu o tym imie-
niu możemy spotkać w Piotrowicach,
Lasocicach i Trzebinach. Najstarszy
Waldemar mieszka w Święciechowie
i ma 62 lata. Najmłodszy także jest
mieszkańcem Święciechowy i ma 19
lat. Wszystkim Waldkom życzymy
zdrowia i szczęścia. 

POŻEGNANIE
W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

04. 04 - Rachmajda Gabriela (1932), Święciechowa
11. 04 - Palik Paweł (1978), Przybyszewo
15. 04 - Pawlak Helena (1930), Lasocice

Waldemar Skałecki 
z Krzycka Małego

Interpelacja w sprawie
ścieżek rowerowych

- co spowodowało, że zajął
się Pan problemem ścieżek ro-
werowych?

- Przede wszystkim to, że bar-
dzo lubię jeździć rowerem. Robię
to często i widzę, jak trudno jest po-
ruszać się na niektórych trasach.
Uważam, że odcinki dróg, które
zgłosiłem w interpelacji, należą do
bardzo niebezpiecznych. Powo-
dów jest kilka. Przede wszystkim
natężenie ruchu, brak pobocza,
głębokie rowy, które stwarzają
duże niebezpieczeństwo. Poza tym
rowerzystów jest coraz więcej. Pa-
nuje moda na zdrowy styl życia i
aktywne spędzanie czasu, a ście-
żek rowerowych po prostu brakuje.
Poruszanie się przy trasach o
dużym natężeniu ruchu jest nie-
bezpieczne. Oprócz funkcji rekrea-
cyjnej ścieżki te służyłyby wielu
mieszkańcom jako trasa dojazdu
do pracy, czy szkoły. 

- Jak uzasadni Pan koniecz-
ność utworzenia ścieżki rowero-
wej na trasie Święciechowa –
Gołanice? 

- Gołanice są jedynym akwe-
nem wodnym w gminie i drugim w
bliskiej odległości od Leszna. Uwa-
żam za zasadne stworzenie tam
dobrego i bezpiecznego dojazdu.
Trasa ta jest użytkowana przez
cały rok, a najwięcej latem. W tej
chwili odcinek Święciechowa – Go-
łanice uznaję za najbardziej nie-
bezpieczny. Ścieżka, która
powstałaby w tym miejscu, zachę-
całaby rowerzystów do częstszego
odwiedzania akwenu. Chciałbym
też zwrócić uwagę na to, że
Leszno planuje przebudowę ul.
Święciechowskiej, która ma być
wyposażona w ścieżkę rowerową.
Uwzględniając obie ścieżki miesz-
kańcy miasta i powiatu mieliby do-
skonałe połączenie z Leszna nie
tylko do Gołanic, ale także do
Boszkowa. Dobrze byłoby, gdyby
powiat zapewnił bezpieczny prze-

jazd do największego kompleksu
wodnego w regionie. 

- Jaki jest pomysł na budowę
tej ścieżki? 

- Po rozmowie z wójtem gminy
padł pomysł, że w momencie bu-
dowy do Gołanic kolektora sanitar-
nego można by równocześnie
budować ścieżkę rowerową.
Trzeba dokładnie sprawdzić, czy
będzie to możliwe. Warto pomyśleć
też o współpracy gminy Święcie-
chowa, powiatu i miasta Leszna
przy budowie ścieżki do Gołanic.
Jeśli chodzi o interpelację doty-
czącą ścieżki rowerowej wzdłuż
drogi nr 12 została ona przekazana
do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad. 

- Ścieżka do Gołanic mogła
powstać już wcześniej? 

- Dokładnie. Szkoda, że bu-
dowa ścieżki nie była ujęta w pla-
nach kilka lat temu, podczas
gruntownego remontu drogi z
Leszna do Jezierzyc Kościelnych.
Uważam, że wtedy była świetna
okazja, aby powstała. Teraz trud-
niej o nią walczyć. Interwencja o
ścieżkę przy drodze nr 12 jest za-
pobiegawcza, aby projekt i budowa
drogi S-5 nie zablokowały realiza-
cji ścieżki.

- Kiedy możemy spodziewać
się odpowiedzi, co postano-
wiono w tej sprawie?

- Po interpelacji na sesji dosta-
łem już odmowną odpowiedź z Za-
rządu Dróg Powiatowych.
Powiadomiono mnie, że w najbliż-
szym czasie nie przewidują reali-
zacji tego zadania. Będę się jednak
cały czas starał, żeby budowa ście-
żek doszła do realizacji w najbliż-
szych latach. Nie dostałem jeszcze
odpowiedzi odnośnie ścieżki z La-
socic. Temat nie jest dla mnie za-
kończony. Wierzę, że wszyscy
mieszkańcy gminy i powiatu widzą
potrzebę budowy tych ścieżek. 

Radny Powiatu Leszczyńskiego Remigiusz Leciejewski pod-
czas powiatowej sesji złożył interpelację dotyczącą ścieżek
rowerowych w naszej gminie. Zaproponował ujęcie w pla-
nach inwestycyjnych ścieżki ze Święciechowy do Gołanic. A
w związku z planem budowy drogi S-5 budowę kolejnej - z
Lasocic do Leszna. 
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W środę, 4 kwietnia, uczniowie klasy IV z Długiego Starego wybrali się do
Leszna na zajęcia kulinarne. Wszyscy przekonali się, że czas spędzony
w kuchni to wspaniała zabawa i przygoda. Dzieci pracowały w profesjo-
nalnie przygotowanej i nowocześnie wyposażonej kuchni. Obok gotowa-
nia ciekawych i smacznych potraw uczyły się bezpiecznego poruszania
się w świecie kuchennych sprzętów, zasad zdrowego żywienia oraz kul-
tury spożywania posiłków. Uczniowie realizują program zdrowotny pro-
wadzony na terenie powiatu leszczyńskiego o nazwie „Profilaktyka wad
postawy i otyłości dla dzieci szkół podstawowych kl. IV”. Zajęcia kulinarne
były jednym z zaplanowanych przez szkołę elementów projektu. 

Na co pieniądze 
z nadwyżki?

Przed dwoma miesiącami informowaliśmy czytelników o zamie-
rzeniach inwestycyjnych bieżącego roku. Publikowaliśmy też wykaz
zadań planowanych w tegorocznym budżecie. Już wtedy pisaliśmy,
że nie są to wszystkie inwestycje, ponieważ część z nich będzie fi-
nansowana z wolnych środków, jakie zostały z ubiegłego roku. Już
wiadomo, ile pieniędzy dodatkowo będzie można wprowadzić do bu-
dżetu na rok bieżący. Z roku ubiegłego pozostało bowiem 1. 633. 432
zł. 

W piątek, 27 kwietnia, odbyła się kolejna sesja Rady Gminy. Radni
podjęli uchwałę dotyczącą rozdziału tych pieniędzy na konkretne zadania.
Otóż postanowili, że kwota 340. 805 zł pozostanie jako środki wolne do
ewentualnego zrównoważenia budżetu. Natomiast do podziału przezna-
czyli 1. 292. 627 zł. 

Na co więc samorząd zamierza wydać pieniądze z roku ubieg-
łego? Oto najważniejsze wydatki.

- Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Lasocicach – 38. 000
zł.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej w Długiem Starem –
67. 000 zł.

- Budowa wodociągu w rejonie w ul. Rzemieślniczej w Święciechowie
– 70. 000 zł.

- Równanie i profilowanie dróg gruntowych, naprawy chodników,
czyszczenie studzienek itp. – 100. 000 zł. 

- Ułożenie płyt chodnikowych na poboczu ul. Leszczyńskiej w Świę-
ciechowie – 30. 000 zł.

- Utrzymanie dróg masą bitumiczną – 30. 000 zł.
- Utwardzenie nawierzchni drogi ul. Krótkiej w Przybyszewie – 30. 000

zł.
- Utwardzenie nawierzchni drogi ul. Okrężnej w Lasocicach – 30. 000

zł.
- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej w Święciechowie (na ul.

Wschowskiej) – 100. 000 zł.
- Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Długiem Starem

(na ul. Jesiennej) - 100. 000 zł.
- Wykonanie przyłącza gazowego do kotłowni i kuchni w szkole w

Święciechowie – 50. 000 zł. 
- Dowóz dzieci do szkół – 20. 000 zł.
- Inwestycje w szkole w Święciechowie (m. in.: zakup mebli, renowa-

cja zewnętrzna, tablica interaktywna, malowanie klas) – 37. 060 zł.
- Inwestycje w szkole w Lasocicach (m. in.: wymiana paneli, malowa-

nie sal, wymiana okien i drzwi, zakup drabinek i krzeseł, zakup kompu-
tera ) – 29. 700 zł.

- Inwestycje w szkole w Długiem Starem (m. in.: zakup zestawu mul-
timedialnego, modernizacja kotłowni, wymiana lamp w klasach, malowa-
nie) – 40. 500 zł.
- Inwestycje w przedszkolu w Święciechowie (m. in.: naprawa podłóg,
zakup mebli, wyposażenie do placów zabaw, remont schodów, zakup
zmywarek, dywanów i drzwi) – 53. 600 zł.
- Zakup wyposażenia placów zabaw w Strzyżewicach i Długiem
Nowem – 14. 000 zł.
- Inwestycje w SOK w Święciechowie (m. in.: naprawa i malowanie
przyczepy estradowej, wykonanie schodów do wiatraka, obchody Dni
Święciechowy) – 49. 275 zł.
- Malowanie sali w Długiem Starem – 28. 000 zł.
- Adaptacja salki po OSP w Gołanicach – 20. 000 zł.
- Konserwacja podłogi w świetlicy, wymiana drzwi i szyb w pomieszcze-
niu po sklepie w Piotrowicach – 10. 000 zł.
- Remont dachu i elewacji świetlicy w Henrykowie – 27. 000 zł.
- Malowanie elewacji i naprawy wewnętrzne w świetlicy w Długiem
Nowem – 25. 000 zł.
- Remont pomieszczeń WC, wymiana umywalek w świetlicy w Niechło-
dzie – 10. 000 zł.
- Malowanie elewacji zewnętrznej i zakup szafek kuchennych do świet-
licy w Strzyżewicach – 10. 000 zł.
- Montaż moskitier okiennych i rolet w kuchni w świetlicy w Krzycku
Małym – 3. 000 zł.
- Remont salki w Przybyszewie – 12. 000 zł.
- Zakup klimatyzatora do sali w Krzycku Małym – 30. 000 zł.

Mecze Kormorana
niorzy z klubu Kormoran Święcie-
chowa walczyli u siebie z Rywalem
Klon Mochy. Mecz zakończył się
zwycięstwem gospodarzy 3:1. Pił-
karze wystąpili w składzie: Karol
Koźmiński, Adam Tyrała, Marek
Antoniak, Robert Woźny, Bartosz
Napierała, Łukasz Mania, Dawid
Nędza, Paweł Bednarczyk, Hubert
Michalak, Bartosz Kasperski,
Dawid Lis, Marcin Makałowski,
Adam Frenc, Mateusz Nędza, Mar-
cin Nowicki oraz Tomasz Kiola.
Mecz był bardzo zacięty i emocjo-
nujący. Gospodarze otrzymali 7
żółtych kartek i jedną czerwoną.
Przeciwnicy 4 żółte. Więcej infor-
macji można znaleźć na stronie
www. ozpnleszno. pl. 

W sobotę, 21 kwietnia, na bo-
isku sportowym w Święciechowie
odbył się mecz o mistrzostwo 2
grupy A klasy OZPN Leszno. Była
to 5 kolejka rundy rewanżowej, tzw.
„wiosennej”. Juniorzy młodsi klubu
Kormoran ze Święciechowy zagrali
z drużyną z Bucza. Nasi piłkarze
wystąpili w składzie: Paweł Waw-
rzyniak, Emil Wawrzyniak, Dariusz
Szuster, Karol Kozłowski, Patryk
Kisiela, Bartosz Skorupiński, Miko-
łaj Knecht, Łukasz Wiliński, To-
masz Węsierski, Mateusz Donaj,
Norbert Tomowiak, Daniel Langer
oraz Kamil Knecht. Mecz był bar-
dzo ciekawy. Niestety, gospodarze
przegrali 1:2. 

Dzień później, 22 kwietnia, se-

We wtorek, 1 maja w Lasocicach odbył się III. Majowy Turniej Piłki
Nożnej o Puchar Wójta Gminy Święciechowa. W Turnieju wzięli
udział reprezentanci miejscowości z terenu gminy. Drużyny skła-
dały się wyłącznie z mężczyzn powyżej 16 roku życia. Na za-
wodników czekały nagrody w postaci pucharów, dyplomów oraz
piłek nożnych. Turniej organizowany jest trzeci rok z rzędu, od
kiedy powstał Orlik w Lasocicach.  Po rzutach karnych zwyciężyło
Przybyszewo, drugie miejsce zdobyło Długie Stare, trzecie Nie-
chłód, czwarte Święciechowa a piąte Piotrowice.
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Nie niszczmy
środowiska

Minęła zima a z nią zniknął
śnieg z pól i dróg. I właśnie wtedy
najlepiej widać wyrzucone gdzie
popadnie śmieci i bałagan. A nie-
stety, w naszej gminie są takie
miejsca, w które po prostu wstyd
zajrzeć. Okazuje się, że niektórzy
mieszkańcy wyrzucają odpady z
gospodarstw domowych wprost do
rowów, zagajników i lasów. Wiosna
odkryła to w całej okazałości. Zdję-
cie, które przedstawiamy, zrobione
zostało w okolicy Trzebin, przy po-
mniku przyrody „Alei drzew”. Nie
chce się wierzyć, że mieszkańcy
sami sobie niszczą środowisko i
sprawiają, że sąsiadujące z ich do-
mami lasy stają się brudne i nie-
przyjazne. Chyba czas, by

napiętnować takie praktyki i karać
każdego, kto w tak nieodpowie-
dzialny sposób traktuje przyrodę. 

- Kara jest przewidziana zgod-
nie z Kodeksem wykroczeń.
Grzywna w postępowaniu manda-
towym może wynieść nawet 500
złotych. - mówi starszy asp. Ja-
rosław Wawrzyniak. – Wniosek o
ukaranie może być także skiero-
wany do sądu. Wtedy grzywna
może wynieść nawet do 5000 zło-
tych. W zależności od tego, jaka
ilość śmieci jest wyrzucona. 

Może warto pomyśleć, jakie
konsekwencje dla portfela i środo-
wiska ma nasza bezmyślność.
Apelujemy do wszystkich miesz-
kańców o rozwagę. 

Wolontariuszki
Vanessa Garcia z Hiszpanii i Karolina Racz z Węgier są wo-
lontariuszkami, które przyjechały do Polski dzięki Fundacji
centrum Aktywności Twórczej z Lasocic.

Wolontariat Europejski, czyli
European Voluntary Service, to
sieć organizacji i wolontariuszy z
różnych krajów. Współpraca na-
wiązywana jest po to, by poznać
język i kulturę danego kraju,
razem zrobić coś pożytecznego
na rzecz społeczności lokalnej.
EVS powstał po to, by wolontariu-
sze mogli zdobywać kompetencje
i umiejętności wpływające na ich
rozwój osobisty i zawodowy. W
Wolontariacie Europejskim może
uczestniczyć każdy młody czło-
wiek w wieku od 18 do 30 lat, w
szczególnych sytuacjach możliwy
jest też udział młodzieży w wieku
16 - 17 lat. Pobyt w zagranicznej
organizacji trwa od 2 do 9 mie-
sięcy.

W czasie pobytu w Polsce Va-
nessa i Karolina będą pracowały z
dziećmi i młodzieżą we Wschowie,
Lesznie, a także w Lasocicach.
Będą również pomagały przy or-
ganizacji koncertów w Miejskim
Ośrodku Kultury w Lesznie. 

W Zespole Szkół w Lasocicach
dziewczyny mogły poznać

uczniów oraz polski system edu-
kacji. Nauczycielki A. Pawełczyk i
A. Majchrzak przygotowały dla
dzieci z klas I i II prezentację na
temat Hiszpanii i Węgier. Ucznio-
wie mogli dowiedzieć się m. in., że
wynalazcą kostki Rubika jest wę-
gierski architekt Erno Rubik. W
klasach I-III Szkoły Podstawowej
wolontariuszki tańczyły razem z
dziećmi narodowe tańce oraz
barwnie opowiadały o swoich oj-
czyznach. W starszych klasach
dziewczyny przedstawiły uczniom
prezentację multimedialną na
temat swoich krajów.

Wolontariuszkom bardzo spo-
dobała się atmosfera w szkole,
dlatego w każdy czwartek będą
uczestniczyć w zajęciach w świet-
licy, prowadzonej przez K. Tasz-
bajew, dodatkowo w każdą środę
Vanessa prowadzi bezpłatne zaję-
cia z j. angielskiego dla uczniów.
Dziewczyny będą pomagać rów-
nież w szkolnych apelach i wyda-
rzeniach, takich jak Tydzień
Zdrowia, podczas którego Karo-
lina poprowadzi zajęcia z jogi.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Święciechowie Wiktoria Kędziora i Mi-
chał Sobczyński wzięli udział w konkursie "Mówimy gwarą". Odbył się on
w Zespole Szkół w Bukówcu Górnym. Pomysł, aby uczestniczyć w tym
konkursie, zrodził się podczas koncertu dla babć i dziadków. Największy
aplauz zdobyła scenka, w której właśnie Wiktoria i Michał grali rolę babci
i dziadka. Mówili gwarą wielkopolską i grali jak prawdziwi aktorzy - tak
oceniła ich występ widownia. Do konkursu w Bukówcu przygotowała ich
Małgorzata Dudziak, a pomysł, aby uczniowie zaprezentowali swój talent,
okazał się "strzałem w dziesiątkę". Mimo dużej konkurencji Wiktoria i Mi-
chał zajęli IV miejsce oraz za wyjątkowy debiut aktorski uhonorowani zos-
tali pucharem przechodnim. Już myślą o występie w przyszłym roku. 

Urząd Gminy wybrał firmy,
które będą dostarczać energię
elektryczną. Wyboru dokonano
w drodze przetargu, w którym
głównym kryterium była cena za
kilowatogodzinę. Do przetargu
zgłosiło się siedem firm. 

W pierwszej części zamówienia
chodziło o dostarczenie energii
elektrycznej na oświetlenie ulic i
dróg. Natomiast druga część doty-
czyła zakupu energii dla obiektów
gminnych, a więc szkół, przed-
szkoli, Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej, budynku
Urzędu, itd. Otwarcie ofert miało
miejsce 10 kwietnia, a wybór firm
17 kwietnia. 

Pierwszą część zamówienia
realizować będzie PKP Energe-
tyka S.A. o/w Warszawie, a drugą
Energa Obrót S.A z Gdańska. 

Urząd Gminy podpisze wkrótce
umowy z tymi firmami. 

Dostarczą prąd Urząd Gminy ogłosił przetarg na
przebudowę ulicy Rzemieślniczej i
Strzeleckiej w Święciechowie. Oferty
składać można do 7 maja w siedzibie
Urzędu, w pokoju nr 6. 

Przebudowa obu ulic polegać będzie
na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki
betonowej i bitumicznej. Ponadto wyko-
nawca będzie zobowiązany wykonać
chodniki z kostki betonowej, zjazdy do
posesji i kratki ściekowe z przykanali-
kami. 

Ulica Strzelecka jest w części nie-
utwardzona, natomiast ulica Rzemieślni-
cza w całości. W 2010 roku wybudowano
na nich kolektor deszczowy i była to
pierwsza część inwestycji. Teraz ulice
mają otrzymać nową nawierzchnię i
chodniki. Zwiększy to bezpieczeństwo i
funkcjonalność tej części Święciechowy.
A jest to bardzo ważne bo właśnie tam
znajduje się Ośrodek Zdrowia, apteka,
sala wiejska, GOPS – a zatem ruch,
głównie pieszych jest naprawdę duży.
Ulicą Rzemieślniczą natomiast sporo
osób dojeżdża do firm i zakładów pro-
dukcyjnych. Po zakończeniu inwestycji
będzie więc tam rzeczywiście dużo bez-
pieczniej. 

Przetarg na remont ulic
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Teresa i Leon Szczepaniakowie z Trzebin wzięli ślub 18 maja. Wtedy nie wiedzieli jeszcze, że
jest to także dzień urodzin przyszłego Papieża Polaka. 

Potem, kiedy Karol Wojtyła za-
siadł na Piotrowym Tronie, pań-
stwo Szczepaniakowie uznali
swoją rocznicę ślubu za wyjątkową
– wierzyli, że Papież w pewnym
sensie kieruje ich życiem. Na
pewno był i jest w tym życiu cały
czas obecny.

Pani Teresa ma 82, a pan Leon
80 lat. Znają się niemal od zawsze,
bo mieszkali w sąsiednich wsiach,
dwa kilometry od siebie. Pani Te-
resa w Koszkowie, a jej przyszły
mąż w Grodnicy w gminie Borek.
Chodzili do tej samej szkoły i na te
same potańcówki we wsi. Nic
dziwnego, że się bliżej poznali i po-
kochali. A tak się jeszcze złożyło,
że pracowali też w tym samym
gospodarstwie rolnym. Pan Leon
mówi, że pracowali w polu już jako
kilkunastoletnie dzieci. Takie to
były czasy, najpierw wojna, a
potem trudne lata powojenne. Mło-
dzi pobrali się w 1952 roku. Teraz
w maju obchodzić więc będą 60.
rocznicę wspólnej drogi. 

Zaraz po ślubie małżonkowie
zamieszkali u rodziców pani Te-
resy w Koszkowie. W tym samym
roku pan Leon został powołany do
wojska. Był w Opolu, Stargardzie
Szczecińskim i na poligonie w
Drawsku Pomorskim. Kiedy wrócił,
jeszcze przez jakiś czas mieszkali
w pobliżu Pogorzeli. Ale rodzice

pani Teresy przenieśli się do Oso-
wej Sieni i bardzo chcieli, by dzieci
były blisko nich. Pan Leon poszu-
kiwał więc pracy i mieszkania w
gminie Święciechowa. Znalazł i
jedno, i drugie. Pracował w PGR
Długie Stare, a mieszkanie dostał
w Trzebinach. Aż trudno uwierzyć,
że w tej wsi są już 48 lat.

Kiedy pytamy jubilatów, jakie
było ich życie, odpowiadają, że
pracowite. Pan Leon był trakto-
rzystą i kierowcą, więc właściwie
cały czas „za kółkiem”. A jeździł
ciężarowym samochodem, a także
na kombajnach i innych maszy-

nach rolniczych. W sezonie zda-
rzało się, że w polu był po szesna-
ście godzin. Małżonka nieraz
dowoziła mu tam obiad rowerem.
A przy domu też jest kawałek
ziemi, więc zawsze uprawiali tam
ziemniaki, warzywa, owoce. Pracy
wystarczało dla wszystkich. 

Państwo Szczepaniakowie wy-
chowali piątkę dzieci. Mają trzy
córki i dwóch synów. Można po-
wiedzieć, że cała piątka jest „pod
ręką”. Dwie córki mieszkają z ro-
dzicami w Trzebinach, jeden syn w
Długiem Starem, a drugi syn i
córka w Lesznie. Przez lata ro-

dzinka powiększała się, bo jedna
córka i synowie założyli rodziny,
mają dzieci, wnuki. Dziś jest więc
ich cała gromada. Jubilaci docze-
kali się sześciorga wnucząt i
dwójki prawnucząt. Najstarsza
wnuczka ma 33 lata, a najmłodsza
prawnuczka zaledwie 10 miesięcy.
Wszyscy są stałymi gośćmi u ro-
dziców i dziadków. Właściwie dom
w Trzebinach nigdy się nie za-
myka, a jubilaci ani przez chwilę
nie są sami. Zawsze mogą liczyć
na pomoc i opiekę.

A co robią dziś, kiedy już od lat
nie pracują zawodowo? Pan Leon
przeszedł na emeryturę w 1990
roku, po 44 latach pracy. A pani Te-
resa ma pomoc dorosłych córek.
No więc najbardziej lubią krzątać
się po domu. Do niedawna pani
Teresa jeszcze sama gotowała
obiady, chodziła do ogródka, szyła,
robiła na drutach. Teraz tych zajęć
ma mniej. A mąż bardzo lubi jeź-
dzić na rowerze, czasem na go-
dzinę, dwie wyjeżdża do lasu i na
pola. A przy domu ma jeszcze kury,
króliki, no i ogród. Chętnie wybie-
rają się z dziećmi i wnukami na wy-
cieczki. Zwiedzają okolicę, jadą do
rodziny. A o czym marzą? Wyłącz-
nie o zdrowiu dla siebie i bliskich. 

Wszyscy spotkają się na jubi-
leuszowej uroczystości. Najpierw
na mszy świętej w Długiem Sta-
rem, a potem na przyjęciu. Będą
oczywiście życzenia, kwiaty, pre-
zenty, wspomnienia. Nasza redak-
cja życzy jubilatom jeszcze
długich, wspólnych lat. No i rado-
ści z wnuków, prawnuków i każ-
dego nowego członka rodziny. 

W niedzielę, 22 kwietnia, obchodzimy Dzień Ziemi. W szkole w Święcie-
chowie zorganizowano z tej okazji kilka imprez. W piątek, 20 kwietnia,
uczniowie klasy VIa przygotowali obfity poczęstunek ze zdrowej żywności
oraz informacje na temat zasad zdrowego żywienia. Warto zaznaczyć, że
dużym zaangażowaniem wykazali się rodzice dzieci. Natomiast ucznio-
wie klasy VIb przygotowali konkursy, zagadki, quizy dla uczniów klas
młodszych. W przerwach między lekcjami podziwiano zwierzęta przynie-
sione przez uczniów na "Wystawę zwierząt". Uczniowie klas IV i V wyko-
nali plakaty i projekty. Wszyscy byli bardzo zadowoleni z licznych atrakcji.
Natomiast 23 kwietnia, odbył się apel przygotowany przez uczniów klas
gimnazjalnych oraz konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów klas szó-
stych szkoły podstawowej i gimnazjalistów. Wszystko po to, aby pokazać,
jak ważne są problemy ochrony naturalnego środowiska i życia na Ziemi.
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*** Uczennice Zespołu Szkół w La-

sociach -  Klaudia Polasik, Jagoda Sta-
chowiak, Paulina Matuszewska,
Paulina Stasińska, Paulina Sta-
chowska, Agnieszka Stawecka - brały
udział w konkursie biologicznym „Mo-
carze biologii”. Do półfinału w Lesznie
zakwalifikowały się Paulina Matu-
szewska oraz Agnieszka Stawecka.
Poza konkursem wiedzy biologicznej
uczniowie mieli za zadanie przygotować
model cząsteczki DNA. Cząsteczka wy-
konana przez uczennice z Lasocic zos-
tała wyróżniona. Praca zrobiona została
metodą filcu. Uczennice do konkursu
przygotowała Małgorzata Kołodziej-
czyk. 

*** W sobotę, 14 kwietnia, w Sali
Wiejskiej w Lasocicach uczennice
szkoły wzięły udział w zajęciach ta-
necznych prowadzonych przez Darię
Pabich i Martę Wasiołkę z Leszna, wo-
lontariuszki Fundacji Centrum Aktywno-
ści Twórczej z Lasocic. Dziewczyny
pochodzą z Leszna i są uczennicami II
Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie.
Od dwóch lat tańczą taniec nowo-
czesny. Udział w zajęciach był bez-
płatny, a spotkania będą cykliczne. 

*** Samorząd Uczniowski Gimnaz-
jum w Święciechowie ogłosił konkurs na
najładniej własnoręcznie wykonaną kar-
tkę świąteczną. Pierwsze miejsce w
konkursie zajęła Paula John z klasy Ib,
II miejsce - Lidka Wyrodek z Ib, a III
miejsce - Ania Zagaja z IIb, natomiast
Marta Szczepaniak otrzymała wyróż-
nienie za pomysłowość i dobór kolorów. 

*** W Zespole Szkół w Święciecho-
wie odbył się szkolny etap III Między-
szkolnego Konkursu "Mistrz Czytania
ze Zrozumieniem". Wśród gimnazjalis-
tów najlepsze okazały się: Katarzyna
Brzezewska, Marta Szczepaniak i Pau-
lina Wawrzyniak. Dziewczyny już w
maju wezmą udział w drugim i zarazem
ostatnim etapie konkursu, który zosta-
nie przeprowadzony w Gimnazjum nr 7
w Lesznie. 

*** Tradycyjnie w ostatnim dniu
nauki przed świętami wielkanocnymi
uczniowie Gimnazjum w Święciechowie
próbowali zdobyć słodki upominek. Na
gazetkach szkolnych i w zakamarkach
korytarzy ukrytych zostało 15 karteczek
z numerkami. Szczęśliwy znalazca lo-
sował kartkę z rebusem lub zagadką
słowną. Po jej rozwiązaniu otrzymywał
prezent od Zajączka. Ze znalezieniem
zagadkowych karteczek gimnazjaliści
nie mieli żadnych problemów. 

*** W Zespole Szkół w Święciecho-
wie odbył się szkolny konkurs pla-
styczny pod hasłem „Symbole wiosny".
Ze względu na wysoki poziom wykaza-
nych umiejętności plastycznych, cie-
kawe i przemyślane przedstawienie
tematu powołana komisja przyznała
miejsca ex aequo i kilka wyróżnień. I
miejsca zajęły: Anna Brzezewska i Wik-
toria Dolata, II miejsca: Lidia Wyrodek i
Aleksandra Główka, a III miejsce: Ale-
ksandra Stróżyńska-Kapała. Wyróżnie-
nia otrzymali: Adrian Stanek, Klaudia
Stanek oraz Bartosz Fic. Uczestnikom
konkursu wręczono pamiątkowe dy-
plomy. 

*** W czwartek, 19 kwietnia, odbyły
się Mistrzostwa Powiatu Leszczyń-
skiego w Piłce Nożnej Mężczyzn – Ig-
rzyska Młodzieży Szkolnej 2011/2012.
Naszą gminę reprezentowali uczniowie
klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Dłu-
giem Starem i zajęli IV miejsce.

Polubił bieganie

- Chodziłem trasą przez łąki,
około pięciu kilometrów - mówi
Marek Górny. - Po jakimś czasie
pewne odcinki tej trasy pokonywa-
łem biegiem. To nie było łatwe, bo
wcześniej nigdy nie uprawiałem
żadnego sportu, ale po około
trzech miesiącach mogłem już
przebiec całą pętlę. Czułem, że
biegam z coraz mniejszym wysił-
kiem. 

Marek Górny jest z zawodu
mechanikiem urządzeń kolejo-
wych. Ma 57 lat, pochodzi z Poz-
nania, a do Leszna przeprowadził
się po ślubie, do żony. Kilkanaście
lat temu razem z dorosłym synem
przenieśli się do Święciechowy. 

Pan Marek od 30 lat pracuje w
MPEC. Zapytany o pozasportowe
zainteresowania, mówi, że pasjo-
nuje go numizmatyka. Zbiera obie-
gowe monety polskie, także te
przedwojenne. Niestety, to hobby
nie skłania do ruchu, wręcz prze-
ciwnie, przy zbiorach monet
można przesiedzieć całe godziny.

Kilka lat temu bieganie nie było
jeszcze takie modne. Pan Marek
na początku nawet ukrywał te
swoje biegowe wyprawy. Niektórzy
pytali: „Po co ci to?”, inni się dziwili,
że poświęca bieganiu kilka godzin

Marek Górny ze Święciechowy nie ukrywa, że zaczął biegać tylko po to, żeby schudnąć Jesz-
cze sześć lat temu ważył 115 kg i coraz gorzej się z tym czuł. Oczywiście zamierzał zrzucić te
kilogramy szybko i skutecznie, więc po pierwsze - zafundował sobie dietę, a po drugie - spa-
cery z psem.

w tygodniu, jeszcze inni nie dowie-
rzali, że naprawdę schudnie. A on
zwyczajnie coraz lepiej się czuł.

- Od początku zapisywałem
dane o treningach - dodaje pan
Marek. - Mierzyłem czas biegu,
liczbę pokonanych kilometrów,
tempo, a nawet spalone kalorie.
Po przebiegnięciu dziesięciu kilo-
metrów można spalić 770 kalorii.
Dla mnie wtedy było to najważniej-
sze.

No i dietę też pan Marek ustawił
dość kategorycznie. Zrezygnował
z chleba, słodyczy, w większości je
mięso gotowane. Na śniadanie za-
wsze zjada płatki, do pracy bierze
owoce, z kolacji też zrezygnował.
Przez tych kilka lat schudł ponad
30 kilogramów. 

Argument o tym, że musi bie-
gać, żeby chudnąć, przestał więc
istnieć. A jednak pan Marek biega
nadal i to coraz dłuższe dystanse i
coraz częściej w różnych miejs-
cach w Polsce i w Europie. 

- Do pierwszego półmaratonu
namówił mnie kolega - wspomina
pan Marek. - Jesienią 2006 roku
pojechaliśmy do Piły. Wiedziałem,
że jeśli przebiegnę 21, 97 kilo-
metra poniżej dwóch godzin, to
znaczy, że maratony są dla mnie.
To miało być takie przełamanie ba-
riery. Ten mój pierwszy czas wy-
niósł 1 godzinę 59 minut i 11
sekund. Do dziś go pamiętam. 

No i tak to się zaczęło. Po
biegu w Pile pan Marek myślał już
tylko o pełnym maratonie. Założył
sobie, że każdego następnego
roku weźmie udział w dwóch ma-
ratonach. Swoje treningi podpo-
rządkował więc treningom
maratońskim. I nie chodziło wcale
o to, aby „wyśrubować” czas poko-
nania maratońskiego dystansu, ale

o trenowanie wytrzymałości i
sprawności, a także umiejętności
radzenia sobie ze słabościami na
trasie, bo takie też się przecież
zdarzają. Biegał więc około 12 ki-
lometrów trzy, cztery razy w tygod-
niu. Zimą najczęściej do Leszna i
z powrotem, a latem w stronę Wil-
kowic i Krzycka. W 2007 roku wziął
udział w swoim pierwszym pełnym
maratonie we Wrocławiu. Miał
czas 4 godziny, 13 minut i 13 se-
kund.

O tym, gdzie w Polsce odby-
wają się biegi maratońskie, najła-
twiej dowiedzieć się z internetu.
Każdy z organizatorów podaje
wszystkie szczegóły biegu. Są
więc terminy, opisy tras, często
cele charytatywne, dla których ma-
ratończycy biegają, wykaz nagród,
o jakie walczą sportowcy i wiele in-
nych niezbędnych informacji. Nie
ma żadnego problemu, by się za-
rejestrować do maratonu. Pan
Marek robił to więc naprawdę
często. Dość powiedzieć, że w
2008 roku ukończył 8 maratonów,
w 2009 - 16, w 2010 - 28, w 2011 -
15, a w tym roku już 3, a do czwar-
tego właśnie się przygotowuje.
Najlepszy czas, jaki osiągnął, to 3
godziny, 18 minut i 44 sekundy.
Wtedy zajął pierwsze miejsce w
swojej kategorii. A biega w katego-
rii 50+, a więc z osobami między
50. a 60. rokiem życia. 

- Biegi maratońskie można
uprawiać w każdym wieku - wyjaś-
nia pan Marek. - Te w Polsce gro-
madzą zwykle około czterech
tysięcy uczestników. Ale byłem w
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Z wizytą u sołtysa
Rafał Jóźwiak z Niechłodu jest sołtysem już czwartą kaden-
cję, a więc 13 lat. Urodził się w Wolsztynie, ale już jako mały
chłopiec przywędrował do Niechłodu. Tu założył rodzinę. 

Ma żonę Beatę oraz dwójkę
dzieci: Dawida i Zosię. I jak przy-
znaje, nie zamierza się stąd ru-
szać. Z tym miejscem związane
jest całe jego życie. 

Z wykształcenia jest technikiem
mechanikiem, ale w tym zawodzie
nie przepracował ani jednego dnia.
Podjął także naukę w Studium
Marketingu i Biznesu w Lesznie. A
na co dzień razem z żoną zajmuje
się handlem. 

Pierwsze dni sołtysowania
wspomina z uśmiechem. Właści-
wie nie planował startu w wybo-
rach. Zaangażowany był bardzo w
życie społeczne, od dziecka działał
przy Ochotniczej Straży Pożarnej.
Mówi, że chyba z tego powodu wy-
sunięto jego kandydaturę na soł-
tysa.

Rok 2000 był dla pana Rafała
przełomowy. Wtedy rozpoczął z
żoną wspólną pracę w sklepie oraz
przygodę z sołtysowaniem. Jedno-
cześnie cały czas działał w straży.
Ważne obowiązki nałożyły się na
siebie. Pracy było dużo. Czasem
brakowało wolnych godzin. Jednak
nie żałuje, że podjął się tak dużego
wyzwania. To wspaniała przygoda. 

Opowiada jednak o tym, że w
zeszłym roku przez dwa tygodnie
nie pełnił swojej funkcji. Zrezygno-

wał z sołtysowania, bo chciał po-
święcić się rodzinie i innym obo-
wiązkom. Na zebranie poszedł
jako wyborca, a po raz kolejny zos-
tał wybrany. Dziś śmieje się, że był
mało asertywny, bo nie potrafił od-
mówić. Lata pracy spowodowały,
że ciężko było całkowicie się od
tego odciąć. Ponownie został soł-
tysem Niechłodu. I tę funkcję pełni
do dziś. 

Pan Rafał miło wspomina
współpracę z Radą Sołecką. Jak
mówi, miał zawsze szczęście. Bo-
wiem zarówno poprzednie rady, z
którymi pracował, jak i ta dzisiejsza
są chętne do pomocy. Obecna
Rada Sołecka pełni funkcję do-
piero pierwszą kadencję. Należą
do niej: Irena Kurpisz, Lucyna Mar-
ciniak oraz Bartłomiej Staniszczak.
Są to nowicjusze, którzy dopiero
będą mieli możliwość wykazania
się. Ale sołtys wierzy, że nie będzie
z tym żadnych problemów. 

Sołtys opowiadając o inwesty-
cjach podkreśla, że nie zawsze
ostateczna decyzja leży po jego
stronie. Przyznaje, że wieś zmie-
nia powoli swoje oblicze. Wymie-
niony został asfalt oraz chodniki w
całej wsi. Wybudowano także ka-
nalizację deszczową, etapowo mo-
dernizowano Salę Wiejską oraz

przeprowadzono remont remizy
OSP. Mieszkańców cieszy także
widok dzieci bawiących się na
stworzonym przy sali placu zabaw.
W przyszłości sołtys chce zadbać
o place zieleni, aby wieś po prostu
była ładniejsza. 

Największą radością pana Ra-
fała jest utworzenie trzech organi-
zacji społecznych w Niechłodzie. A
mowa tu o Ochotniczej Straży Po-
żarnej, Klubie Sportowym Błękitni
oraz o Kole Gospodyń Wiejskich.
Uważa, że jest to powód do dumy,
często ważniejszy niż kawałek no-
wego chodnika. 

Uczniowie ze szkoły w Święciechowie wzięli
udział w etapie powiatowym Wojewódzkiego Kon-
kursu Przyrodniczego w Gostyniu. Szkołę Pod-
stawową reprezentował Dawid Makałowski, który
zakwalifikował się do finału tego konkursu. Swoją
wiedzą miał okazję wykazać się 2 marca w Poz-
naniu. Dawid został też finalistą Wojewódzkiego
Konkursu Matematycznego. W sobotę, 14 kwiet-
nia, w Poznaniu odbył się także finał Konkursu
Dziennikarskiego "Wycieczka dla gościa Euro
2012". Do finału zakwalifikowały się dwie uczen-
nice Szkoły Podstawowej ze Święciechowy: Emi-
lia Śliwińska i Zofia Frąckowiak. Zofia w finale
dostała wyróżnienie, a Emilia zajęła III miejsce.

W poniedziałek, 16 kwietnia, uczniowie II i III
klasy Gimnazjum w Święciechowie spotkali się
z posłem Łukaszem Borowiakiem. Wysłuchali
prelekcji na temat polskiego parlamentaryzmu.
Poseł mówił o kompetencjach, zadaniach oraz
sposobie funkcjonowania Sejmu. Prócz tego
uczniowie dowiedzieli się, jak na co dzień wy-
gląda praca posła. Młodzież miała też możli-
wość zadawania pytań i wzięcia udziału w
dyskusji. Łukasz Borowiak przekazał szkole
materiały dydaktyczne związane z funkcjono-
waniem Sejmu oraz pamiątkową tabliczkę z
autografami twórców filmu "80 milionów".

, gdzie na linii startu ustawiło się 32 tysiące
zy. Tylko w mojej kategorii było ich cztery ty-

 Niektórzy mieli około osiemdziesięciu lat. Ten
 est naprawdę dla wszystkich.

 owiada pan Marek o spotkaniach z fanta-
ymi ludźmi. Poznał ich bardzo wielu. Z nie-
 umawia się na kolejne starty, odwiedza w

 mach, spędza wolny czas. Dzwonią też do
 poznają swoje rodziny. Bo maratończycy naj-
ej wyjeżdżają na biegi ze swoimi bliskimi.

 ana Marka jedzie z nim zawsze. Razem byli
 żu, w Berlinie, Pradze, Słowacji, a nawet w

imie. Nie mówiąc już o Polsce, bo tych wy-
 yły dziesiątki. I to w każdym rejonie kraju -

 orzem, w górach, biegali nawet pod ziemią w
. Rodziny wtedy im kibicują, podtrzymują na
 no i oczywiście cieszą się z wyników. Pan
 przywiózł z maratonów kilkadziesiąt medali,
ów i najróżniejszych pamiątek. Niedługo nie
 dla nich miejsca w pokoju. 
 apetyt wzrasta w miarę jedzenia. Trzeba

 szcze powiedzieć, że pan Marek postanowił
 Korony Maratonów Polskich. Dostaje się ją

 ał w pięciu maratonach w przeciągu dwóch
 n Marek dostał trzy takie korony, i to za biegi

 ym roku - 2008, 2009 i 2010. A ponadto po-
ił też biec w maratonach na dystansie 100

  taki wyczyn decydują się naprawdę najwytr-
 iegacze. Pan Marek zaliczył już cztery takie
 wane ultramaratonami. Do dziś przebiegł 71

nów i 4 ultramaratony. Teraz myśli o tym, aby
 w tej statystyce do setki. Ciekawe, ile zajmie

  at. 
 oje bieganie stało się już pasją - tłumaczy pan

 - To jest swego rodzaju sposób na życie. Do
ia namówiłem też syna i często razem star-
 Z żoną spędzamy urlopy w miejscach gdzie

 i. Dużo zwiedzamy. Jeździmy też na wiele in-
 iegów, nie tylko maratonów. W naszych re-
 startowałem przecież w Lesznie, Kościanie,
sku, Górze, Nietążkowie. To zawsze są nie-
nne przeżycia i dużo spotkań z ludźmi. Przez

 ycie nie poznaliśmy tylu nowych ludzi, co
 sześć lat mojego biegania. No a poza tym, ja
wdę czuję się dużo lepiej fizycznie. Schudłem,
ałem narzekać na kręgosłup, łatwiej wykony-

  pracę. Każdemu polecałbym taki sposób na
anie wolnego czasu. 
ek Górny wziął udział w 190 biegach. W za-
h przebiegł 5129 kilometrów. Startował w 84
ch. 

HALINA SIEcIŃSKA



[ 10 ] KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Rowerem przez gminę
Nadeszła w końcu długo oczekiwana wiosna. Przyroda budzi się do życia. Dla wielu z nas wiąże się to z
przyjemnością spędzania czasu na świeżym powietrzu. Sprzyja to spacerom, a także jazdom na rowerze.
Do naszej redakcji dotarł mail od Mateusza Mrozińskiego, dla którego jazda na rowerze to coś w rodzaju
filozofii życia. Pan Mateusz pisze: „Staram się jeździć w takie miejsca, gdzie dojść piechotą jest daleko,
a samochodem niekoniecznie się da. Staram się jeździć rowerem w samotności, ponieważ jest to czas
dla mnie, jestem sam w ciszy, mogę pomyśleć o swoich sprawach. Wyjazdy rowerem organizuję wcześ-
nie rano lub pod wieczór. Wierzcie mi, nie ma nic piękniejszego niż słoneczny, senny poranek, gdy jadąc
rowerem słyszy się śpiew skowronka, dostrzega dawno niewidzianego zająca, lub czuje promienie
wschodzącego słońca. Można się zatrzymać i spokojnie zobaczyć, jak zmienia się nasza gmina”. List od
pana Mateusza skłonił nas do prezentowania ciekawych tras rowerowych w naszej gminie. Poprosiliśmy
go, by w najbliższych numerach „Kuriera…” opisał kilka z nich. Oczywiście zachęcamy, by pokonywać
je, tak jak pan Mateusz w pojedynkę, ale także w grupach kolegów, znajomych, całych rodzin. Rowerowa
wyprawa może być wspaniałą okazją do wspólnego spędzania czasu. Pierwsza proponowana trasa ro-
werowa po naszej gminie to:

ŚWIĘCIECHOWA – LASO-
CICE – PRZYBYSZEWO – HEN-
RYKOWO – STRZYŻEWICE –
ŚWIĘCIECHOWA.

Trasa biegnie częściowo po
drogach utwardzonych, częściowo
po gruntowych. Wyjeżdżając ze
Święciechowy kierujemy się drogą
asfaltową w kierunku Lasocic. Mi-
jamy Salę Wiejską, przekraczamy
drogę krajową nr 12 i mijając
cmentarz, remizę strażacką, ko-
ściół parafialny pod wezwaniem
Niepokalanego Poczęcia Najświęt-
szej Maryi Panny (warto go zwie-
dzić), przejeżdżamy przez linię

kolejową Leszno – Głogów i kieru-
jemy się do Przybyszewa, gdzie
mijamy między innymi piękny park
z pałacem należącym do Wyższej
Szkoły Marketingu i Zarządzania w
Lesznie. Niestety, nie udało mi się
go zwiedzić, ale to, co zobaczyłem
przez uchyloną bramę, zachęcało
do zatrzymania się i obejrzenia
tego kompleksu. 

Na końcu Przybyszewa skrę-
camy w lewo i mijamy nowo budu-
jące się domy, wjeżdżamy do lasu,
gdzie szeroką drogą, ale bardzo
piaszczystą, a w pewnych mo-
mentach krętą, z licznymi odgałę-

zieniami kierujemy się w stronę
Henrykowa. Po wyjeździe z lasu,
mijamy nowo powstałe schronisko
dla zwierząt, które swoją obecność
zaznacza głośnym szczekaniem
podopiecznych (może wrażliwsze
osoby w dalszą podróż pojadą z
adoptowanym czworonożnym
przyjacielem). W oddali zaś za-
uważyć można budynki oczysz-
czalni ścieków. Może warto trochę
oddalić się od trasy i zobaczyć, jak
przebiega proces oczyszczania
ścieków. Na odcinku od Przyby-
szewa do Henrykowa można zgu-
bić drogę. Dla mnie wyzna-
cznikiem kierunku są betonowe
kręgi najprawdopodobniej kanali-
zacji sanitarnej łączącej te dwie
miejscowości. W Henrykowie po-
nownie wjeżdżamy na drogę
utwardzoną, mijamy zabudowania
Miejskiego Zakładu Oczyszczania.
Przejeżdżając przez całą miejsco-
wość Henrykowo, skręcamy w
lewo na drogę asfaltową, która kie-
ruje nas w stronę Strzyżewic. 

Pomiędzy Henrykowem i Strzy-
żewicami znajduje się bardzo duża
ilość łąk zmeliorowanych w cie-
kawy sposób metodą tzw. rowów
otwartych. Wjeżdżając do Strzyże-
wic ponownie przekraczamy linię
kolejową Leszno – Głogów, by je-
chać wśród pięknie utrzymanych

zabudowań aż do drogi krajowej nr
12, którą przekraczamy i kierujemy
się na ul. Kosmonautów. Jadąc
obok lotniska warto chwilę przy-
stanąć, wyjąć lornetkę, aparat fo-
tograficzny i poobserwować
samoloty. Na końcu lotniska, na ul.
Kosmonautów, można wybrać trzy
możliwości powrotu do Święcie-
chowy: na wprost drogą asfaltową
do ul. Leszczyńskiej i ścieżką ro-
werową do Święciechowy; w lewo
koło lasku za lotniskiem i silosami
do kiszonki polną drogą biegnącą
do czarnej drogi w Święciechowie
lub w następną, która kończy się
na ul. Lasocickiej w Święciecho-
wie; w prawo wzdłuż ogródków
działkowych polną drogą, która
kończy swój bieg na ul. Wolińskiej
w Lesznie i ścieżką rowerową na
ul. Wolińskiej, potem Leszczyń-
skiej prosto do Święciechowy. 

Nasze maleństwo
ma roczek

Kolejna roczna solenizantka to
Julia Błażejczak ze Święciechowy.
Swoje pierwsze urodziny obcho-
dzić będzie 4 maja i tego dnia z
Julką spotka się cała najbliższa ro-
dzina. Rodzice Katarzyna i Arka-
diusz przygotują specjalne
przyjęcie. A będzie to szczególna,
podwójna uroczystość, bowiem
dziewczynka obchodzi urodziny
razem ze swoim dziadkiem Tadeu-
szem. Zapłoną więc świeczki na
dwóch tortach: dla Julki jedna, dla
dziadka pięćdziesiąt dziewięć.
Mama Julki mówi, że jej narodziny
były największym prezentem dla
dziadka. 

Julia ma starszą siostrę Mar-
tynkę. Choć ma dopiero 9 lat, czuje
się jak mama dla swojej młodszej
siostry. Pilnuje, by nic jej się nie
stało, opiekuje się nią na co dzień.
Mała Julka to grzeczna, bardzo po-
godna, pojętna i ciągle śmiejąca
się dziewczynka. Lubi różne słod-
kości, a najbardziej czekoladę. Nie
jest niejadkiem – je właściwie
wszystko. Chętnie chodzi na spa-
cery. Jej ulubione zabawki to plu-
szowe misie. Pewnie dlatego, że
bardzo lubi się przytulać. Gdy
nasza redakcja odwiedziła malu-
cha, ta była w gorących objęciach
babci. 

W Zespole Szkół w Święcie-
chowie od 13 marca odbywają się
zajęcia z tenisa stołowego dla
uczniów klas I-III szkoły podstawo-
wej. Organizowane są dwa razy w
tygodniu w małej sali gimnastycz-
nej. We wtorki od godz. 17:30 do
18:45 oraz w czwartki od 14:15 do
15:30. Zajęcia prowadzone są we
współpracy szkoły z klubem Błę-
kitni Niechłód. Wtorkowe zajęcia
prowadzi trener tenisa stołowego z
klubu Błękitni - Dawid Bartoszkie-
wicz, a czwartkowe - nauczycielka
wychowania fizycznego ze szkoły
w Święciechowie - Grażyna Hara-
sim. Zachęcamy uczniów do wzię-
cia udziału w zajęciach. 

TENISKONKURS ZE 
ZNAJOMOŚcI KSIĄŻEK

Biblioteka działająca przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Świę-
ciechowie jest organizatorem konkursu literackiego. Będzie przeprowa-

dzony w formie pisemnej we wtorek, 8 maja. 
Konkurs zaadresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gim-

nazjów z terenu gminy.
Dzieci rywalizować będą w trzech kategoriach wiekowych. 

Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej będą musieli wykazać się
znajomością baśni Jana Brzechwy, H.CH. Andersena i Charlesa Per-

raulta. Uczniowie klasy IV-VI szkoły podstawowej sprawdzą swoją wie-
dzę z takich książek, jak: R. Kosik „Felix, Net i Nika”, C.S.Lewis

„Opowieści z Narnii” oraz Ch.Paolini seria „Dziedzictwo”. Uczniowie
gimnazjum natomiast wykażą się znajomością S.Mayer saga

„Zmierzch” oraz J.K.Rowling „Harry Potter”. Jury sprawdzać będzie
przede wszystkim umiejętność czytania ze zrozumieniem. Dokona pod-

sumowania testów i wyłoni zwycięzców, którzy otrzymają nagrody.
Ogłoszenie wyników nastąpi 10 maja. Nazwiska zwycięzców konkursu

podamy w kolejnym wydaniu „ Kuriera…”. 
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WóJT GMINY ŚWIęcIEcHOWA ogłasza nabór kandydatów na
stanowisko urzędnicze - do spraw obsługi rady i komisji

Informujemy, że w miesiącu marcu 2012 r. wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w
Święciechowie był wyższy niż 6 %.

1.Wymagania niezbędne: 
a) obywatelstwo polskie, 
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw

publicznych,
c) posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) nieposzlakowana opinia.
2.Wymagania pożądane:
a) wykształcenie wyższe – jeden z kierunków: prawo, administracja, filo-

logia angielska, niemiecka lub francuska, 
b) znajomość przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu Po-

stępowania Administracyjnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej, 
c) bardzo dobra znajomość w mowie i w piśmie co najmniej jednego z

następujących języków: angielskiego, niemieckiego lub francuskiego,
d) bardzo dobra znajomość obsługi komputera – MS Office,
e) doświadczenie w pracy w administracji publicznej zwłaszcza w jedno-

stkach samorządowych na podobnym stanowisku,
f) umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odpo-

wiedzialność.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie spraw związanych z działalnością Rady Gminy i Komisji,
b) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek pomocniczych – so-

łectw i udzielanie im pomocy w realizacji zadań, 
c) prowadzenie spraw związanych ze współpracą z zagranicą,
d) realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji pub-

licznej,
e) przygotowanie i umieszczanie informacji na stronach internetowych

gminy,
f) przygotowanie materiałów promocyjnych gminy,
g) koordynowanie spraw i realizacji gminnego programu profilaktyki i roz-

wiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania
narkomanii.

4.Wymagane dokumenty:
a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o za-

trudnienie (druk do pobrania ze strony www. bip. swieciechowa. pl),
b) list motywacyjny,
c) życiorys ( CV ),
d) dokumenty potwierdzające wykształcenie,
e) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata oraz

ukończone kursy i szkolenia, 
f) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem

sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyś-
lne przestępstwo skarbowe (druk do pobrania ze strony www. bip. swiecie-
chowa. pl ),

g) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i
korzystaniu z pełni praw publicznych (druk do pobrania ze strony www. bip.
swieciechowa. pl),

h) oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych
osobowych (druk do pobrania ze strony www. bip. swieciechowa. pl ).

5.Warunki pracy na stanowisku: 
a) miejsce pracy: Urząd Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64 - 115

Święciechowa,
b) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,
c) wymiar czasu pracy: pełen etat, 
d) termin rozpoczęcia pracy: lipiec 2012 r.
6.Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu

Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64 – 115 Święciechowa lub pocztą
na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko do spraw obsługi rady
i komisji” w terminie do 18 maja 2012 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Święciechowie po wyżej okre-
ślonym terminie – nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej ( bip. swieciechowa. pl ) oraz na tablicy ogło-
szeń w Urzędzie Gminy.

O G Ł O S Z E N I A
WóJT GMINY ŚWIęcIEcHOWA ogłasza nabór kandydatów na

stanowisko urzędnicze - do spraw obsługi kasowej

Informujemy, że w miesiącu marcu 2012 r. wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy
w Święciechowie był wyższy niż 6 %.

1. Wymagania niezbędne: 
a) obywatelstwo polskie, 
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni

praw publicznych,
c) posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestęp-

stwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skar-
bowe,

e) nieposzlakowana opinia.
2. Wymagania pożądane:
a) wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne, 
b) znajomość przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu

Postępowania Administracyjnego, ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, 

c) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
d) bardzo dobra znajomość obsługi komputera – MS Office, program

KASA, RP, RW,
e) doświadczenie w pracy w administracji publicznej zwłaszcza w jed-

nostkach samorządowych na podobnym stanowisku,
f) umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie obsługi kasowej i kasy fiskalnej urzędu,
b) prowadzenie spraw związanych z podatkiem od środków transpor-

towych, opłaty targowej oraz opłaty miejscowej, 
c) wystawianie postanowień w sprawach podatków od spadków i da-

rowizn,
d) prowadzenie systemu monitorowania pomocy publicznej,
e) prowadzenie spraw płatności i ewidencji analitycznej wyposażenia,
f) prowadzenie rejestrów druków ścisłego zarachowania,
g) ewidencjonowanie depozytów.
4. Wymagane dokumenty:
a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o za-

trudnienie (druk do pobrania ze strony www. bip. swieciechowa. pl),
b) list motywacyjny,
c) życiorys ( CV ),
d) dokumenty potwierdzające wykształcenie,
e) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata

oraz ukończone kursy i szkolenia, 
f) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem

sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe (druk do pobrania ze strony www. bip.
swieciechowa. pl ),

g) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystaniu z pełni praw publicznych (druk do pobrania ze strony www.
bip. swieciechowa. pl),

h) oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych
osobowych (druk do pobrania ze strony www. bip. swieciechowa. pl ).

5.Warunki pracy na stanowisku: 
a) miejsce pracy: Urząd Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64 -

115 Święciechowa,
b) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,
c) wymiar czasu pracy: pełen etat, 
d) termin rozpoczęcia pracy: czerwiec 2012 r.
6. Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu

Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64 – 115 Święciechowa lub pocztą
na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko do spraw obsługi ka-
sowej” w terminie do 18 maja 2012 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Święciechowie po wyżej
określonym terminie – nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie interneto-
wej Biuletynu Informacji Publicznej ( bip. swieciechowa. pl ) oraz na tab-
licy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
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Bibliotekarz radzi
Pierwsza propozycja lektury

na maj to książka Higgins clark
Mary „Pójdę sama tą drogą”.
Jest to znakomity thriller o skra-
dzionej tożsamości, zemście i
morderstwie. Najnowsza, mro-
żąca krew w żyłach powieść ulu-
bionej amerykańskiej autorki
thrillerów dotyczy jednego z naj-
bardziej aktualnych przestępstw
dzisiejszych czasów: kradzieży
tożsamości. Krótko o książce…

Zan Moreland, piękna i utalen-
towana projektantka wnętrz u
progu kariery na Manhattanie, od-
krywa, że ktoś używa jej kart kre-
dytowych i manipuluje kontami
bankowymi. W dodatku nagle zos-
tają ujawnione zdjęcia, które zdają
się wskazywać na Zan jako pory-
waczkę własnego syna, uprowa-
dzonego dwa lata wcześniej z
Central Parku. Seria kolejnych wy-
darzeń utwierdza kobietę w prze-
konaniu, że ktoś ukradł jej
tożsamość. Jest ścigana przez
prasę, poddana policyjnemu śledz-
twu, atakowana przez byłego męża
i zaciętego konkurenta bizneso-
wego. Zan postanawia zbadać, kto

kryje się za tak okrutną mistyfika-
cją. Nie zdaje sobie jednak sprawy,
że każdy krok na drodze do prawdy
ściąga na nią, a także na jej bli-
skich, śmiertelne niebezpieczeń-
stwo.

Kolejna propozycja czytelnicza
to Scottoline Lisa „Ocal mnie”.
Opowieść o ludzkich wyborach i
niebezpieczeństwach, jakie niesie
ze sobą matczyna miłość.

Bohaterka Rose zgłosiła się do
pomocy w szkolnej stołówce, by
dyskretnie poobserwować swoją
córkę. Urocza, choć nieśmiała trze-
cioklasistka Melly urodziła się ze
znamieniem na twarzy, stanowią-
cym powód docinków innych
dzieci. Od jakiegoś czasu stała się
obiektem złośliwych ataków nowej
koleżanki, co stawia Rose przed
tragicznym wyborem, którego co
dnia muszą dokonywać miliony ro-
dziców na całym świecie. Czy na-
leży reagować, jeśli nasze dziecko
potrzebuje pomocy, czy też lepiej
nie interweniować, bo tylko pogor-
szy się w ten sposób sytuację? W
książce znajdziemy odpowiedzi na
te trudne pytania. 

W ostatni dzień marca w Sa-
morządowym Ośrodku Kultury
w Święciechowie zakończył się
Gminny Turniej Gry w Kopa. 

Tego dnia aż 44 zawodników
walczyło o Puchar Wójta Gminy. I
miejsce zajął Zdzisław Tomiak z
Krzycka Małego, zdobywając 11
punktów. To do niego powędrował

puchar, wręczony przez wójta
gminy Marka Lorycha. Na kolej-
nych miejscach uplasowali się Se-
weryn Musielak z Gołanic oraz
Lech Nyczka ze Święciechowy.
Podsumowując wszystkie turnieje,
które odbyły się w gminie, najlep-
sze wyniki uzyskali:

I miejsce – Lech Nyczka (57, 7
pkt)

II miejsce – Wiesław Całujek
(50 pkt)

III miejsce – Mariusz Góralczyk
i Andrzej Rosik ( po 47, 5 pkt) 

Poza podium znaleźli się; Kazi-
mierz Kruk – miejsce V, Paweł
Strzelczyk – miejsce VI, Zdzisław
Kubiak – miejsce VII, a także Ma-
rian Kaczmarek, Józef Kot, Tade-
usz Marach oraz Piotr Antoniak,
którzy wspólnie zajęli VIII miejsce.
Prowadzącym zawody oraz sędzią
we wszystkich turniejach był Jan
Andrzejewski. 

Rozegrano także specjalną
rundę o IV Memoriałowy Puchar
im. Adama Homskiego. Wzięło w
nim udział czterech najlepszych
zawodników turnieju. Rundę wy-
grał Lech Nyczka ze Święcie-
chowy, a nagrodę wręczyła mu
Bożena Homska. 

Turniej kopa 
zakończony

Piec to nie śmietnik
W poprzednim wydaniu „Kuriera…” pisaliśmy o wiejskich ze-
braniach, na których wiele dyskusji poświęcono ochronie
środowiska. Mieszkańcy zgłaszali między innymi problem
spalania śmieci w domowych piecach. Na ich prośbę przy-
gotowano tekst o niebezpieczeństwach związanych z takim
spalaniem. Proponujemy wnikliwie go przeanalizować. 

Paląc śmieci w piecach domo-
wych zatruwasz nie tylko środowi-
sko, ale i siebie. Wrzucone do pieca
plastikowe butelki, stare meble, kar-
tony po mleku czy sokach, wyroby
gumowe podczas powolnego spa-
lania w niskich temperaturach za-
mieniają się w szkodliwe związki
chemiczne, m. in. w dwutlenek
siarki, tlenek węgla, tlenek azotu,
chlorowodór, a przede wszystkim
rakotwórcze dioksyny i furany. Sub-
stancje te przedostają się do oto-
czenia – są w powietrzu, osiadają
na roślinach i przedmiotach, pozos-
tając tam przez długi czas. Następ-
nie wraz z wdychanym powietrzem
i pożywieniem, na którym się osa-
dziły, dostają się do naszego orga-
nizmu. Skutki ich działania nie są
widoczne od razu. Zaczyna się od
alergii, bólu głowy, kaszlu, uczucia
duszności i uszkodzenia płuc, na
nowotworach kończąc. Według
naukowców najwięcej dioksyn do-
staje się do środowiska nie z pro-
dukcji przemysłowej, lecz właśnie
podczas spalania odpadów w gos-
podarstwach domowych. 

Także przy spalaniu liści w przy-
domowych ogródkach mogą po-
wstawać węglowodory aroma-
tyczne – związki o silnym działaniu
rakotwórczym. Palenie liści jest
więc, podobnie jak spalanie odpa-
dów, bardzo szkodliwe zarówno dla
ludzi, jak i dla przyrody. Pomyślmy
o tym, że rozkładające się liście
tworzą ściółkę glebową, która jest
źródłem licznych składników pokar-

mowych dla roślin. Warto więc po-
myśleć o zbudowaniu kompostow-
nika. 

Palenie śmieci nie jest także
obojętne dla naszych przewodów
kominowych. Spalanie wilgotnych
odpadów powoduje osadzanie tzw.
„mokrej sadzy” w przewodach ko-
minowych, a to może prowadzić do
zapalenia się instalacji grzewczej,
popękania komina, zaczadzenia, a
nawet pożaru budynku mieszkal-
nego. 

Osoby spalające odpady w swo-
ich piecach muszą mieć także świa-
domość, że łamią prawo. Z ustawy
o odpadach (art. 44) jasno wynika,
że palenie śmieci możliwe jest tylko
w spalarniach odpadów lub we
współspalarniach odpadów.

W myśl art. 71 cytowanej
ustawy: „Kto wbrew zakazowi, ter-
micznie przekształca odpady poza
spalarniami odpadów lub współ-
spalarniami odpadów podlega
karze aresztu lub karze grzywny”. 

Oszczędność jest pozorna –
chociaż zyskujemy pieniądze, to
tracimy zdrowie. 

Są jednak takie odpady, które
można bezpiecznie unieszkodliwić
termicznie w przydomowych pie-
cach. Są to odpady z kory, drewna,
papieru i tektury albo drewna po-
chodzącego z budowy, remontów i
demontażu obiektów budowlanych
oraz infrastruktury drogowej, chyba
że są zanieczyszczone impregna-
tami albo powłokami ochronnymi. 

IWONA HARBUZ - KUDAK 

Zespół Szkół w Długiem Starem dba o swoich przyszłych uczniów.
Po raz kolejny dyrektorka Hanna Hubert zaprosiła przedszkola-
ków na ciekawe zajęcia z języka angielskiego. W czasie tej nie-
typowej lekcji wykorzystano tablicę interaktywną. Zarówno
MUCHOMORKI, jak i BOROWIKI doskonale się w szkole bawiły.
Co więcej, pozytywnie zaskoczyły nauczycielkę języka angiel-
skiego Katarzynę Grabarską-Kaczmarek zarówno wiedzą języ-
kową, jak i błyskotliwą obsługą nowego dla nich sprzętu.
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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 konkursu ogłoszonego w drugim numerze „Kuriera...” było hasło:
SPOKOJNYcH RODZINNY ŚWIĄT. Do naszej redakcji dotarło 15 prawidłowych roz-
wiązań. W drodze losowania wyłoniliśmy zwycięzcę. Jest nią pani Wioletta Bednar-
czyk z Piotrowic. Nagrodę można odebrać w Samorządowym Ośrodku Kultury w
godz. od 8.00 do 15.00. Gratulujemy. Na rozwiązania czekamy do 20 maja. 

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Zbliża się wspaniały okres. Bę-
dziesz odważniejsza i bardziej krea-
tywna. Docenią to w pracy i w domu.
Czeka Cię jednak nieco kłopotów ze
zdrowiem. Nie lekceważ objawów
przemęczenia. Ktoś zaskoczy Cię
wyjątkowym prezentem.

Byk 20.04-20.05
W Twoje życie nagle wtargnie

pewna osoba i sporo namiesza w
uczuciach. To może oderwać Cię od
codziennych spraw. Nie zaniedbaj
pracy. Warto zrobić wiosenne po-
rządki.  

Bliźnięta 21.05-21.06
Dobre wieści dla trwałych związ-

ków. Będą ciekawe zajęcia, czułe
gesty, może wyjazd. Single mają
szansę na nową znajomość. Upo-
rządkuj sprawy finansowe, bo grożą
Ci długi.

Rak 22.06-22.07
Zbliża się możliwość powiększe-

nia oszczędności. To może być
dobra inwestycja lub wygrana. W ro-
dzinie pogodzisz zwaśnione strony.
Zdrowie w normie.

Lew 23.07-22.08
Zacznij rozliczać partnera z obiet-

nic. Mów szczerze, czego oczeku-
jesz. W finansach unikaj ryzyka. Pod
koniec miesiąca możesz spodziewać
się nieoczekiwanej wizyty.

Panna 23.08-22.09
Nawiążesz współpracę z kimś

spoza Twoich zawodowych kontak-
tów. To może być początek nowej
pracy. Niespodziankę sprawią Ci naj-
bliżsi - może dziecko zda egzamin
albo dowiesz się, że będziesz bab-
cią. 

Waga 23.09-22.10
Miej szeroko otwarte oczy,

zwłaszcza w kwestiach zawodowych.
Uważaj, komu się zwierzasz. Zapla-
nuj urlop w maju, to dobry czas na
nowe znajomości. Poprawa w finan-
sach. 

Skorpion 23.10-21.11
Gwiazdy mówią, że romans wisi

w powietrzu. Rozejrzyj się, może ktoś
bliski jest tuż-tuż. W pracy nieco
zwolnij, a przynajmniej nie bierz do-
datkowych zleceń. Więcej odpoczy-
waj. 

Strzelec 22.11-21.12
W tym miesiącu czeka Cię sporo

zajęć. W pracy dostaniesz nowe,
ważne zadanie. W sprawach serco-
wych szykuje się powrót do dawnej
miłości. Nie zmarnuj tego. 

Koziorożec 22.12-19.01
Zdarzy się coś, co skłoni Cię do

myślenia o zmianie pracy. Decyzję w
tej sprawie podejmij jednak z bliskimi.
Oczekuj przyjazdu kogoś, na kim Ci
zależy. Skontroluj zdrowie.

Wodnik 20.01-18.02
Poprawią się Twoje finanse.

Może ktoś odda Ci stary dług albo
dostaniesz premię, może wygrasz w
loterii. W sprawach uczuć trochę za-
wirowań. Lepiej, abyś nie była taka
zazdrosna.  

Ryby 19.02-20.03
Warto pomyśleć o zmianach. W

domu zaplanuj mały remont. Pomyśl
też o sobie - zmiana fryzury, nowe
ciuszki, wyjazd. Dobre będą finanse. 

(: (: HUMOR :) :)
Sprzedawczyni zachwala 

klientce bluzkę.
- Jest z tak mocnego materiału,

że nie boi się żadnego prania! Ta
bluzka po prostu śmieje się z pro-
szków do prania. 

- Wiem, wiem, już kilka takich
bluzek popękało mi ze śmiechu... 

xxx
Na lekcji fizyki nauczyciel pyta

Jasia: 
- Co to jest półprzewodnik?
- To człowiek, który oprowadza

wycieczki na pół etatu. 
xxx

Uczeń zatrzymuje na drodze
samochód:

- Proszę pana, niech pan mnie
podwiezie do szkoły!

- Niestety, chłopcze, jadę w
przeciwnym kierunku. 

- Tym lepiej - odpowiada chło-
piec. Placek 

orzechowy
Święta za nami, ale ten prosty

placuszek upiec można zawsze.
Jest bardzo łatwy w przygotowaniu
i bardzo smaczny. A piecze się go
zaledwie 20 minut. 

Produkty potrzebne na około 15
porcji: 350 g mąki, 150 g masła, 300 g
cukru pudru, 3 jajka, sól, proszek do
pieczenia, cukier waniliowy,   100  g
orzechów, 150 g białej czekolady,
jasna polewa do ciasta, masło do
formy. 

Orzechy i 100 g czekolady posie-

kać. Masło rozpuścić z cukrem. Lekko
schłodzić i cały czas mieszając połą-
czyć z jajkami. Dodać mąkę wymie-
szaną z proszkiem do pieczenia,
szczyptą soli i cukrem waniliowym, a
na końcu orzechy i czekoladę. 

Ciastem wyłożyć wysmarowaną
masłem formę. Piec 20 minut w pie-
karniku rozgrzanym do 180 stopni C.
Lekko wystudzone ciasto wyjąć z
formy i zostawić do całkowitego wy-
studzenia. 

Polewę przygotować według prze-
pisu na opakowaniu. Rozpuścić w niej
pozostałą czekoladę. Z polewy za po-
mocą łyżki lub tutki rysować na cieście
ozdobne esy-floresy. Zostawić do wy-
stygnięcia. Pokroić na 15 kawałków. 

Krzyżówka 
z nagrodą 

Co daje 
szczęście?

Najtrudniej odpowiedzieć na
pytanie, co to jest szczęście.
Słowo to towarzyszy nam od
przyjścia na świat i dla każdego
ma inne znaczenie. Pewne jest
to, że każdy chciałby szczęście
mieć zawsze. Warto więc poz-
nać niekonwencjonalne spo-
soby na przywołanie i
utrzymanie szczęścia. 

Jednym z nich jest noszenie
przy sobie kamieni szlachetnych, i
to w bezpośrednim kontakcie z cia-
łem. Ale uwaga - osobom z po-
szczególnych znaków zodiaku
przypisuje się inne kamienie. I tak:
Lwy powinny mieć przy sobie sza-
firy i diamenty, Raki - selenity i gór-
skie kryształy, Barany i Skorpiony,
- szmaragdy oraz rubiny. Bliźnię-
tom i Pannom szczęście przyniosą
agaty i granaty, a Strzelcom i
Rybom - hiacynty z karneolami.
Wagi i Byki powinny nosić amety-
sty, natomiast Koziorożce i Wod-
niki - szafiry oraz turkusy. 

Wierzyć, nie wierzyć? Ponoć i
tak najwięcej szczęścia daje nam
ten kamień, który nam się podoba,
a także ten, który otrzymaliśmy od
ukochanej osoby. 

1 2 3 4 5 6 2 7 3 8

9 3 2 7 10 11

3 2 3 2 12 13

Sport 
na łyżwach

Żyrowanie 
kredytu

Pionowa część 
ościeżnicy 
drzwiowej

Solenizantka z 
3 lub 16 kwietnia 9

Prowizoryczny
budynek 

Wychowanek 
szkoły oficerskiej

1 5
Podkład drewniany 

pod ciężary

Zakłopotanie, 
zawstydzenie

2  
Młodociany 

Jarosław

3,14 7

 

Porosty
roślinne 

na drzewach 
rozkładające 

podłoże

Dietetyczna 
karma

dla koni
6

Szkocki 
ród

4 3

Otylia dla 
równolatek

Przełożony 
meczetu

Starożytny 
grecki 

władca wiatrów
11

12 13

Wełniana płachta
służąca kobietom
do okrywania się

8

Tomasz, 
prezydent 
filaretów

  

10

WYGRALI
W ostatnim wydaniu „Kuriera...”

zamieściliśmy konkurs dla najmłod-
szych. Roztargniony Zajączek rozrzu-
cił literki, które należało ułożyć w
hasło. Brzmiało ono „Smacznego
jajka”. Wśród nadawców prawidło-
wych odpowiedzi rozlosowaliśmy
dwie nagrody niespodzianki! Otrzy-
mują je: Dominika Sibińska z Ogro-
dów oraz Adrian Woźniak z
Długiego Nowego.  Po odbiór na-
gród zapraszamy do Samorządo-
wego Ośrodka Kultury. 
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Prawdziwe 
historie

Przede wszystkim o Dniu Matki, bo to jedno z piękniejszych świąt w
roku. Przypada 26. Ale ten miesiąc rozpoczyna się Świętem Narodowym
Polski - w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dniem Flagi - 2
maja. Potem 8 maja jest Dzień Zwycięstwa. Warto wiedzieć, że tego sa-
mego dnia obchodzi się też Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Dzień
Bibliotekarza i Bibliotek. Swoje święto w maju mają również pielęgniarki -
przypada ono 12. A później - 15 maja - na świecie obchodzi się Między-
narodowy Dzień Rodziny, a więc właściwie jest to święto każdego z nas. 

W maju jest jeszcze Światowy Dzień Telekomunikacji - 17. 05,  Mię-
dzynarodowy Dzień Muzeów- 18. 05, Światowy Dzień Kosmosu - 21. 05
i Światowy Dzień Rozwoju Kultury - 31. 05. Warto jeszcze powiedzieć, że
ostatni dzień maja to szczególny czas dla palaczy. Od 1988 roku Świa-
towa Organizacja Zdrowia ustanowiła 31 maja Dniem bez Papierosa. Pa-
miętajmy więc, by choć tego dnia zrezygnować z nałogu.

Nie zapomnij w maju

Moja ciocia Kazia urodziła się w 1928 roku niedaleko stąd.
Mieszkała z rodzicami i starszym bratem na ponieckim rynku.
W tamtych, przedwojennych czasach trudno było utrzymać
rodzinę, więc ojciec cioci pojechał za pracą do Francji. Kiedy
się tam trochę urządził, sprowadził żonę i dzieci do siebie.
We Francji zastała ich wojna.

Kazia miała wtedy jedenaście
lat. Chodziła do szkoły podstawowej
i przyjaźniła się z innymi dziećmi z
polskich rodzin. Bo Polaków było w
tej miejscowości sporo. Większość
zaangażowała się we francuski ruch
oporu. Ciocia Kazia wspomina, że
ojciec często przebywał w lesie, a
do domu zaglądał ukradkiem. Już
wtedy wiedziała, że ryzykował
życie. 

Do lasu chodził też ojciec Jasia,
dwa lata od niej starszego chłopaka
z Polski. Obie rodziny bardzo się
zaprzyjaźniły. Wszyscy marzyli, by
wrócić do kraju.

I właśnie w tamtych trudnych
wojennych dniach między Jasiem i
ciocią Kazią rodziło się uczucie. Byli
nastolatkami, ale wiedzieli, że to, co
ich łączy, będzie czymś wyjątko-
wym. Bo, że to była wyjątkowa mi-
łość, byli pewni obydwoje. Ciocia
Kazia nawet dziś potrafi opowiadać
o spotkaniach z Jasiem, o słowach,
jakie sobie mówili, o spojrzeniach.
Pamięta je doskonale. Nie każdemu
los daje taką miłość na początku ży-
ciowej drogi. Jej dał, a ona nigdy o
niej nie zapomniała. 

Pod koniec wojny Niemcy za-
mierzali rozprawić się z ruchem
oporu. Poszukiwali wszystkich, któ-
rzy działali na rzecz wolności. Jeden
z sąsiadów cioci Kazi w tajemnicy
doniósł jej rodzicom, że okupanci
przyjdą po ich rodzinę. Ponoć byli
na liście do rozstrzelania. Rodzice
nie mieli więc wyboru, musieli na-
tychmiast uciekać. Podobnie
zresztą jak rodzice Jasia. Zabrali
najpotrzebniejsze rzeczy i nocą ru-
szyli w kierunku Polski.

To była najdłuższa i najtrudniej-
sza podróż cioci Kazi. Trwała ty-
godniami, była niebezpieczna,
pełna niewiadomych, groziła śmier-
cią. Do tego ten potworny niepokój
o Jasia. Nikt nie wiedział, czy oni
także zdążyli uciec i czy Niemcy ich
nie dopadli. Nikt nie mógł dać ża-
dnego znaku życia.

Kiedy ciocia Kazia wróciła do
Ponieca, miała osiemnaście lat.
Wojna się skończyła. To wtedy roz-
poczęła poszukiwania Jasia. W Pol-
sce, we Francji, przez Czerwony
Krzyż. Pisała dziesiątki listów, roz-
mawiała z setkami osób, zbierała in-
formacje. Wszystko na nic. Po kilku

latach uwierzyła w najgorsze. Praw-
dopodobnie jej Jasia zabili Niemcy.

Życie musiało toczyć się dalej.
Moja ciocia Kazia jest bardzo

pogodną osobą. Lubię z nią rozma-
wiać, wspominać. Opowiadała mi,
jak z rodzicami wyprowadzili się z
Ponieca w Jeleniogórskie, jak nau-
czyła się szyć, jak prowadziła Klub
Praktycznej Pani. Często przyjeż-
dżała na wakacje do Ponieca, więc
przesiedziałyśmy niejeden wieczór.
Mówiła także o tym, jak poznała
swojego męża, jak założyła rodzinę.
Ciocia ma dwóch synów, jest szczę-
śliwa. Jej mąż był dyrektorem firmy,
bardzo interesuje się historią. Także
tą z czasów wojny. Sądzę, że wie-
dział o istnieniu Jasia. 

Mąż cioci Kazi po przejściu na
emeryturę oprowadzał wycieczki po
okolicy. Któregoś roku przyjechali
tam Francuzi. Nie było tłumacza,
więc poprosił o pomoc ciocię. Cio-
cia Kazia do dziś pięknie mówi po
francusku. Oczywiście pomogła tu-
rystom. Okazało się, że jedna z
Francuzek mieszkała w tym samym
okręgu, w którym dzieciństwo i mło-
dość spędziła ciocia Kazia. Miały
sobie dużo do powiedzenia. Potem
pisywały do siebie listy, zaprzyjaź-
niły się. Ta Francuzka zaprosiła cio-
cię do siebie. A była to końcówka lat
osiemdziesiątych. Ciocia skończyła
już sześćdziesiąt lat. Nie dziwię się,
że bardzo chciała zobaczyć tamto
swoje miasteczko, swój dom.

Pojechała do Francji.
Od miasta, w którym mieszkała

jej przyjaciółka, do miejscowości,
gdzie spędziła kilka wojennych lat,
było zaledwie kilkadziesiąt kilomet-
rów. Znała język, wiedziała, jak po-
ruszać się po dworcach, w podróży
- bez trudu dojechała do "swojego"
dawnego domu.

Na tej ulicy zmieniło się niemal
wszystko. Tylko ten jeden dom z
czerwonej cegły stał tak jak pięć-
dziesiąt lat temu. Nic go nie zmie-
niło, ani wojna, ani czas.

Moja ciocia Kazia stała przed
tym domem i patrzyła, patrzyła. Po-
wiedziała mi, że przez głowę, ale i
przez serce przechodziło jej całe
życie. Jestem pewna, że po twarzy
ciekły jej łzy. Nie odwracała się, nie
wiedziała, co dzieje się obok. Usły-
szała tylko stukot laski na chodniku.

Ktoś wolniutko szedł obok.
W pewnym momencie starszy

mężczyzna zapytał po francusku,
dlaczego tak wpatruje się w ten
dom. Powiedziała, że mieszkała tu
kiedyś, że przeżyła tu swoją pierw-
szą miłość. I że wróciła, by pożeg-
nać wspomnienia. Nie mogła
uwierzyć, że mówi to obcemu męż-
czyźnie. 

I wtedy stał się chyba cud. Ten
obcy mężczyzna wyjął portfel, wy-
ciągnął z folii pożółkłe zdjęcie i po-
kazał mojej cioci. To było jej zdjęcie,
które kiedyś dała Jasiowi. I jej dedy-
kacja.

Patrzyła na swojego Jasia.
Nie umiem opisać tego, co obyd-

woje przeżyli tamtego dnia we Fran-
cji. Kiedy ciocia opowiadała mi o
tym, płakałyśmy razem. Ja ze wzru-
szenia, ona chyba dlatego, że cud
zdarzył się naprawdę. Okazało się,
że rodzina Jasia wyjechała tamtej
wojennej nocy do Australii. Oczywi-
ście trwało to miesiącami, ale bez-
piecznie zatrzymali się na drugim
końcu świata. On też jej latami szu-
kał i też w końcu uwierzył, że zgi-
nęła z rąk niemieckich oprawców.
Wrócił więc do Francji i zamieszkał
w tej samej, co przed wojną miejs-
cowości. Ożenił się, ma czterech
synów. Codziennie modlił się za
swoją Kazię. I przez wszystkie te
lata trzymał jej zdjęcie w portfelu.
Tamtego dnia przed ich francuskim

domem powiedział, że teraz może
umrzeć.

Ciocia Kazia odwiedziła Jasia w
domu. Poznała jego żonę, rodzinę.
Teraz do siebie dzwonią, na święta,
imieniny, czasem bez okazji. Obyd-
woje cieszą się, że los pozwolił im
przeżyć wojnę, że mają pogodną
starość, że są kochani. I że ciągle
mogą wspominać to, co najpiękniej-
sze, pierwsze młodzieńcze uczucie.

Ciocia skończyła 83 lata. Kiedy
zadzwoniłam do niej i zapytałam,
czy mogę opowiedzieć jej historię,
bez wahania się zgodziła. Uważa,
że skoro Bóg tak pokierował jej
ścieżkami, że zobaczyła przed
śmiercią Jasia, to znaczy, że sam
jest Jedną Wielką Miłością. Bez ta-
kiej miłości trudno żyć. Można więc
też o niej szczerze mówić.

SPISAŁA HALINA SIEcIŃSKA

Już wkrótce uczniowie klas IV-VI
ze wszystkich szkół podstawowych w
gminie będą mogli wziąć udział w kur-
sie nauki pływania. Dyrektorzy szkół
rozpoczynają właśnie rekrutację. Kur-
sem zostanie objętych 104 uczniów.
Każdy uczestnik będzie uczył się pły-
wać w piętnastoosobowych grupach,
łącznie przez 20 godzin. Kurs potrwa
do końca listopada. Zajęcia odbywać
się będą na pływalni Akwawit w Lesz-
nie. Poprowadzą go wykwalifikowani
instruktorzy, w godzinach pozalekcyj-
nych.

Gmina otrzymała na kurs nauki
pływania dofinansowanie z Minister-
stwa Sportu i Turystyki, a dokładnie z
Funduszu Zajęć Sportowych dla

uczniów. Wysokość dofinansowania
wyniosła 17.000 zł. Jest to 47,25 pro-
cent wszystkich kosztów związanych
z tym projektem. 

A powiedzmy jeszcze, że uczest-
nicy będą mieli nie tylko darmowe za-
jęcia, ale także bezpłatny dojazd i
opiekę w czasie trwania całego kursu.

Program nauki pływania ma z jed-
nej strony zapewnić uczniom rozrywkę
i wdrożyć do aktywnego wypoczynku,
z drugiej – korygować i zapobiegać
powstawaniu wad postawy. Dzieci
poznają też zasady bezpiecznego ko-
rzystania z pływalni i akwenów wod-
nych, rozwijać będą zainteresowania i
uzdolnienia ruchowe, podnosić swoją
sprawność. Program ma wyrównywać
szanse dzieci z terenów wiejskich. 

Nauczą się pływać
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Pasja pana Szymona
Pierwszego kanarka Szymon Toboła z Trzebin dostał od swojej żony w prezencie imieninowym. Już wtedy pani Teresa wie-
działa, że mąż zafascynował się wyglądem i śpiewem tych ptaków. Ta niezwykła muzyka płynąca z klatek zwyczajnie go uspo-
kajała. 

- To było piętnaście lat temu –
wspomina Szymon Toboła. - Od
dziecka lubiłem zwierzęta. W na-
szym domu zawsze były psy i koty.
Dziadek był wielkim pasjonatem
koni. Konie posiada też mój brat.
Dodatkowo hoduje pawie, papugi,
drób ozdobny. Wszyscy jesteśmy
w jakimś stopniu związani ze zwie-
rzętami. Bez nich trudno wyobra-
zić sobie życie. 

Kanarki to kolorowy świat. Pan
Szymon pokochał go bez zastrze-
żeń. Na początek miał tylko trzy
samce. Potem systematycznie do-
kupywał ptaki, niektóre pochodzą
z jego własnej hodowli. Dziś ma
około 40 kanarków. Mówi, że do-
kładnie ich nie liczy, ale gdyby któ-
rykolwiek zginął, wiedziałby na
pewno. 

- To rodzaj przywiązania do
każdego ptaka – mówi. – Niektó-
rym nadaję imiona, a one je roz-
poznają. Chyba też czują, że są u
siebie. 

Hodowla pana Szymona jest
bardzo fachowo zorganizowana.
Klatki są ponumerowane, a ka-
narki obrączkowane. Każda ob-
rączka ma numer, informacje o
roku urodzenia ptaka i kraju, z ja-
kiego pochodzi. Pan Szymon pro-
wadzi też dziennik hodowli. Chce
o swoich pupilach wiedzieć jak naj-

więcej. 
Kanarki żyją około dziesięciu

lat. To czas, by się do nich przy-
wiązać. Kilkanaście z nich pan
Szymon już stracił. Ale dochodzą
nowe. Póki co są to glostery, li-
zardy oraz kanarki barwne. Ale od-
mian kanarków jest dużo więcej.
Pan Szymon marzy, by do swojej
hodowli wprowadzić kanarki kę-
dzierzawe i perskie trębacze. Na
pewno kiedyś je kupi. 

Hodowanie kanarków nie przy-
nosi zysków. Zresztą nie dlatego
pan Toboła się nimi zajmuje. Robi
to z pasją, dla siebie, dla bliskich.
Przy kanarkach odpoczywa, rela-
ksuje się. 

- To nie jest bardzo drogie
hobby - dodaje pan Szymon. 
- Znam dużo innych, kosztowniej-
szych zainteresowań. W zasadzie
kupuję tylko karmę i kolejne ptaki
do kolekcji. To wszystko. W okre-
sie lęgowym dodatkowo muszę
podawać pokarm jajeczny. Ale i tak
nie są to duże pieniądze. Warto je
wydać, by posłuchać śpiewu ka-
narków. 

Klatki wymagają utrzymania w
ciągłej czystości. Sprząta się je co
drugi dzień. Codziennie też trzeba
wymieniać wodę i podawać suchy
pokarm. Warto jednak podkreślić,
że kanarki to bardzo czyste ptaki.

śliwi. A dodaje, że służy pomocą
każdemu, kto chciałby hodować
kanarki. Z przyjemnością udzieli
rad i podpowie, jak się nimi zajmo-
wać. 

No i oczywiście, jak cieszyć się
ich widokiem i śpiewem. Żałuje, że
naszym czytelnikom nie może
przekazać śpiewu płynącego z kla-
tek. 

Do pana Szymona dotarliśmy
po nawiązaniu kontaktu pod-
czas wystawy inwentarza drob-
nego w Krzycku Małym. 

EWELINA KONIEcZNA 

Nie robią zbyt wielkiego kłopotu
właścicielom. 

Pan Szymon pokazuje nam bo-
gatą literaturę na temat zwierząt.
Najwięcej książek dotyczy oczywi-
ście kanarków. Ale są i inne.
Wcześniej hodował papugi, do
dziś ma też psy i koty. O wszyst-
kich zwierzętach chciał wiedzieć
jak najwięcej. Uważa zresztą, że
każdy, kto zamierza kupić zwierze
powinien zapoznać się z literaturą
na temat jego utrzymania, zacho-
wań, karmienia czy wymaganych
warunków. Tylko wtedy i zwierzę, i
jego właściciel mogą być szczę-
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VIII Olimpiada Przedszkolaka
Przedszkolaki z całej gminy

miały swój wielki dzień. W środę,
18 kwietnia, w Zespole Szkół w
Święciechowie odbyła się olim-
piada najmłodszych. Na boisku
spotkało się dziesięć grup przed-
szkolaków, które rywalizowały w
konkurencjach sportowych. Ofi-
cjalnego otwarcia olimpiady doko-
nała dyrektor Maria Marczyńska.
Reprezentanci zawodników wnie-
śli flagę olimpijską. Odbyła się też

prezentacja grup, przemarsz
wokół boiska i pokaz emblematów
przygotowanych specjalnie na ten
dzień. Każda grupa małych spor-
towców posiadała rekwizyty na-
wiązujące do ich nazw. Nie
brakowało Pszczółek, Motylków,
Wiewiórek czy Żabek. Aby nie do-
puścić do kontuzji, przed prawdzi-
wymi zawodami przeprowadzono
także rozgrzewkę. Przedszkolaki
rywalizowały w ciekawych konku-

rencjach: rzuty do celu, wyścigi z
przeszkodami, skoki na piłce itp.
A za każdą konkurencję były na-
gradzane punktami. Dla opieku-
nek grup odbyła się odrębna
rywalizacja w rzutach do kosza.
Jak się okazało, wszyscy biorący
udział w olimpiadzie byli dosko-

nali. Za włożony wysiłek każdy
przedszkolak otrzymał złoty
medal. W uroczystości brały
udział dzieci, rodzice i pracownicy
przedszkoli ze Święciechowy,
Długiego Starego, Lasocic, Goła-
nic i Niechłodu. Wszyscy bawili
się doskonale. 

więcej zdjęć na stronie
www.przedszkole.swieciechowa.pl


