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JUBILEUSZ STRAŻY
W Krzycku Małym obchodzono 75 - lecie powstania Ochotni-
czej Straży Pożarnej. Uroczystość rozpoczęła się mszą
świętą w miejscowym kościele parafialnym. Zebranym przed
remizą gościom i mieszkańcom przedstawiono historię dzia-
łalności straży. Prezentacji dokonała prezes OSP w Krzycku
Małym Magdalena Marach. Zasłużeni i wieloletni członkowie
OSP otrzymali pamiątkowe dyplomy, odznaczenia i statuetki.
Na obchody 75 - lecia organizacji przybyli: wójt gminy Marek
Lorych, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh
Stanisław Wolniczak, prezes Zarządu Gminnego OSP w Świę-
ciechowie Jerzy Machowiak .......?....., Maciej Bzdęga......?.....,
Wojciech Konatowski, dyrektor Samorządowego Ośrodka
Kultury Marek Tulewicz, sołtys wsi Ewa Rządkowska, radny
gminy Jacek Mejza oraz ks. Stefan Stachowiak. Przybyły
także poczty sztandarowe oraz delegacje z terenu gminy
Święciechowa, Krzycka Wielkiego i Sądzi. W części arty-
stycznej zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca Marynia.
Wieczorem dla mieszkańców przygrywał do tańca zespół
Efekt. 
O historii i działalności strażackiej organizacji z Krzycka Ma-
łego piszemy na str. 7. 
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Festyn rodzinny

ZAPROSZENIE
W sobotę, 23 czerwca, zapraszamy wszystkich mieszkańców

gminy do Gołanic. Tego dnia realizowany będzie program szkole-
nia drużyn rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratun-
kowego. Impreza połączona została z tradycyjną sobótką. W
programie między innymi pokazy grup szkoleniowych, a także za-
jęcia praktyczne z użyciem podręcznego sprzętu ratunkowego, pły-
wającego oraz motorowodnego. Szkolenie trwać będzie od godz.
11. Zachęcamy do wzięcia udziału w otwartym szkoleniu udzielania
pierwszej pomocy przedlekarskiej, którą poprowadzi instruktor PCK
Piotr Mocny. Szkolenie rozpoczyna się o godz. 15 na plaży w Goła-
nicach. O godz. 16 odbędzie się pokaz ratownictwa. A będzie to
akcja pozorowana z użyciem sprzętu pływającego i podręcznego.
O godz. 20 odbędzie się pokaz akrobacji skuterów wodnych. 

Tradycyjnie uczestnicy obchodów poszukiwać będą kwiatu pap-
roci. Zaprezentowany zostanie także obrzęd nocy świętojańskiej z
udziałem Neptunów. O godz. 23 na niebie rozbłyśnie pokaz sztucz-
nych ogni. 

***
Zapraszamy także na VIII Rajd Rowerowy do Lasocic. Odbędzie

się on 17 czerwca. Organizatorami rajdu są: Stowarzyszenie ZMW w
Przybyszewie, Samorządowy Ośrodek Kultury w Świeciechowie
oraz Centrum Bankietowe Specjał w Przybyszewie. Miejsce zbiórki,
godz. 14 – Orlik w Lasocicach. Przed wyjazdem odbędą się konku-
rencje sportowe dla drużyn oraz malowanie twarzy dzieciom. Trasa
rajdu będzie oznakowana, a każdy uczestnik otrzyma gotową
mapkę. W przerwach w czasie podróży organizowane będą konku-
rencje. Zakończenie rajdu odbędzie się na terenie Centrum Bankie-
towego Specjał, gdzie przygotowano moc atrakcji. Między innymi
darmową grochówkę, konkursy plastyczne dla dzieci, ognisko,
strzelnice, kącik zabaw dla najmłodszych i dorosłych. Ponadto finał
dla trzech najlepszych drużyn oraz pokaz chłopaków na rampie ro-
werowej. Na zakończenie rajdu rowerowego uczestnicy wspólnie
oglądać będą mecz mistrzostw Euro 2012. 

Grant na edukację
cja Nasza Ziemia oraz Fundacja
Promocji Gmin Polskich. Konkurs
był jednym z elementów projektu
„Segreguj odpady – to się opłaca”,
dofinansowanego ze środków Na-
rodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z otrzymaniem
grantu wkrótce zostanie ogło-
szony konkurs dla mieszkańców
gminy Święciechowa na dawanie
przykładu dobrej praktyki w gos-
podarstwie domowym w zakresie
selektywnego zbierania odpadów. 

Gmina przystąpiła do kon-
kursu grantowego na najlepszą
kampanię edukacyjną promu-
jącą selektywną zbiórkę odpa-
dów opakowaniowych „Grant
na edukację”, zorganizowa-
nego przez Rekopol Organiza-
cję Odzysku SA.

Spośród 126 wniosków kon-
kursowych jury zdecydowało o
przyznaniu 10 grantów w wysoko-
ści 20.000 zł. W tym jeden grant
otrzymała gmina Święciechowa. 

Partnerzy konkursu to Funda-

Decyzją Rady Gminy w Dłu-
giem Starem i w Przybyszewie
nadano nazwy dwom ulicom.
Radni wybierając nazwy ulic
brali pod uwagę charakter te-
renu, na jakim się znajdują oraz
będące w pobliżu charaktery-
styczne obiekty. W Długiem Sta-

rem ulicy wychodzącej od krajo-
wej drogi nr 12, równoległej do
ulicy Jesiennej, nadano nazwę
Parkowa. Natomiast w Przyby-
szewie ulica w rejonie stawu,
wychodząca od ulicy Wiejskiej,
otrzymała nazwę Krzywa. 

Warto zaznaczyć, że teren,
gdzie są obie ulice, nie jest objęty
ustaleniami miejscowego planu za-
gospodarowania. 

Nowe ulice

Niedziela, 27 maja, była dla
mieszkańców Święciechowy
szczególnym dniem. Święto-
wano bowiem Dzień Matki i
Dzień Dziecka. 

Imprezę zorganizowali: Rada
Sołecka, Przedszkole Samorzą-
dowe i Ośrodek Jeździecki pań-
stwa Janowskich. I właśnie w
ośrodku, obok wigwamu, zgroma-
dzili się uczestnicy rodzinnego fe-
stynu. Niezwykle miłym akcentem
były życzenia złożone wszystkim
mamom. Lidia Woźna zaśpiewała
piosenkę „A ja wolę moją mamę”,
a dzieci obdarowały swoje mamu-
sie pięknymi różami. A potem była
już  tylko wspaniała zabawa. Po-
goda dopisała, więc na festyn do-
tarli zarówno mali, jak i dorośli
mieszkańcy. Wielu z nich wybrało
się całymi rodzinami, niektórzy na
rowerach. Festyn trwał od godziny

14 do późnego wieczora. A w at-
rakcjach można było przebierać.
Organizatorzy zapewnili konkursy
z nagrodami, malowanie twarzy,
zabawy na dmuchanym zamku,
przejażdżki kucykami i końmi oraz
na bryczkach. Były też pokazy:
wschodnich sztuk walki, ratow-
nictwa drogowego, tańca oriental-
nego oraz taekwondo w
wykonaniu członków UKS Dragon.
Wszyscy mogli korzystać ze stoisk
gastronomicznych, a wieczorem
bawić się przy muzyce. Było na-
prawdę wesoło i rodzinnie. Orga-
nizatorzy dziękują  sponsorom i
osobom, które pomagały w przy-
gotowaniu i prowadzeniu imprezy. 

A od redakcji wszystkim
mamom życzymy szczęśliwych
dni z najbliższymi i radości,
jakie dają im dzieci. 
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Jak załatwić sprawę
W   U R Z Ę D Z I E  G M I N y ?
Szanowni Państwo,
Zgodnie z zapowiedzią na łamach trzeciego numeru „Kuriera Świę-

ciechowskiego” opiszę, w jaki sposób uzyskać dotację na usuwanie i
unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowla-
nych oraz na usunięcie azbestu złożonego na terenie nieruchomości. 

W celu wszczęcia procedury należy złożyć wniosek o dotację, któ-
rego wzór został określony w Uchwale Nr XII/97/2012 Rady Gminy
Święciechowa z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie zasad udzielania
dotacji celowej z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie
zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów
wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz trybu po-
stępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Wnio-
sek można pobrać ze strony internetowej www.bip.swieciechowa.pl  w
zakładce: Dokumenty/Uchwały Rady pod numerem ww. uchwały bądź
osobiście w Urzędzie Gminy. Wraz z wnioskiem należy załączyć na-
stępujące dokumenty:

- dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomo-
ścią,

- zgłoszenie lub pozwolenie na budowę, o ile przepisy tego wyma-
gają,

- umowę z podmiotem, który dokona usunięcia odpadów zawierają-
cych azbest, 

- informację o wyrobach zawierających azbest – zgodnie z Rozpo-
rządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie
wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest
oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których
były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (jeśli informa-
cja taka nie została wcześniej złożona),

- ewentualne inne dokumenty i oświadczenia w przypadku podmiotu
ubiegającego się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnic-
twie lub rybołówstwie.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku podpisywana jest umowa o
dotację, która jest wypłacana po przedstawieniu:

- oświadczenia podmiotu, który usunął odpady zawierające azbest,
o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu az-
bestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sani-
tarnych,

- dokumentów potwierdzających przekazanie odpadów zawierają-
cych azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych lub do podmiotu
uprawnionego do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, 

- stosownych faktur lub rachunków. 
Wnioski można składać do 30 września, a dotacja będzie przyzna-

wana w wysokości maksymalnie 3.000 zł, do wyczerpania się rocznego
limitu środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy. W 2012
roku limit ten wynosi 50.000 zł, w tym 25.000 zł pozyskane przez gminę
ze Starostwa Powiatowego w Lesznie. Kosztami kwalifikowanymi do fi-
nansowania i dofinansowania są koszty: demontażu, załadunku, trans-
portu oraz przekazania na składowisko odpadów niebezpiecznych albo
do podmiotu uprawnionego do unieszkodliwiania odpadów zawierają-
cych azbest.

W celu pozyskania szczegółowych informacji w powyższym temacie
można kontaktować się z Iwoną Harbuz – Kudak, tel. 65 5333516, e-
mail: ochronasrodowiska@swieciechowa. pl, pokój nr 11 (II piętro).

Serdecznie zapraszamy!

ZASTĘPCA WóJTA
PATRyK TOMCZAK

Bieżące prace

Ostatniego kwietnia zakończono inwestycje na boisku sportowym
w Długiem Starem. Powstała tam płyta estradowa z kostki beto-
nowej bezfazowej. Prace wykonała firma DROGTRANS z Góry.
Płyta służyć będzie mieszkańcom w czasie przeprowadzania im-
prez sportowych i kulturalnych. Do tej pory organizatorzy imprez
rozkładać musieli drewnianą podłogę. Płyta ma 140 metrów kwad-
ratowych powierzchni i przystosowana jest też do gry w tenisa
ziemnego. Inwestycja kosztowała 19. 900 złotych. Na nowej pły-
cie odbyła się już pierwsza majówka. 

Zmieniła się nawierzchnia części drogi gruntowej w Niechłodzie.
Na długości 160 metrów położono korę asfaltową. Utwardzenie
wykonała firma Żak z Leszna. Koszt inwestycji wyniósł 19. 000
złotych.

Za Salą Wiejską w Trzebinach powstał betonowy plac. Ma 50 met-
rów kwadratowych powierzchni. Można na nim organizować im-
prezy, a także pograć w kosza. Plac oddano mieszkańcom już 26
marca. Kosztował 7. 600 złotych, a wykonawcą była, podobnie
jak w Długiem Starem, firma DROGTRANS z Góry.
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imieniny obchodzą
W   czerwcu

PAULINA- 6 VI
Imię Paulina pochodzi w prostej

linii od Pawła i ma łaciński rodowód.
W dosłownym tłumaczeniu znaczy
mała, drobna. Spotykano ją u nas już
w XIV i XV wieku, ale raczej jako
Pawlinę. Była dość popularna w XIX
stuleciu, by wraz ze zmieniającą się
na początku XX wieku modą zniknąć
prawie zupełnie. Dziś wraca do łask.
Brzmi jednak nieco staroświecko i ko-
jarzy się z zasuszonymi kwiatami la-
wendy. Paulina we wszystkim, czego
się podejmuje, musi być najlepsza, a
do szczęścia potrzebuje sukcesu. Ta
kobieta zawsze potrafi z życiowego
tortu wykroić dla siebie duży kawałek,
i to ozdobiony największym soczy-
stym owocem. Jej kolorem jest czer-
wony, zwierzęciem łabędź, rośliną
truskawka, liczbą dwójka, a znakiem
zodiaku Lew. Imieniny obchodzi
także: 26 stycznia, 26 maja, 6 i 22
czerwca, 2 lipca oraz 31 sierpnia. 

W naszej gminie mieszka 47 Pau-
lin. Najwięcej jest mieszkanek Świę-
ciechowy – 15. Pauliny można
spotkać także w Lasocicach i Gołani-
cach – po 5, w Przybyszewie, Dłu-

giem Starem i Niechłodzie – po 4. Po
2 Pauliny mieszkają w Henrykowie,
Długiem Nowem, Piotrowicach i
Strzyżewicach oraz po jednej w Trze-
binach i Ogrodach. Najstarsza pani
Paulina mieszka w Święciechowie i
ma 79 lat, natomiast najmłodsza
Paulinka ma lat 5 i mieszka w Dłu-
giem Starem. Wszystkim paniom o
tym imieniu życzymy dużo radości i
uśmiechu.

Paulina Stasińska 
z Lasocic

JAN - 24 VI
Polski Jan jest skrótem hebraj-

skiego Johhanen, co oznacza
„Jahwe jest łaskaw”. Każdy Jan,
Janek, Jasio zna swoje możliwości i
nie porywa się z motyką na słońce.
Żyje w zgodzie z naturą i bardzo
przywiązany jest do domu i rodzin-
nych stron. Jest dobrym sąsiadem,
kochającym mężem i wyrozumiałym
ojcem. Jego wielką zaletą jest zmysł
do interesów. Jan nie da się po pro-
stu puścić w skarpetkach. Jego kolo-
rem jest żółty, rośliną trufla,
zwierzęciem delfin, liczbą siódemka,
a znakiem zodiaku Baran. Jan ob-
chodzi imieniny aż 54 razy w roku,
najwięcej w maju - 12 razy.

W gminie Święciechowa jest 77
panów Janów. Najmłodszy Jasiu ma
kilka miesięcy i mieszka w Święcie-
chowie, natomiast najstarszy pan ma
97 lat i mieszka w Przybyszewie.
Najwięcej panów o tym imieniu jest w
Święciechowie – 29 i Długiem Sta-
rem – 11. Janów można spotkać
także w Długiem Nowem, Lasoci-

cach i Gołanicach – po 5, w Krzycku
Małym i Niechłodzie – po 4 oraz w
Trzebinach, Piotrowicach i Przyby-
szewie – po 3. Najmniej Janów
mieszka w Henrykowie i Strzyżewi-
cach – po 2 oraz jeden jest miesz-
kańcem Ogrodów. Wszystkim Janom
i Jasiom życzymy samych pogod-
nych dni. 

POŻEGNANIE
W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

30. 04 - Paczkowski Eugeniusz (1930), Lasocice
08. 05 - Zagaja Marianna (1925), Święciechowa
13. 05 - Mania Edmund (1922), Święciechowa
21. 05 - Kiełb Kazimierz (1952), Święciechowa

Jan Mądrzak  
z Niechłodu

Powstanie 
Międzygminny 
Żwiązek

Dla mieszkańców poszczegól-
nych miejscowości zmiana doty-
czyć będzie odpłatności za wywóz
odpadów z gospodarstw domo-
wych. Do tej pory każdy właściciel
gospodarstwa był zobowiązany
podpisać umowę z firmą wywo-
żącą śmieci i korzystać z prowa-
dzonych przez nią usług. Teraz to
się zmieni. Otóż od lipca przy-
szłego roku gmina będzie odpo-
wiadać za wywóz śmieci ze
wszystkich gospodarstw domo-
wych. Urząd w drodze przetargu
wybierze firmę, która będzie odbie-
rać śmieci ze wszystkich domów.
Natomiast mieszkańcy za tę usługę
płacić będą w Urzędzie Gminy. Wy-
sokość opłaty najprawdopodobniej
zależeć będzie od liczby osób
mieszkających w danej posesji  .
Decyzja w tej kwestii zapadnie w
ciągu najbliższych miesięcy. 

Kilkanaście gmin z naszego re-
gionu zamierza utworzyć Między-
gminny Związek, który przejmie
kompetencje gmin dotyczące
utrzymania porządku i czystości. W
tej chwili chęć przystąpienia do
Związku zadeklarowało 17 gmin.

To ten Związek zajmowałby się
wszystkimi kwestiami dotyczącymi
wywozu śmieci z poszczególnych
miejscowości. A więc przeprowa-
dzałby przetargi na wybór firm od-
bierających śmieci, ustalałby i
pobierał opłaty od właścicieli gos-
podarstw domowych, a w razie po-
trzeby przeprowadzał windykacje i
tak dalej. Dla gmin byłaby to o
wiele korzystniejsza sytuacja. A
przede wszystkim tańsza. Wspól-
nie będzie o wiele łatwiej zadbać o
czystość w regionie. A ustawa
właśnie w tym celu została znowe-
lizowana. Chodzi o to, aby żaden
mieszkaniec nie wywoził śmieci na
dzikie wysypiska czy do lasu. Za
wywóz śmieci z własnego gospo-
darstwa będzie i tak płacił, więc za-
śmiecanie środowiska zwyczajnie
nie będzie się opłacać. 

Do końca czerwca radni gmin,
które chcą przystąpić do Między-
gminnego Związku, muszą w tej
sprawie podjąć uchwałę i zatwier-
dzić statut Związku. Samorząd
Święciechowy będzie na ten temat
dyskutował na najbliższej sesji. 

Od 1 lipca 2013 roku wejdzie w życie znowelizowana ustawa
dotycząca utrzymania porządku i czystości w gminach. Sejm
już tę ustawę przyjął, a samorządy mają rok na przygotowa-
nie się do jej realizacji. 

Uczniowie z Lasocic brali udział w akcji Zielona Szkoła. 14 i 21
maja klasy I Gimnazjum pojechały do oczyszczalni ścieków w
Henrykowie. Tam młodzież poznała funkcjonowanie oczyszczalni
i miała okazję wykonać swój własny preparat, a potem obserwo-
wać świat mikrobiologii przy pomocy profesjonalnych mikrosko-
pów. Uczniowie wrócili zadowoleni ze swoich odkryć. Druga
wizyta połączona była z rekreacją – wycieczką rowerową. Rów-
nież w ramach programu Zielona Szkoła uczniowie klas I-III
Szkoły Podstawowej pojadą 12 czerwca do Nadleśnictwa Wło-
szakowice, gdzie odbędą się zajęcia w terenie, zakończone ogni-
skiem. 
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Święciechowa

Lasocice

Krzycko Małe

Taki dzień jest
tylko raz w życiu –
dzień Pierwszej
Komunii Świętej.
Pamięta się o nim
zawsze, wspo-
mina, przeżywa,
odwołuje do tego,
co piękne i du-
chowe. Tego dnia
dzieci po raz
pierwszy przyj-
mują Pana
Jezusa. Na uro-
czystej mszy świę-
tej dowiadują się,
że pójdą z Nim
razem przez życie,
że będą kochane i
że ta miłość towa-
rzyszyć im będzie
w dobrych i złych
chwilach. I że za-
wsze będą mogły
liczyć na przeba-
czenie. Z takim
przesłaniem nasze
dzieci rozpoczy-
nają drogę ku do-
rosłości. Zapewne
nieraz wrócą pa-
mięcią do tej jedy-
nej, niezwykłej
niedzieli. W tym
roku w kościele w
Święciechowie,
Krzycku Małym i
Lasocicach prze-
żywało ją 76
dzieci.
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Na zasłużoną emeryturę
W czerwcu na emeryturę odchodzi Bożena Wilczyńska,
skarbnik gminy. 

Bożena Wilczyńska całe zawo-
dowe życie związała ze Święcie-
chową. Ukończyła średnią szkołę
ekonomiczną o kierunku rachun-
kowość oraz studium zawodowe o
tej samej specjalności. Zaraz po
szkole tylko przez kilka miesięcy
pracowała w PSS w Lesznie, a
potem już zawsze w Święciecho-
wie. Pierwsze trzy lata w Gminnej
Spółdzielni, a od lipca 1975 roku w
Urzędzie Gminy. 

- Praca w księgowości jest dość
mozolna, bardzo drobiazgowa, wy-
magająca dokładności i rzetelności
– mówi pani Bożena. – Zawsze
lubiłam rachunkowość, czułam się
dobrze w tym zawodzie. Praca da-
wała mi satysfakcję. Mogę więc
powiedzieć, że dokonałam do-
brego wyboru. 

Pani Bożena pracowała w
dziale podatków, w kasie Urzędu,
od 1982 roku była głównym księ-
gowym, a potem skarbnikiem
gminy. Dokładnie 30 lat odpowia-
dała więc za budżet gminy, za jego
prawidłową realizację. Przez te
wszystkie lata dojeżdżała do pracy
z Leszna. 

- Zżyłam się z gminą Święcie-
chowa – dodaje. – Patrzyłam, jak
się zmienia, jak staje się ładniej-
sza. Dziś pewnie tylko najstarsi
mieszkańcy pamiętają, że przed
laty zakładaliśmy gaz, telefony, że
do wsi doprowadzano wodę, kana-
lizację. Wszystkie te inwestycje
wymagały społecznych komitetów
budowy. Ludzie się organizowali,
wspierali w działaniach. Poznałam
wtedy wielu mieszkańców. Przez
moje biuro musiał przejść każdy
dokument, każdy rachunek. Gmina

zmieniała się na moich oczach. Aż
trudno uwierzyć, że to już ponad
trzydzieści lat. 

I opowiada pani Bożena o tym,
że Święciechowa po tych latach
jest już zupełnie inną gminą.
Przede wszystkim ogromne pie-
niądze poszły na ochronę środo-
wiska, a więc głównie na
kanalizację, ale także na drogi, na
przygotowanie terenów pod bu-
downictwo. Władze gminy zadbały
też, by trafili tu inwestorzy, by po-
wstawały nowe zakłady pracy, by
gmina miała więcej dochodów z
podatków. By po prostu była bo-
gatsza. Z uśmiechem dodaje, że
swoją pracą dołożyła do tego małą
cegiełkę. I właśnie dlatego ma sa-
tysfakcję z tylu lat pobytu w Świę-
ciechowie. Nigdy nie żałowała, że
pozostała wierna jednemu zakła-
dowi pracy. W Urzędzie Gminy po
prostu czuła się potrzebna. Za
kilka dni pani Wilczyńska odejdzie
na emeryturę. Zapytana, jak bę-
dzie spędzać wolny czas, mówi: 

- Wychowaliśmy z mężem
trójkę dzieci. Każde z nich ma
swoją rodzinę, będzie można czę-
ściej ich odwiedzać i gościć u sie-
bie. Trochę pozwiedzamy Polskę.
Na pewno znajdziemy też czas na
wyjazdy nad jezioro, gdzie mąż
chętnie łowi ryby. A ja, kto wie,
może wrócę do malowania, kiedyś
to lubiłam. 

Władze gminy dziękują pani
Bożenie za 37 lat pracy. I życzą, by
zdrowie pozwalało jej cieszyć się
wolnym czasem jak najdłużej. A do
gminy zapraszają na rozmowy, na
dobrą kawę, na wypoczynek. Za-
wsze będzie tu u siebie. 

Po 40 latach pracy w Urzędzie Gminy na emeryturę odchodzi
Zofia Armata. Przez cały ten czas pracowała „w podatkach”.
Najpierw w wymiarze podatków, potem w referacie planowa-
nia i finansów, w końcu w księgowości podatkowej. Urząd był
jej jedynym miejscem pracy.

- Tak naprawdę, to po ukończe-
niu Liceum Ekonomicznego przez
miesiąc pracowałam w Lesznie,
ale to był rzeczywiście zawodowy
epizod – mówi pani Zosia. – Już
od października 1972 roku zatrud-
niona jestem w Urzędzie. Najpierw
było to Prezydium Rady Narodo-
wej, a potem Urząd Gminy. W tym
roku minęłoby więc rzeczywiście
czterdzieści lat pracy w jednym za-
kładzie. Pracowałam z pięcioma
naczelnikami i wójtami oraz z sze-
ścioma sekretarzami. 

Zofia Armata mieszka w Świę-
ciechowie, i to niedaleko Urzędu.
Kiedy decydowała się na pracę na
miejscu, był to jeden z argumen-
tów – że u siebie i że praca stała,
potrzebna. Oczywiście wtedy
przez myśl jej nie przeszło, że po-
święci na nią całe zawodowe
życie. Ale nie żałuje. 

Mówi, że każdy rok przynosił
coś nowego. Na początku
wszystko robiło się ręcznie, nie
było maszyn, ksero, decyzje i na-
kazy wypisywało się godzinami.
Do wielu podatników posiadają-
cych działy specjalne jeździło się
na miejsce i tam przeprowadzało
kontrole. A gmina była większa i ro-
dzajów podatków też więcej.
Trzeba było uczestniczyć w wielu
szkoleniach, naradach, cały czas
się uczyć. Przez te lata w Urzędzie
pracowały dziesiątki osób, te z do-
świadczeniem musiały wprowa-
dzać do pracy następne. A poza
tym wykonywało się także zadania
innych wydziałów. Po prostu w za-
leżności od potrzeb pracownik
Urzędu musiał być dyspozycyjny.
Pani Zofia pamięta, jak zakładali
karty ewidencyjne mieszkańców,
jak przygotowywali materiały na
komisje i sesje Rady, jak jeździli na
wiejskie zebrania. To zawsze wią-
zało się z pieniędzmi, a więc także
z „działką”, za którą odpowiadała
pani Zofia. 

- Jeśli ktoś powiedziałby, że
praca w administracji jest nudna,
zaprzeczyłabym natychmiast – do-
daje. – My mamy przede wszyst-
kim kontakt z ludźmi, codziennie
przekazujemy im jakieś informacje
bądź decyzje. A w okresie płacenia
podatków w naszym biurze drzwi
się nie zamykają. Każda sprawa
jest inna, indywidualna. Właśnie
taką pracę zawsze lubiłam. 

Dziś - w dobie komputerów -
dane podatników są w zasięgu
ręki. Informacja jest szybka, pełna.
Tylko, że teraz częściej niż kiedyś

zmieniają się przepisy, na bieżąco
trzeba śledzić decyzje rządowe,
ministerialne, wprowadzać zmiany
w uchwałach samorządu. Praca w
Urzędzie wymaga dużej wiedzy i
odpowiedzialności. Pani Zofia już
w latach osiemdziesiątych ukoń-
czyła Akademię Ekonomiczną w
Poznaniu, co nie znaczy, że mogła
zaprzestać dokształcania. Finanse
wymagały ciągłego poszerzania
wiedzy. Powiedzmy więc raz jesz-
cze – nudno nie było. 

Czy zatem po przejściu na
emeryturę będzie pani Zofii czegoś
brakowało?

- Na pewno kontaktu z ludźmi –

mówi pani Zofia. – Także współ-
pracy z koleżankami, kolegami, z
sołtysami wsi. Nagle będzie spo-
kojniej, inaczej. Ale chyba potrafię
wykorzystać wolny czas.

Pani Zofia dodaje, że ma trzy
siostry, a więc także siostrzeńców
i siostrzenice. Zawsze uczestni-
czyła w ich życiu, a teraz będzie
mogła robić to częściej. Lubi czy-
tać, zwłaszcza książki historyczne.
Pewnie znajdzie też czas na re-
mont mieszkania, może na wy-
jazdy. A marzy wyłącznie o
zdrowiu. Właśnie po to, by realizo-
wać wszystkie te plany. 

Pani Zofio - za 40 lat pracy
dziękujemy. W gminie nie ma
osoby, która tyle lat przepracowa-
łaby w jednym zakładzie. Już
choćby to zasługuje na szacunek.
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75 lat OSP w Krzycku Małym
Na opowieść o historii strażackiej jednostki umówiliśmy się
w świetlicy w Krzycku Małym. Magdalena Marach, prezes
OSP, przyniosła dwie grube kroniki działalności strażaków w
tej wsi. 10 lat temu te kroniki opracowała Danuta Rolla, która
zebrała zdjęcia, dokumenty i wspomnienia dotyczące jedno-
stki. Teraz na bieżąco prowadzi je Katarzyna Marach, odno-
towując każde wydarzenie, w którym biorą udział strażacy. A
warto powiedzieć, że kronika straży z Krzycka Małego zos-
tała w 2003 roku wyróżniona w konkursie kronik, ogłoszonym
przez Zarząd Wojewódzki OSP w Poznaniu.

Tak naprawdę 75-lecie istnienia
OSP w Krzycku Małym miało
miejsce w listopadzie ubiegłego
roku. Jednostkę powołano bowiem
jesienią 1936 roku. Powstała z ini-
cjatywy ówczesnego sołtysa wsi
Stanisława Frąckowiaka i właści-
cielki majątku w Krzycku Małym,
pani Śmiechowskiej. Do straży
przystąpiły wówczas 24 osoby. Byli
to gospodarze ze wsi oraz pra-
cownicy majątku. Pierwszy Zarząd
tworzyli: Stanisław Frąckowiak -
prezes, Brunon Cieślik - naczelnik,
Stanisław Wojtkowiak - sekretarz,
Szczepan Kaczmarek - skarbnik
oraz Józef Stróżyński - gospodarz. 

- Przygotowując się do jubileu-
szowej uroczystości, postanowi-
liśmy zorganizować ją w maju
bieżącego roku - wyjaśnia prezes
Magdalena Marach. - Chcieliśmy,
by odbywała się w słonecznym
miesiącu, na świeżym powietrzu, z
udziałem jak największej liczby
gości i mieszkańców. 

Przedwojenna historia OSP to
zaledwie trzy lata działalności.
Wiadomo, że wówczas strażacy
mieli do swojej dyspozycji beczkę
o pojemności 1500 litrów, że pre-
zes i naczelnik ukończyli kurs stra-
żacki w powiecie, że druhowie dla
zdobycia pieniędzy zorganizowali
zabawę taneczną i wystawili
sztukę teatralną „Zemsta Cygana”.
Wiadomo też, że uczestniczyli w
gaszeniu pożarów w Gołanicach i
Krzycku Wielkim. Wojna przerwała
aktywność strażaków, choć przez
cały czas wojennej zawieruchy
musieli być w dyspozycji zarządcy
majątku i w razie potrzeby ratować
ludzi i dobytek. 

Po wojnie patronat nad jedno-
stką OSP przejęło Państwowe
Gospodarstwo Rolne Krzycko
Małe. Wtedy kupiono potrzebny
sprzęt. Jednostka dostała dwie
motopompy, wózek do nich, węże,
prądownicę, drabiny, a także ubra-
nia, buty ćwiczebne, mundury.
PGR udostępnił także pomiesz-
czenie na remizę oraz kierował
druhów na specjalistyczne kursy i
szkolenia. 

W 1990 roku wybudowano we
wsi nową remizę, a sześć lat póź-
niej strażacy ją rozbudowali, po-
stawili obok salkę, unowocześnili. 

- Pamiętam tamte lata - mówi
Magdalena Marach. - Wtedy jako
dziewczynka wstąpiłam do straży.
Oczywiście do młodzieżowej dru-
żyny, która była bardzo prężna.
Pamiętam też uroczystości z okazji
60. rocznicy naszej OSP. Jedno-
stka otrzymała wówczas sztandar
odznaczony Srebrnym Medalem
Zasługi dla Pożarnictwa. To była
bardzo podniosła uroczystość. 

Pani prezes wymienia na-
zwiska wszystkich prezesów i na-
czelników, którzy przez cały okres
historii OSP kolejno pełnili tę funk-
cję. Prezesami byli: Stanisław
Frąckowiak, Edmund Cicho-
szewski, Ryszard Kordus, Jan
Rachmajda, Leszek Witkowski,
Danuta Rolla i ostatnio Magda-
lena Marach. 

Natomiast funkcję naczelnika
sprawowali: Brunon Cieślik,
Józef Zielonarski, Jan Popraw-
ski, Julian Urbańczak i aktualnie
Ryszard Krawczyk, który jest
naczelnikiem od 38 lat. 

I dodaje pani prezes, że w
Krzycku Małym niemal w każdym
domu byli strażacy. Niekiedy rów-
nocześnie do straży należeli dziad-
kowie, rodzice i dzieci. Takimi
strażackimi rodzinami są na przy-
kład: Witkowscy, Marachowie, Ku-
mochowie, rodzina Nabywaniec i
wiele innych. Jedni czynnie dzia-
łają w straży, inni są członkami
wspierającymi. A ma też jednostka
w Krzycku Małym członka honoro-
wego Juliana Urbańczaka i hono-
rowego prezesa Danutę Rollę.

- Tylko dzięki aktywności wielu
mieszkańców nasza OSP mogła
tak się rozwijać i odnosić sukcesy.
W zawodach sportowo - pożarni-
czych przez wiele lat wystawia-
liśmy po kilka drużyn. Powiem
tylko, że w roku 2000 w gminnych
zawodach startowało sześć na-
szych drużyn i zdobyliśmy cztery
pierwsze miejsca i dwa drugie. A w
wielu innych zawodach byliśmy w
czołówce. Jako jedni z pierwszych
przygotowaliśmy też do zawodów
Młodzieżową Drużynę Pożarniczą
w systemie CTIF. 

Przeglądamy kronikę. Dzie-
siątki wpisów dotyczy zawodów
sportowo-pożarniczych. Więk-
szość to rywalizacje gminne, ale

są też zawody rejonowe i powia-
towe, a nawet udział Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej z Krzycka
Małego w zawodach w zaprzyjaź-
nionej gminie Grosshabersdorf w
Niemczech. Są także relacje z
udziału w ćwiczeniach pożarni-
czych organizowanych przez Ko-
mendę Miejską PSP w Lesznie.
Ćwiczenia były m.in  w dyskotece,
w zakładzie wędliniarskim, w Euro-
Comforcie w Lesznie. Zawsze
uczestniczy w nich jeden zastęp
strażaków. Kronikarskie zapisy do-
tyczą również wielu zawodowych
szkoleń, zarówno tych czysto stra-
żackich, jak i technicznych oraz
medycznych. 

Przez lata marzeniem straża-
ków był własny samochód. Udało
się je zrealizować w 1997 roku.
Jednostka kupiła starego żuka, a
strażacy przerobili go na samo-
chód pożarniczy. Dbają o niego
wszyscy. Strażacy wybudowali też
kanał remontowy pod samochód,
a druh Łukasz Ratajczak zrobił
nową tapicerkę. Trzeba również
powiedzieć, że druhowie w czynie
społecznym wykonali suszarkę do
węży, odnowili i pomalowali moto-
pompę, zrobili kącik pamiątek w
salce, wymalowali salkę. 

Na szczęście w Krzycku Małym
nie ma wielkich pożarów. Są raczej
miejscowe zagrożenia, ale i do
tych strażacy muszą jak najszyb-
ciej dotrzeć. Paliło się kilka stogów
siana, wiatr przewracał drzewa na
drogę, poszukiwano zaginionej
osoby, gaszono transformator i
trawę przy nasypie kolejowym. Jak
trzeba, strażacy jadą też do innych
miejscowości. W ubiegłym roku
gasili pożar w chlewni w Święcie-
chowie. Trudno sobie wyobrazić,
by strażaków mogło we wsi za-
braknąć. 

W 2006 roku - na jubileusz 70-
lecia istnienia OSP przed remizą
strażacką odsłonięto pomnik pat-
rona strażaków św. Floriana.

- Bardzo nam zależy, aby w
nasze szeregi wstępowały dzieci i
młodzież - dodaje Magdalena Ma-
rach. - Dlatego organizujemy dużo
imprez adresowanych do najmłod-
szych. W zabawowy sposób
chcemy ich edukować i uczulić na
niebezpieczeństwo pożarów. Stąd
takie pomysły jak: „Popołudnie ze
strażakami”, rajdy rowerowe, wy-
cieczki, spotkania przy ognisku,
szkolenia, zawody i wiele innych.
Chcemy, by dzieci poznały działal-
ność strażaków i sprzęt strażacki,
aby nauczyły się odpowiedzialno-
ści za siebie i innych, wiedziały, jak
pomóc w razie niebezpieczeństwa.
A przy tym żeby mile spędzały
czas i wspólnie się bawiły. 

Strażacy z Krzycka Małego or-
ganizują bardzo dużo imprez. Co
roku jest to Dzień Strażaka, Festyn
Strażacki, zabawa sylwestrowa.
Co trzy lata strażacy zapewniają
oprawę na uroczystościach ko-
ścielnych, a co roku uczestniczą w
pocztach sztandarowych w czasie
Święta Niepodległości. Pomagają
też przy okazji takich imprez jak:
Wianki, majówka, rajd rowerowy,
zawody zaprzęgów konnych i
wiele innych. Po prostu są aktywni
i współpracują z sołtysem oraz
Radą Sołecką. 

Dziś jednostka OSP w Krzycku
Małym liczy 20 członków, z czego
16 może jeździć do pożarów i
miejscowych zagrożeń. Ma 111
członków wspierających i dwóch
honorowych. Dysponuje samocho-
dem żuk, dwiema motopompami,
piłą spalinową, wężami. Strażacy
mają ubrania bojowe i nowe umun-
durowania wyjściowe. 

Obecny Zarząd tworzą: pre-
zes Magdalena Marach, na-
czelnik Ryszard Krawczyk, gos-
podarz  Łukasz Ratajczak,
sekretarz Kinga Koślińska,
skarbnik Monika Nabywaniec,
członek Leszek Witkowski. 
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Maluje i rzeźbi od dzieci  
Ryszard Murek od dwunastu lat mieszka w Długiem Nowem. Decyzję o przeprowadzce z Leszna podjęli z żoną w ciągu     
w środku wsi stoi domek, o jakim zawsze marzyli, więc sprawa była oczywista. Dziś mówią, że kupili domek z duszą.

- Lubię rzeczy ładne - mówi
pan Ryszard. - I takie, które niosą
ze sobą przeszłość. Dlatego mam
stare filiżanki, obrazki, zdjęcia, ta-
lerzyki. Każdy taki przedmiot jest
kawałkiem życia, mojego albo
moich bliskich. Nie wyrzucam pa-
miątek, nawet jeśli komuś by się
nie podobały. W tym domu mamy
stare krzesła, stare szafki, zosta-
wiliśmy też niemal stuletnie futryny,
drzwi, schody. To tworzy klimat.

Ryszard Murek urodził się w
Lesznie, w starej kamienicy przy
ulicy Narutowicza. Naprzeciwko
miał park, więc dzieciństwo spędził
wśród drzew i zieleni. Wspomina je
bardzo ciepło, bo właśnie wtedy
zaczął myśleć o rysowaniu. Tele-
wizora w domu jeszcze nie było,
zabawek też mało, więc rysowanie

stało się, obok zabaw w parku, naj-
ciekawszym zajęciem. No i takim
niewymagającym, tanim. Wystar-
czyła kartka papieru, trochę kre-
dek, potem farbek. W szkole też
się tym wyróżniał. I jeszcze zainte-
resowaniem historią sztuki. Przy-
znaje, że był w tym trochę
osamotniony, a inne przedmioty
nie bardzo go pociągały. Postano-
wił pójść do pracy. Trafił na kolej.
Był maszynistą pociągu, kierowcą,
zaopatrzeniowcem. Przepracował
35 lat. 

- Do dziś mam swój pierwszy
obrazek namalowany farbami na
dykcie - dodaje pan Ryszard. - To
martwa natura, którą oprawiłem w
niewielką ramkę wiele lat później.
Namalowałem go, gdy miałem
osiemnaście lat. 

W domu w Długiem Nowem
państwo Murkowie wszystko sta-
rają się zrobić sami. Po swojemu
urządzają pokoje, dobierają kolory

i wystrój wnętrz, zawieszają obrazy
i stawiają rzeźby, projektują ogród.
Pewnie dlatego to urządzanie
ciągle jeszcze trwa. Dopiero nie-
dawno pan Ryszard otworzył
swoją pracownię na piętrze. A i tak
kolejne pomieszczenie czeka na
adaptację. Ciekawe jest to, że
wszędzie zobaczyć można prace
pana Ryszarda. nawet w korytarzu
i na schodach. 

Pan Ryszard trafił do sekcji pla-
stycznej prowadzonej przez Zbig-
niewa Łukowiaka. Pracował z nim
przy tworzeniu medali. Uczył się
projektować je, robić formy, potem
odlewy. Zaczął też rzeźbić. Naj-
pierw płaskorzeźby, nieduże, na
kawałku grubego drewna. Niektóre
zdobywały nagrody na ogólnopol-
skich konkursach. I miejsce zdo-

się, czy komuś przeszkadza. A wy-
konał też ponad  metrową pasyjkę
do krzyża w Trzebinach i rzeźbę
świętego Floriana dla kościoła w
Długiem Starem. Prace pana Ry-
szarda można oglądać w wielu
miejscach w gminie. No i oczywi-
ście w domu państwa Murków. W
korytarzu stoi rzeźba dziewczynki
ubranej w sukienkę w kwiatki. Ta
rzeźba także zajęła I miejsce w
ogólnopolskim konkursie o tema-
tyce muzycznej organizowanym
przez Muzeum w Lesznie. 

Pan Ryszard zapytany, ile na-
malował w życiu obrazów, odpo-
wiada, że nigdy nie liczył. Maluje
przecież ponad 40 lat. Ale na
pewno jest ich około 200. Niektóre
powstały na plenerach malarskich,
w których brał udział, inne w pra-
cowni, jeszcze inne na zajęciach
sekcji plastycznej w MOK w Lesz-
nie. 

Maluje na płótnie, sklejce, pa-
pierze, a ostatnio dużo na drewnie.
Przy tym stara się, by drewno też
miało duszę. Jeden z obrazów na-
malował na deskach ze starego
wiatraka. Ma w swoich zbiorach ry-
sunki, akwarele, oleje. Pokazał je
na indywidualnej wystawie w Świę-

była na przykład płaskorzeźba
przedstawiająca chór. Też stoi w
saloniku u państwa Murków. 

- Lubię rzeźbić - dodaje pan
Ryszard. - Siadając do pracy za-
wsze mam jakąś wizję, jakiś pro-
jekt. Czasem coś mnie zainspiruje.
Oczywiście w trakcie tworzenia
zmieniam niektóre elementy, a
czasem większość detali, ale właś-
nie na tym polega piękno tej twór-
czości. 

W Lesznie nie było warunków
do rzeźbienia. Przy dużych pra-
cach do domu trzeba wnieść kloc
drewna, a potem przycinać go piłą.
Sąsiedzi mogliby mieć pretensje o
hałas. Dlatego dom w Długiem
Nowem ma i tę zaletę, że nadaje
się dla artysty rzeźbiarza. Kiedy
pan Ryszard po wysłuchaniu
„Etiudy Rewolucyjnej” Chopina wy-
myślił rzeźbę powstańca bez
głowy, mógł to robić na swój
własny sposób. Bez zastanawiania

ciechowie, ale także na wystawach
zbiorowych w Niemczech i Irlandii.
Obraz na drewnie zdobył I miejsce w
konkursie „Eko”. 

- Przekazywałem swoje prace na
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    ństwa 
                   kilku tygodni. Dowiedzieli się, że

                   
aukcje charytatywne, niektóre dawałem
w prezencie znajomym i rodzinie  - mówi
pan Ryszard. - Staram się, by każda z
nich o czymś mówiła, na coś zwracała
uwagę. Albo po prostu żeby była ładna. 

Pan Murek opowiada, jak tworzy, jak
się czasem w tym tworzeniu zapomina.
Nie liczy się czas, pogoda, obowiązki do-
mowe. Jest już na emeryturze, więc nie
musi liczyć godzin spędzonych przy
sztalugach czy z dłutem. Dodaje, że
rzeźbił i malował zawsze. Nawet kiedy
był w wojsku z kolegą rzeźbili w szarym
mydle. Oczywiście tamte „dzieła” nie
zostały na dłużej, ale wspomnienia są.
Mówi też o tym, że jego pierwszym kry-
tykiem jest żona, która ocenia prace,
zanim zobaczą je inni. No i dzieci, syn
oraz córka, kiedy przyjeżdżają do rodzi-
ców. Dziesiątki rozmów prowadzi też pan
Ryszard z kolegami malarzami. Dysku-
tują, podpowiadają sobie, oceniają się
nawzajem. Bardzo ceni sobie te roz-
mowy. 

A co poza tym lubi pan Ryszard? 
Niewiele osób wie, że także pisze

wiersze. Nie wydał ich jeszcze, ale na
zbiorek by starczyło. Przez 8 lat pan Ry-
szard był sołtysem, to też społeczni-
kowska pasja. Lubi również odwiedzać
muzea, wystawy, podróżować z żoną.
No i lubi urządzać swój dom. Na to za-
wsze znajdzie czas. 

A my czekamy na kolejną wystawę
prac Ryszarda Murka. Naprawdę jest na
co patrzeć i co podziwiać. A pan Ryszard
dodaje, że ważne, by było także przy
czym się wzruszać. 

HALINA SIECIŃSKA

W niedzielę, 13 maja, na leszczyńskim rynku obchodzono Dzień Europy. Zorganizowany został przez
Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą, Punkt Informacyjny Europe Direct - Poznań oraz Fundację Centrum
Aktywności Twórczej z Lasocic. Uczestniczyli w nim także uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół w La-
socicach: Magdalena Jezierska, Agnieszka Stawecka oraz opiekunka Karina Taszbajew. Dziewczyny
uczyły mieszkańców Leszna, jak wykonać biżuterię ze sznurków i koralików. Koordynatorem działań Dnia
Europy z ramienia Fundacji Centrum Aktywności Twórczej był Sebastian Nowacki z Lasocic. Partnerami
imprezy byli: Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie, Gimnazjum nr 9 w Lesznie, Zespół Szkół Ochrony Śro-
dowiska w Lesznie, Centrum Profilaktyki Młodzieżowej Alternatywa w Lesznie oraz Młodzieżowa Rada
Miasta Leszna. Patronat honorowy nad imprezą objął prezydent Leszna Tomasz Malepszy. Atrakcji nie bra-
kowało. Można było posłuchać występów solistów i zespołów dziecięcych, zobaczyć malowanie twarzy, grę
na bębnach czy pokaz umiejętności żonglerskich. Wolontariuszki z Fundacji CAT Vanesa z Hiszpanii i Ka-
rolina z Węgier przygotowały także narodowe przysmaki. O godzinie 12 wszyscy wolontariusze - wspól-
nie odśpiewali hymn Unii Europejskiej. - To okazja do świętowania dla wszystkich Europejczyków - mówiła
Marlena Pujsza - Kunikowska z fundacji. Głównym celem imprezy była promocja kultury i zwyczajów pań-
stw Wspólnoty oraz zachęcenie mieszkańców Leszna i okolic do dalszego zgłębiania wiedzy na temat
krajów członkowskich. 

W Zespole Szkół w Lasocicach od 7 do 10 maja trwał Tydzień Zdrowia. Przygotowały go nauczycielki
M.Kołodziejczyk i B.Krystians. Klasa I gimnazjum przeprowadziła lekcje na temat zasad żywienia, skład-
ników pokarmowych oraz przemyślanych zakupów. Następnie w Sali Wiejskiej w Lasocicach pokazano
filmy o zdrowym stylu życia – „Śmietnik w mojej głowie”. Kolejny dzień w ramach Tygodnia Zdrowia roz-
począł wykład przeprowadzony przez Kamilę Sprengel – technologa żywienia, nauczycielkę z Zespołu
Szkół Rolniczo – Budowlanych w Lesznie. Dotyczył zasad zdrowego odżywiania. Wykładu wysłuchali
uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej. Natomiast realizując hasło „Zdrowy poczęstunek”, mamy
uczennic klasy I gimnazjum - E.Ławniczak, K.Turkowiak i A.Wasilewska - przygotowały dla wszystkich
uczniów w szkole kolorowe i zdrowe posiłki z owoców i warzyw. 9 maja wszyscy uczniowie dowiedzieli się,
czym jest zumba. To zainspirowane latynoskimi rytmami połączenie tańca i aerobiku. Zumba kształtuje syl-
wetkę, dba o kondycję, a przede wszystkim napawa optymizmem. Zajęcia oraz wykład na temat zdro-
wego trybu życia i odżywiania poprowadziła M.Frąckowiak. Na koniec, 10 maja, J.Rzepiela przeprowadziła
we wszystkich klasach fluoryzację zębów oraz wygłosiła pogadankę, która dotyczyła pomocy w nagłych
wypadkach.
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Rowerem przez gminę
Zapowiadaliśmy, że w najbliż-

szych numerach „Kuriera…”
przedstawimy trasy rowerowe
przebiegające przez gminę Świę-
ciechowa. Zachęcamy czytelników
do korzystania zarówno z opisy-
wanych przez pana Mateusza
Mrozińskiego tras, jak i z własnych
ścieżek. Rowerowa wyprawa
może być bowiem wspaniałą

okazją do wspólnego spędzania
czasu. Kolejna proponowana trasa
rowerowa po naszej gminie to: 

ŚWIĘCIECHOWA – LASO-
CICE – DŁUGIE STARE – DŁU-
GIE NOWE – NIECHŁÓD –
PIOTROWICE – ŚWIĘCIE-
CHOWA 

Trasa biegnie częściowo po
drogach utwardzonych, częściowo

po gruntowych. Wyjeżdżamy ze
Święciechowy i drogą asfaltową
kierujemy się do Lasocic. Tam
przekraczamy drogę krajową nr
12. Następnie jedziemy przez La-
socice, aby przed torami kolejo-
wymi linii Leszno – Głogów skręcić
w prawo w drogę gruntową, w kie-
runku Długiego Starego. Należy
jednak uważać, ponieważ ten od-
cinek drogi jest bardzo nierówny,
a po deszczu także błotnisty.
Wjeżdżając do Długiego Starego
mijamy po prawej stronie zabudo-
wania Gospodarstwa Rolnego
Skarbu Państwa i wjeżdżamy na
ul. Polną. Przecinamy główną
drogę miejscowości Długie Stare,
czyli ul. Wiosenną i ul. Nową kie-
rujemy się ku miejscowości Długie
Nowe. Po drodze mijamy piękną
kapliczkę. Warto chwilę przysta-
nąć, aby lepiej przyjrzeć się temu
małemu obiektowi architektonicz-
nemu. 

Następnie przejeżdżamy przez
całą miejscowość Długie Nowe,
aby na jej końcu znów przekro-
czyć drogę krajową nr 12. Przy
byłym punkcie gastronomicznym
możemy obrać dwie drogi. Skręcić
w prawo i przejeżdżając obok żwi-Kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Niechłodzie

rowni, a następnie częściowo
piaszczystą drogą w lesie, kiero-
wać się w stronę Niechłodu, mija-
jąc po drodze tuż przed
Niechłodem ogromną nierucho-
mość przeznaczoną pod nowe
osiedle mieszkaniowe. W samym
Niechłodzie znajduje się piękny
drewniany kościół pod wezwa-
niem Wszystkich Świętych. 

Możemy też obrać drugą trasę.
Przy byłym punkcie gastronomicz-
nym w Długiem Nowem jedziemy
prosto, mijając byłą rozlewnię wód
i polną drogą, niestety, bardzo nie-
równą, jedziemy w kierunku Oso-
wej Sieni. Po drodze po lewej
stronie mamy Dębową Łękę. Przy
dobrej widoczności można podzi-
wiać rozległą panoramę Wschowy,
a sama droga zaprowadzi nas na
koniec miejscowości Osowa Sień,
gdzie kierując się w prawo drogą
asfaltową zmierzamy w kierunku
Wincentowa. W tej malutkiej
miejscowości można również po-
dziwiać piękną kapliczkę. W Win-
centowie przekraczamy kanał
(dawną granicę polsko – nie-
miecką), jedziemy prosto do Nie-
chłodu, a następnie drogą
asfaltową w stronę Piotrowic. Mi-
jamy na wjeździe zakłady produk-
cyjne, przejeżdżamy przez całą
miejscowość i kierujemy się w
stronę Święciechowy. 

Mały Wojciech Krajna
ze Święciechowy swoje
pierwsze urodziny obcho-
dzi 13 czerwca. Rodzice
- Paulina i Paweł przygo-
towują na ten dzień uro-
dzinową niespodziankę.
Uczestniczyć w niej bę-
dzie najbliższa rodzina i
przyjaciele. Wojtuś jest
jedynakiem, ale ma star-
sze kuzynostwo, które z
przyjemnością spędza z
nim czas. Wspólne za-
bawy to ich ulubione za-
jęcie. Zabawki, po które
sięgają najczęściej, to
klocki lego, piłki i książki. 

Chłopiec nie sprawia
rodzicom żadnych kłopo-
tów. Przesypia całe noce,
wszystko lubi jeść i ciągle
się uśmiecha. Najwięcej
radości w domu jest
wtedy, kiedy pokazuje, ile
ma zmartwień i kiedy tań-
czy w rytm muzyki z re-
klam. Jest ciekawy życia.
Interesuje go wszystko,
co znajduje się w pobliżu.
A najbardziej to, co się
świeci, rusza lub gra. Pi-
loty telewizyjne i telefony

komórkowe wydają mu się nie-
zmiernie interesujące. Wojtuś bar-
dzo lubi spacery na świeżym
powietrzu. Ma już pierwsze zęby i
powiedział pierwsze słowa. Nic
dziwnego że te, które powtarza
najczęściej, to mama i tata. 

Nasze maleństwo
ma roczek

Złoty medal Mistrzostw Powiatu,
awans do zawodów rejonowych
oraz ustanowienie nowego re-
kordu szkoły to osiągnięcia Da-
riusza Szustera. Chłopak jest
uczniem III klasy Gimnazjum w
Święciechowie. 9 maja na
leszczyńskim stadionie lekkoatle-
tycznym okazał się najlepszym
kulomiotem powiatu leszczyń-
skiego. Darek, aby stanąć na naj-
wyższym stopniu podium, musiał
pokonać aż 10 zawodników.
Podopieczny Grażyny Harasim
pchnął kulą ważącą 5 kg na od-
ległość 12, 06 m. Pobił tym
samym swój ubiegłoroczny ży-
ciowy rekord z zawodów rejono-
wych, który wynosił 11, 19 m.
Życzymy powodzenia na zawo-
dach rejonowych!

Pod koniec kwietnia w Zespole Szkół SP i Gimnazjum w Święciechowie odbył się
apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Część artystyczną przygotowali
uczniowie klasy VIa Szkoły Podstawowej. Wiadomości historyczne oraz wiersze były
przeplatane piosenkami patriotycznymi. Za przygotowanie uczniów byli odpowie-
dzialni nauczyciele: B.Tyrała, E.Masiak oraz K.Przybylska.
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Z wizytą u sołtysa
Stanisław Urbański jest sołtysem w Długiem Starem od 1988 roku, czyli już 24 lata. To jego
piąta kadencja. Ze swoją wsią wiąże niemal całe życie. Tu założył rodzinę i mieszka do dziś.

Urodził się w Lesznie. Do Dłu-
giego Starego przywędrował
razem z rodzicami, kiedy miał dzie-
więć lat. Naukę rozpoczął w Żako-
wie, potem uczył się w Radomicku,
a następnie w Długiem Starem.
Ukończył szkołę zawodową jako
elektryk. W tym zawodzie jednak
nie przepracował ani minuty. Za to
11 lat pracował na kolei jako ma-
szynista. Później przejął gospo-
darstwo w Długiem Starem i do
teraz prowadzi je razem z żoną. 

Pan Stanisław miał od kogo
czerpać wzorce. Nim sam został
sołtysem, funkcję tę przez 15 lat
sprawował jego teść. Po śmierci
teścia mieszkańcy dokonali wy-
boru. Na zebraniu padła jego kan-
dydatura, a on bez chwili wahania
zgodził się zostać sołtysem. A po-
wiedzmy jeszcze, że przez osiem
lat pan Stanisław był również rad-
nym. 

Kiedy rozpoczął swoją pierw-
szą kadencję sołtysa, był młody,
pełen zapału do działania, zaan-
gażowany w różne inicjatywy. To
był czas, który miło wspomina.

Mówi, że wówczas łatwiej praco-
wało się z ludźmi. Pamięta, jak
sami organizowali się, by pomóc
przy budowie drogi czy przy ukła-
daniu krawężników. Sołtys werbo-
wał mieszkańców do pracy bez
trudu. Dziś jest nieco gorzej. Ale i
czasy są trochę inne. Cieszy się,
że są jeszcze osoby, na które za-
wsze może liczyć. Między innymi
należą do nich członkowie Rady
Sołeckiej. W obecnym składzie
Rady są: Bogdan Kaczmarek, Ste-
fania Gajewska, Dawid Nowaczyk,
Danuta Nowak, Zbigniew Słupia-
nek, Teresa Szefler, Wanda Szy-
wała. Przez wiele lat pracy pana
Stanisława Rada Sołecka stale się
zmieniała. Zawsze jednak praca z
jej członkami przebiegała spraw-
nie. Do pomocy w imprezach włą-
czają się również strażacy, radni,
zespół śpiewaczy Razem Raźniej
oraz uczniowie i nauczyciele
miejscowej szkoły i przedszkola. 

Przez 24 lata, kiedy to Stani-
sław Urbański pełni rolę sołtysa,
wiele się w Długiem Starem działo.
Sołtys wymienia tylko te najważ-

niejsze zmiany. W latach 90. uło-
żono chodnik przy ulicy Wiosen-
nej. W tym czasie trwały także
prace przy budowie szkoły. Miesz-
kańcy pomagali przy rozładunku
materiałów, wywozili gruz, zaanga-
żowani byli w prace pomocnicze.
W roku 1998 stworzono Komitet
Telefonizacji Wsi oraz oddano do
użytku Salę Wiejską, po general-
nym remoncie. Długie Stare w tym
czasie wytypowane zostało do
Wojewódzkiego Konkursu na „Naj-
ładniejszą wieś”. Zdobyło wyróż-
nienie, a za pieniądze pochodzące
z nagrody zakupiono wyposażenie
do kuchni w Sali Wiejskiej. W roku
1999 po raz pierwszy miały
miejsce dożynki wiejskie. Od tego
czasu co roku odbywają się we wsi
dożynki parafialne. W Długiem
Starem stworzono także pierwszy
w gminie plac zabaw dla dzieci. Do
bardziej aktualnych inwestycji zali-
czyć można skanalizowanie ulicy
Nowej oraz założenie tam nowego
oświetlenia i ułożenie chodnika.
Oświetlenie powstało także przy
ulicach Leszczyńskiej i Rolnej.

Chodnik położony został również
na ulicy Krótkiej. Na boisku sporto-
wym jest nowa płyta estradowa. 

Stanisław Urbański ma szczę-
śliwą rodzinę: żonę Marię i trójkę
dorosłych już dzieci. Jedna córka
19 lat temu wyjechała do Niemiec,
więc nie jest z nimi na co dzień.
Kontakt mają jednak bez przerwy.
Pozostała dwójka mieszka na
szczęście blisko rodziców, w Dłu-
giem Starem. Maria i Stanisław są
też szczęśliwymi dziadkami. Mają
bowiem sześcioro wnucząt. Każde
z dzieci ma tzw. „parkę”, jednego
synka i jedną córkę. 

Organizatorem konkursu literackiego była biblioteka działająca przy
Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie. Odbył się on we
wtorek, 8 maja, w siedzibie biblioteki. Uczniowie musieli wykazać się
dużą znajomością wcześniej przeczytanych książek. W konkursie
udział wzięło 37 uczniów w trzech kategoriach wiekowych. Komisja w
składzie: Kornela Sztor, Aleksandra Jakowska-Pietrucha oraz Milena
Gond dokonała podsumowania. W pierwszej kategorii wiekowej
udział wzięło 27 uczniów z klas I–III szkoły podstawowej. I miejsce
zajęła Maja Bardzińska, II miejsce ex aequo - Julia Józefiak i Jakub
Palik, III  - Joanna Kubacka, IV  - Marianna Sylwoniuk, a V  – Julia Ka-
pała. W kategorii wiekowej klas IV-VI szkoły podstawowej udział wziął
tylko jeden uczestnik. Hubert Pietrucha, zdobywając dużą liczbę
punktów, uplasował się  na pierwszym miejscu. Ostatnia kategoria
wiekowa przeznaczona była dla uczniów gimnazjum. Wzięło w niej
udział 8 uczestników. Komisja przyznała następujące miejsca: I- Ja-
goda Stachowiak, II- Agnieszka Stawecka, III- Sandra Marszał, IV –
Paulina Stachowska, a V- Katarzyna Skorupińska.Organizatorzy dzię-
kują uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie, a także rodzicom i
wychowawcom za przygotowanie dzieci. 

W bibliotece w Święciechowie 10 maja odbyło się spotkanie autorskie z
Andrzejem Grabowskim. Na spotkanie przyszli uczniowie klas III miejs-
cowej Szkoły Podstawowej. Pisarz z humorem opowiadał o swojej pracy
oraz zamiłowaniu do książek. Z chęcią odpowiadał także na liczne pyta-
nia uczniów. Andrzej Grabowski jest Kawalerem Orderu Uśmiechu, poetą,
prozaikiem, autorem wielu książek dla dzieci i młodzieży. Napisał takie
książki jak: „Zabajne wakacje", „Bajkowisko", „Hilary, Zulek i ruskie pie-
rogi", „Jak mistrz Twardowski uratował Kraków", „Powrót smoka" czy naj-
bardziej znaną „Przygody Skrzata Wiercipiętka". Na koniec spotkania
autor przeczytał wybrane fragmenty swoich książek. W podziękowaniu za
spotkanie autor otrzymał kwiaty. Podpisywał też swoje książki i zostawił
dedykacje oraz autografy.

Jak co roku, Światowy Dzień Inwalidy obchodził Za-
rząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Ren-

cistów i Inwalidów w Święciechowie. Spotkanie
odbyło się 23 maja w Sali Wiejskiej w Niechłodzie. 
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Od kilku miesięcy w Przybyszewie działa Klub Planszówkowy. W każdy
piątek w siedzibie Związku Młodzieży Wiejskiej w Przybyszewie młodzież
może spędzić miło czas w towarzystwie znajomych. Klub liczy około 15
fanów. Zajęcia prowadzi Daniel Taszbajew. Podkreśla on, że gry plan-
szowe rozwijają osobowość i zainteresowania, ćwiczą kreatywność, wy-
obraźnię i umiejętność logicznego myślenia, a także działania w zespole.
Warto dodać, że mimo popularności gier komputerowych grających w
planszówki ciągle przybywa. Także uczniowie Zespołu Szkół w Lasoci-
cach są fanami planszówek. W szkole po grę „Osadnicy z Catanu”, „Do-
oble” czy „Robale” dzieci i młodzież sięgają niemal codziennie.
Współczesne gry planszowe przeznaczone są zarówno dla starszych, jak
i dla dzieci. Gracze do wyboru mają gry strategiczne, fantasy, historyczne,
logiczne czy ekonomiczne. Osobną kategorię stanowią gry familijne prze-
znaczone dla całej rodziny. 

Nasze kolejne propozycje z półki biblioteki to dwie książki:
Karoliny Kubilus „Jak zjeść słonia” oraz Janusza L. Wiś-
niewskiego „Na fejsie z moim synem”. 

próbuje zbliżyć się do dziewczyny.
Alicja doskonale wie, jak to jest,
gdy świat wywraca się do góry no-
gami. Czy Alicja ponownie odnaj-
dzie prawdziwe szczęście i
miłość?

„Na fejsie z moim synem” to
najbardziej osobista książka Janu-
sza L.Wiśniewskiego, w której nie-
żyjąca matka pisze na Facebooku
do swojego ukochanego syna.
Opowieść matki staje się pretek-
stem do przywołania rodzinnych
historii, często bardzo osobistych i
odsłaniających wiele nieznanych
faktów z życia autora. Wpisy ukła-
dają się w intymną, fascynującą
opowieść, gdzie rodzinne historie
przeplatają się z wywodami o
Bogu, nauce, sztuce... Dopiero
teraz, na fejsie, mogą powiedzieć
sobie wszystko.

Główną bohaterką powieści
„Jak zjeść słonia” jest Alicja Kacz-
marczyk, młoda dziewczyna, która
znalazła się na życiowym zakręcie.
Jej pięcioletni związek z Robertem
z powodu wzajemnej różnicy zdań
nagle się kończy. Dziewczyna nie-
oczekiwanie traci również pracę w
firmie projektującej wnętrza. Na
dodatek mieszkanie, które wynaj-
muje od koleżanki, przejmuje nowy
właściciel- Salvatore, student me-
dycyny. Czarę goryczy przelewa
fakt, że nie może schudnąć,
wścibska sąsiadka, nadopiekuń-
cza mama i malejące finanse. Jak
dalej żyć, kiedy wszystko wydaje
się beznadziejne? Nieoczekiwanie
na horyzoncie pojawia się promyk
słońca w postaci dwóch adorato-
rów: Adam- biznesmen oraz Piotr-
dostawca pizzy. Jakby tego było
mało, również i Robert ponownie

Bibliotekarz radzi

W piątek, 18 maja, w Lasocicach odbył się powiatowy finał III Wielkopol-
skiego Pucharu Orlika. Organizatorem meczu był animator miejscowego
Orlika Jacek Żukowski. W zawodach udział wzięły trzy drużyny szkolne:
Nowy Belęcin, Długie Stare oraz Wijewo UKS Wilga. Zwycięzcą zawodów
zostało Wijewo. Drużyna ta awansowała do finału rejonowego. Miejsce II
zajęło Długie Stare, a III - Nowy Belęcin. Turniej poprowadził sędzia za-
wodowy klasy AB Arkadiusz Ciamulski, a opiekę medyczną zapewnił ra-
townik Tomasz Malcher. Obaj są członkami Państwowej Straży Pożarnej
we Wschowie. Mecze były bardzo zacięte, a drużyny reprezentowały
dobry poziom techniczny gry. Na zakończenie drużyny otrzymały piłki oraz
pamiątkowe dyplomy.

W czwartek, 3 maja, w Przybyszewie odbył się Bieg Uśmiechu po zdrowie
dla Karoliny Jankowiak. Trasa prowadziła z boiska sportowego w Przyby-
szewie na Orlik w Lasocicach. W biegach udział wzięło ponad 70 uczest-
ników. Pierwszy na metę dobiegł Bartosz Zajdel i to on otrzymał puchar z
rąk wójta gminy. W trakcie imprezy zebrano 840 zł. Atrakcją spotkania był
mecz piłki nożnej kawalerzy – żonaci oraz mecz piłki siatkowej panny –
mężatki. Zorganizowano także gry i zabawy dla najmłodszych uczestni-
ków imprezy. Niepokonane okazały się panny oraz kawalerowie. Organi-
zatorem Biegu Uśmiechu było Stowarzyszenie ZMW Przybyszewo. 

Dziewięcioletnia Wiktoria
Kędziora ma na swoim
koncie duży sukces.
Dziewczynka jest człon-
kiem sekcji plastycznej
działającej przy Samorzą-
dowym Ośrodku Kultury w
Święciechowie. Pod
okiem instruktorki Miro-
sławy Wojciechowskiej
przygotowała pracę pla-
styczną na konkurs pt. "A
kto to taki? Z bajki zwie-
rzaki". Pod koniec kwiet-
nia jury przyznało Wiktorii
I miejsce. Warto dodać,
że do konkursu nade-
słano 1494 prace z 97
szkół. Wiktoria Kędziora
pokonała wielu małych
plastyków - była bezkon-
kurencyjna. 

W sobotę, 19 maja, uczniowie szkoły w Lasocicach - Sabina Samol oraz
Mikołaj Kowalewicz - brali udział w rejonowym konkursie „W harmonii z
przyrodą”. Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym uczniowie
rozwiązywali test, w drugim zadania praktyczne. Obejmowały one zakres
materiału dotyczący doświadczeń i eksperymentów przyrodniczych, Unii
Europejskiej oraz świata roślin. W drugim etapie uczniowie pracowali jako
drużyna reprezentująca szkołę. Co prawda zabrakło im kilku punktów, by
zająć miejsce w czołówce, ale taki konkurs pozwolił im sprawdzić swoją
wiedzę, logiczne myślenie, znajomość problematyki Unii Europejskiej i
rozpoznawania roślin. Wrócili ze zmagań z nowym doświadczeniem i
drobnymi upominkami. W konkursie brali również udział uczniowie ze
Święciechowy.



[ 13 ]KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

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:
PAMIĘTAJMy W MAJU O MAMACH. Do naszej redakcji dotarło 15 prawidłowych roz-
wiązań. W drodze losowania wyłoniliśmy zwycięzcę. Jest nią pani Danuta Glapa ze
Święciechowy. Nagrodę można odebrać w Samorządowym Ośrodku Kultury w godz.
od 8.00 do 15.00. Gratulujemy. Na rozwiązania czekamy do 20 czerwca. 

K r z y ż ó w k a  
z  n a g r o d ą

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Sprawy zaczną się toczyć trochę
wolniej, i bardzo dobrze. Przyszła pora
na odpoczynek. W uczuciach nieco za-
wirowań, bo dwie osoby będą o Ciebie
walczyć. Wybierając partnera zaufaj in-
tuicji. Nie zapomnij o ważnej przesyłce. 

Byk 20.04-20.05
W sprawach zawodowych możesz

odczuwać napięcie i podenerwowanie.
Oszczędzaj się więc i przyznaj sobie
kilka dni taryfy ulgowej. Zakochane Byki
przeżyją niezapomniane chwile, być
może nawet zdecydują się na przysięgę
małżeńską. Finanse dobre.

Bliźnięta 21.05-21.06
W tych dniach koniecznie o siebie

zadbaj. Pomyśl o nowej fryzurze, no-
wych ciuszkach, wizycie u kosmetyczki.
Wiosna powinna Cię zmienić. W spra-
wach zawodowych uważaj, aby ostrym
komentarzem nie narazić oddanej Ci
osoby. 

Rak 22.06-22.07
Sprawy osobiste zmierzają w do-

brym kierunku. Nie zamartwiaj się więc
na zapas i nie snuj czarnych wizji. Cze-
kaj na dobrą wiadomość od przyjaciół. I
na propozycję zawodową, która Cię na-
prawdę zaskoczy.

Lew 23.07-22.08
Los nie będzie sprzyjał zakupom i in-

westycjom, dlatego, zanim zaczniesz
wydawać pieniądze, obejrzyj każdą zło-
tówkę dwa razy. Zachowaj ostrożność.
Nie reaguj na zaczepki mało życzliwych
partnerów w pracy. 

Panna 23.08-22.09
Optymizm pozwoli Ci załatwić wiele

zaległych spraw. Poczujesz się więc
dużo lepiej. Świetny nastrój przełoży się
także na kwestie sercowe. Osoba, na
której Ci zależy, odwzajemni uczucia. 

Waga 23.09-22.10
W sprawach zawodowych większy

rozgardiasz niż zazwyczaj. Koniecznie
porozmawiaj o swoich obowiązkach
służbowych z szefem. Może masz za
dużo „na głowie”. Ktoś bliski czeka na te-
lefon od Ciebie. Nie zrywaj kontaktów. 

Skorpion 23.10-21.11
Twój portfel nagle stanie się dziwnie

cienki. Czy to nie ma związku z niepla-
nowanymi wydatkami, na jakie sobie po-
zwoliłeś? Uważaj na kolejne zakupy.
Koniecznie skontroluj zdrowie. 

Strzelec 22.11-21.12
Gwiazdy ostrzegają Cię przed włą-

czeniem się w bezsensowną rywalizację
z przyjaciółmi. Zadbaj, by nie popsuć at-
mosfery między wami. W drugiej połowie
miesiąca zaplanuj chociaż krótki urlop.
Może wyjedziesz z kimś bliskim.  

Koziorożec 22.12-19.01
Bardzo dobrze układać się będą

Twoje kontakty z osobą spod znaku
Byka lub Lwa. Najwyższy czas, aby dać
jej dowody sympatii. W pracy uważaj na
plotkary, mogą naprawdę namieszać.
Poprawa w finansach. 

Wodnik 20.01-18.02
Ktoś się na Ciebie skarżył. Ponoć

czuje się zaniedbywany i lekceważony.
Czym prędzej zmień postępowanie. W
pracy usłyszysz o nowych obowiązkach
na czas letnich miesięcy. Może więc
urlop zaplanować na czerwiec?

Ryby 19.02-20.03
Jeśli jesteś w stałym związku, w naj-

bliższym czasie poczujesz się błogo.
Przestaną Cię dręczyć wątpliwości. A
single mogą liczyć na nową znajomość.
W sprawach zawodowych dadzą o sobie
znać dawne zobowiązania.  

(: (: HUMOR :) :)
Spotykają się dwie przyjaciółki:
- Jestem rozczarowana - mówi

jedna. - Przekonałam się, że mój
mąż poślubił mnie tylko dla pienię-
dzy. 

- A widzisz, on wcale nie jest
taki głupi, jak mówiłaś.

xxx
Laryngolog pyta pacjenta:
- Czy ma pan jakieś kłopoty z

nosem albo uszami?
- Bardzo często, panie dokto-

rze!
- A kiedy?
- Wtedy, gdy wkładam albo

zdejmuję golf...

Przepisy na proste słodkości
NA NIBy

5 jabłek, szklanka cukru, 2 łyżki
oleju, 3 jajka, 1 łyżeczka sody, 1 ły-
żeczka proszku do pieczenia, 2
szklanki mąki, 1 szklanka orze-
chów włoskich, 1 cukier waniliowy.

Jabłka pokrój w kostkę, zasyp
cukrem i odstaw na godzinkę.
Dodaj olej, ubite jajka, sodę i pro-
szek. Wsyp mąkę, orzechy i cukier
waniliowy. Wymieszaj i wlej do
formy. Piecz przez 60 minut.

MUFFINy Z NUTELLĄ
1/2 szklanki nutelli, 1 duże

jajko, 5 łyżek mąki.
Piekarnik rozgrzej do 180

stopni C. Formę do małych muffi-
nów wyłóż papilotkami lub natłuść
oliwą. Wymieszaj nutellę i jajko.
Dodaj mąkę i dalej mieszaj. Wyłóż
masę do przygotowanych foremek
i wstaw do piekarnika na 11-12
minut. 

Kosmetyki
z ogrodu

1 2 3 4 5 6 7 8 5

9 10 11 8 3 1 2 8 3

12 5 4 5 1 13 3

Jaszczurka
tropikalna

Glaukoma,
groźna choroba 12

Punkt handlu
spożywczego

Stężony 
roztwór soli

Stolica Senegalu

Pracownicy, 
folwarczni oracze

13 9 4

Skowronek polny

Dodatnia cecha
charakteru

11

2 5

Ciemna pora
doby  

Wywar wodny z
surowców

leczniczych
8

Rzadkie imię
żeńskie z 

18 września
Naszyta na

dziurę

Ostry ząb

Orzeł przedni
3

1

Miękka skała
osadowa

Powalające piękno
kobiecej figury

7

Grecka opowieść
o bogach
i herosach

6
Miejscowość, w

której odbywają się
dożynki prezyden-

ckie 10  

Nadchodzi sezon na warzywa,
owoce i kwiaty. Większość z nas
uprawia je w swoim ogródku, a
więc zapewne bez środków che-
micznych. Z takich produktów
można zatem przygotować kosme-
tyki, które są nie tylko skuteczne,
ale i tanie. Oto trzy propozycje: 

PŁUKANKA Z LIŚCI NASTURCJI
Składniki: garść liści nasturcji, 0,

5 litra wody. Przygotowanie: Wodę
doprowadzamy do wrzenia, a następ-
nie zalewamy nią nasturcję. Naczynie
przykrywamy i pozostawiamy do za-
parzenia. Ostudzony napar cedzimy
przez gazę. Płyn przelewamy do bu-
telki lub słoika i płuczemy włosy po
każdym myciu głowy. Nie spłukujemy.

Preparaty z nasturcji mają pozy-
tywne działanie na włosy dzięki za-
wartych w niej związkach siarki.

BORóWKA AMERyKAŃSKA DO
TWARZy

Składniki: 2 łyżki borówek wyso-
kich (amerykańskich), łyżka miodu,
łyżka oliwy z oliwek, łyżka brązowego
cukru. Przygotowanie: Owoce do-
kładnie myjemy i rozgniatamy widel-
cem. Następnie dodajemy miód, oliwę
i brązowy cukier. Wszystko mie-
szamy, aż do uzyskania jednolitej
masy. Maseczkę nakładamy na twarz,
szyję i dekolt. Pozostawiamy na ok.
10 minut. Po tym czasie zmywamy
wodą lub skórę wycieramy zmoczo-
nym wcześniej ręcznikiem papiero-
wym. Borówki to bogate źródło
witamin A i E.

KORA DĘBU WZMOCNI WŁOSy
Składniki: kawałek kory dębu, ok.

0, 5 litra wody (ilość jest uzależniona
od wielkości pozyskanego fragmentu
kory i rozmiarów garnka). Przygoto-
wanie: Kawałek kory ze starego
drzewa dębowego dokładnie płu-
czemy do czysta. Następnie wkła-
damy do garnka i zalewamy wodą,
tak aby ją przykryła. Gotujemy ok. 15
minut. Powstały w ten sposób wywar
przecedzamy przez sito i przelewamy
do słoika. Całość pozostawiamy na 2-
3 godziny. Płuczemy włosy dwa razy
w tygodniu. Po użyciu nie spłukujemy. 
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Prawdziwe 
historie

Nie wiem, dlaczego, ale kiedy
sięgam pamięcią wstecz, zwykle
przypominają mi się historie naj-
trudniejsze, takie, które wywierają
na człowieku ogromne wrażenie,
których nie sposób nie przeżywać.
Zdarzenia smutne i tragiczne zos-
tawiają jakąś rysę w sercu, nie-
kiedy mają wpływ na nasze życie,
nawet jeśli nie dotyczą nas bezpo-
średnio. Bywa, że czegoś uczą,
przed czymś przestrzegają. Moja
mama zawsze mówiła, że każde
przeżyte doświadczenie czyni nas
bogatszym. Pamiętam, jak sadzała
nas z bratem przy stole i wyjaś-
niała niejedną trudną historię. A
było co wyjaśniać, bo akurat wśród
naszych sąsiadów przynajmniej
kilkoro zasługiwałoby na opisanie
prawdziwej historii. Mnie w pamięci
pozostała trudna codzienność pani
Ewy. 

Mieszkałam w małym kilkuty-
sięcznym miasteczku, całkiem nie-
daleko stąd. Zajmowaliśmy
mieszkanie na końcu podwórza, a
od ulicy mieszkały jeszcze trzy ro-
dziny. Wszystkie na piętrze, bo na
dole znajdował się duży sklep spo-
żywczy. I właśnie z tego piętra
jedno okno wychodziło wprost na
miejsce naszych podwórkowych
zabaw. To było okno z pokoju pani
Ewy. Pamiętam ją jakby to było
wczoraj. Wtedy gdy ja chodziłam
do szkoły podstawowej, ona miała
może ze trzydzieści lat. Wychowy-
wali z mężem trójkę dzieci. Ciągle
ją widzę w tym oknie. Albo otwie-
rała je i krzyczała, albo zatrzaski-
wała tak, że czasem szyby
wypadały. Dopiero później dowie-
działam się, że oknem trzaskał jej
mąż. 

Bo mąż pani Ewy niemal co-

dziennie pił. Nie wiem, jak udawało
mu się pracować, ale do pracy wy-
chodził. Pani Ewa też pracowała,
bo z pieniędzy męża nie mogłaby
wyżyć. A i tak często pożyczała od
mojej mamy, jak to się wtedy mó-
wiło “do pierwszego”. Pożyczała,
oddawała i znowu pożyczała. To
wtedy mama tłumaczyła nam, dla-
czego jedni mogą codziennie kupić
chleb, a innym na niego nie star-
cza. I dlaczego pani Ewa tak
często płacze. Do dziś pamiętam,
jak przez to okno na piętrze wypa-
dały garnki z ziemniakami albo
zupą. Nie mogłam zrozumieć, że
pani Ewa pożycza pieniądze na je-
dzenie, a jej mąż to jedzenie wy-
rzuca. I robi przy tym tak dużo
hałasu, dzieci płakały, pani Ewa
krzyczała, on zatrzaskiwał okno. 

Przez lata dorastałam z bratem
w sąsiedztwie pani Ewy i jej pro-
blemów. Nieraz brałam jej maluchy
na spacer albo do ogrodu, żeby
mogła odpocząć. Wtedy już zaczy-
nałam rozumieć, że wrogiem tej ro-
dziny jest alkohol. Był zawsze,
każdego dnia. Chyba wówczas po-
stanowiliśmy z bratem, że wódka
nigdy nie będzie w naszym domu
ważna. Jak tylko ktoś, już w doro-
słym życiu, proponował “zakra-
pianą” imprezę, zaraz widzieliśmy
to okno pani Ewy. A najbardziej
scenę, która rozegrała się pewnej
jesieni. Wtedy, jak zawsze, mąż
pani Ewy przyszedł do domu pi-
jany. Coś go zdenerwowało, bo za-
czął wyrzucać wszystkie rzeczy z
szaf. Ale nie wystarczyło mu samo
wyrzucanie, wziął nożyczki i prze-
cinał każdą sukienkę, płaszcz,
swetry. I to wszystko lądowało
przez okno na podwórzu. Nigdy
nie zapomnę przerażenia w

pani Ewy chodził już do średniej
szkoły, kiedy rozegrał się ten dra-
mat. To on tamtego dnia przyszedł
pierwszy do domu po zajęciach. I
to on zobaczył ojca ze sznurkiem
na szyi. Ojciec już nie żył. 

Nigdy nie rozmawiałam z panią
Ewą o tamtym strasznym dniu.
Nawet kiedy już byłam dorosła. Ale
często spotykam jej synów i córkę.
Z córką pani Ewa mieszkała w
tamtym mieszkaniu przez wiele
jeszcze lat. Tam też wychowuje się
jej wnuczka. Okno jest ciągle to
samo, podwórze też. I tylko
wspomnienia coraz słabsze i coraz
mniej bolesne. 

SPISAŁA HALINA SIECIŃSKA

oczach pani Ewy. 
Pytaliśmy mamę, jak takie do-

świadczenie może uczynić coś do-
brego. Komu? I dlaczego przy tym
musiały cierpieć dzieci pani Ewy?
My też byliśmy przestraszeni. 

Nie będę udawać, że tamte roz-
mowy w dzieciństwie były takie
mądre i takie pedagogiczne. Ale
przecież pamiętam je do dziś. Mu-
siały więc być ważne. Może los
pani Ewy nauczył nas cenić ro-
dzinę, spokój, miłość? Może jej
dzieci nigdy nie sięgnęły po alko-
hol? Może, mimo wszystko, potra-
fiły stworzyć dla swoich pociech
inny dom? 

Ale zanim “odeszły” na swoje,
musiały przeżyć jeszcze jedną tra-
gedię. Pamiętam, że starszy syn

Przede wszystkim o dwóch ro-
dzinnych świętach. 1 czerwca ob-
chodzimy Międzynarodowy Dzień
Dziecka, a 23 czerwca Dzień Ojca.
Mamy nadzieję, że zarówno jeden,
jak i drugi dzień będą wyjątkowe w
każdym naszym domu.

W czerwcu dzieci kończą rok
szkolny. W tym roku przypada on
29. Od następnego dnia zaczynają
się wakacje. A 23 czerwca organi-
zujemy Noc Świętojańską i niektó-
rzy spotykają się wówczas nad
jeziorem.

7 czerwca przypada w tym roku

Boże Ciało. 
Ponadto w czerwcu obcho-

dzony jest Światowy Dzień
Ochrony Środowiska Naturalnego
(5. 06). Dla uczczenia uchwalonej
w 1950 roku Konstytucji Między-
narodowego Stowarzyszenia
Prasy 7 czerwca jest dniem Wol-
ności Prasy. W tym miesiącu ob-
chodzi się też Światowy Dzień
Zapobiegania Osteoporozie (24.
06) i Międzynarodowy Dzień Za-
pobiegania Narkomanii (26. 06).
Pod koniec miesiąca obchodzimy
Światowy Dzień Rybołówstwa.

Nie zapomnij w czerwcu
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Wesoło na majówkach

W niedzielę, 20 maja, w Gołanicach odbyła się majówka dla miesz-
kańców wsi. Organizatorami imprezy byli: Rada Sołecka oraz Ochot-
nicza Straż Pożarna. Uczestnicy majówki zebrali się przed Salą
Wiejską i udali w kierunku Adamowa i Jezierzyc. Trasa przejazdu za-
kończyła się na plaży w Gołanicach. Brały w nim udział traktory z
przyczepami pełnymi wielbicieli dobrej zabawy oraz rowerzyści, a
także panie, które trochę krótszą trasę przeszły z kijkami. Na mecie
na wszystkich czekało wiele niespodzianek. Na plaży odbyły się kon-
kursy sportowe oraz rozgrywki w siatkówkę. Zorganizowano zawody
dla tych najmłodszych i trochę starszych. Majówka w Gołanicach or-
ganizowana była po raz dwunasty.

W słoneczne popołudnie 20 maja mieszkańcy gminy mogli spędzić
miło czas podczas majówki rowerowej. Rajd ruszył sprzed szkoły w
Długiem Starem, następnie skierował się przez Niechłód, Piotrowice
i Trzebiny i zakończył na boisku sportowym Iskra w Długiem Starem.
Uczestników rajdu nie brakowało. Na miejsce startu zjechało się wielu
miłośników dwóch kółek. Na mecie uczestnicy mogli spróbować gro-
chówki i zjeść kiełbaski z ogniska. Dla osób chętnych zorganizowano
rozgrywki sportowe. Organizatorem imprezy była miejscowa Rada
Sołecka. 

Majówkę rowerową w Krzycku Małym zorganizowali: sołtys wsi Ewa
Rządkowska, Rada Sołecka oraz radny gminy Święciechowa Jacek
Mejza. W sobotę, 5 maja, rowerzyści zebrali się przy Sali Wiejskiej,
skąd wyruszyli w dalszą drogę, między innymi drogą św. Józefa.
Trasa przebiegała przez piękne tereny leśne. Osoby starsze mogły
skorzystać z wozu konnego. Po powrocie z majówki odbyła się
wspólna zabawa i biesiada. 

Po raz kolejny na początku maja w
Strzyżewicach odbył się mecz towa-
rzyski. Na boisku sportowym
spotkały się drużyny Starsi Panowie
kontra Młodzi Kawalerowie. Mecz był
bardzo wyrównany. Zakończył się re-
misem 3:3. Po rzutach karnych lep-
sza okazała się drużyna Starszych
Panów. W rozgrywkach brało udział
24 zawodników. Dzięki pięknej po-
godzie i dopingowi publiczności
mecz stał się świetną zabawą. Or-
ganizatorami meczu byli: Andrzej
Kołacki oraz sołtys Strzyżewic Ewa
Kubajewska. Dziękują oni właści-
cielce sklepu w Strzyżewicach, która
zadbała o napoje dla piłkarzy, a
także Natalii Rosadzińskiej, Marga-
recie Knecht, Paulinie Patelczyk i
Zuzannie Zwierzchowskiej. Na-
stępny mecz za rok! 

Przez dwa majowe dni, 17 i 18, najmłodsi uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Długiem Starem byli na wycieczce w Bochni i Krakowie.
Pierwszego dnia dzieci wraz z opiekunami zwiedziły Park Archeolo-
giczny w Bochni, gdzie zapoznały się  ze średniowiecznym rzemio-
słem i brały udział w warsztatach z garncarstwa i zielarstwa. Każde
dziecko miało okazję ulepić gliniany garnuszek i wykonać ziołową
mieszankę. Ogromnym przeżyciem dla nich był zjazd do kopalni
soli.Wraz z przewodnikami dzieci zwiedziły podziemne korytarze, poz-
nały historię wydobycia soli, były świadkami ciekawych prezentacji
multimedialnych, odbyły przejazd górniczą kolejką. Następnie ucznio-
wie mieli możliwość skorzystania z dyskoteki i zabaw sportowych. Po
dniu pełnym atrakcji spędzili noc w podziemnej sypialni.Kolejnego
dnia, po śniadaniu i powrocie na powierzchnię, wszyscy udali się do
Krakowa. W dawnej stolicy Polski dzieci spacerowały wzdłuż Wisły,
odwiedziły Smoka Wawelskiego i barwnymi uliczkami udały się na
Rynek. Tam miały okazję wysłuchać hejnału z Wieży Mariackiej, zro-
bić zdjęcie przy pomniku Adama Mickiewicza, zajrzeć do Sukiennic i
na własne oczy przekonać się, jak kolorowe są stragany krakowskich
kwiaciarek i kupców. Ta wycieczka dostarczyła dzieciom wielu wra-
żeń i na pewno zachęci je do kolejnych wyjazdów.
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Delegacja z gminy Święcie-
chowa uczestniczyła w obcho-
dach jubileuszu współpracy z
zagranicą. Brali w nich udział
obywatele Francji, Polski, Nie-
miec i Chorwacji. 

W czwartek, 24 maja, dwa au-
tobusy ze  Święciechowy wyru-
szyły do Aixe sur Vienne we
Francji. Jechali przez zaprzyjaź-
nione miasto Grosshabersdorf w
Niemczech. Mieszkańcy gminy
oraz tancerze Zespołu Pieśni i
Tańca Marynia wieczorem dotarli
do niemieckich rodzin i tam spę-
dzili noc. Rankiem wyruszyli w dal-
szą drogę do Aixe sur Vienne.
Dołączyły do nich dwa autobusy z
mieszkańcami Niemiec. W piątek,
25 maja, późnym wieczorem
wszyscy zatrzymali się u rodzin
francuskich, u których spędzili trzy
kolejne dni. 

Spotkanie we Francji dotyczyło
trzydziestu lat przyjaźni nawiąza-
nej przez Aixe sur Vienne we Fran-
cji oraz Grosshabersdorf w
Niemczech. Więzi partnerstwa w
roku 2000 wzmocniła Święcie-
chowa oraz w roku 2010 miejsco-
wość Malińska w Chorwacji. 

Uczestnicy jubileuszu brali
udział w uroczystościach rocznico-
wych, kiermaszach i oficjalnych ko-
lacjach z udziałem władz,
organizatorów, gości z zagranicy i
rodzin, które ich przyjmowały. 

Z okazji 30 rocznicy współpracy
miast partnerskich odbyły się ofi-
cjalne spotkania. Były przemówie-
nia i wymiana pamiątek między
państwami. 

Tancerze Zespołu Pieśni i
Tańca MARYNIA uświetnili spotka-
nie koncertami podczas kiermaszu
i uroczystej kolacji. Swój występ
dała także orkiestra z Aixe sur
Vienne. 

W niedzielę 27 maja w pięknej
scenerii LaRoque Gajeac odbył się
wspólny piknik. Zwiedzano także
klimatyczne miasto Sarlat. 

Po zakończonych uroczysto-
ściach autobus z tancerzami Ma-
ryni wyruszył do stolicy Francji.
Przez dwa dni zwiedzali najpięk-
niejsze zakątki Paryża. Natomiast
pozostali mieszkańcy gminy zwie-
dzili Nancy, w którym między in-
nymi znajduje się pomnik króla
Stanisława Leszczyńskiego.  

Z przyjacielską wizytą we Francji


