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Rozpoczęły się wakacje. Wszystkim
uczniom życzymy samych słonecznych
dni, wspaniałych przygód i szczęśli-
wego powrotu we wrześniu do szkoły.

Ostatni szkolny dzwonek
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7 czerwca w każdym kościele katolickim odbywała się uroczys-
tość liturgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu. Boże Ciało
znane także jako Święto Ciała i Krwi Pańskiej obchodzi się w
czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego. Jest to święto ru-
chome, wypadające zawsze 60 dni po Wielkanocy. Wierni szcze-
gólnie wspominają Przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew
Jezusa Chrystusa. W Święciechowie, jak co roku, ulicami wokół
rynku przeszła procesja wiernych. Podczas uroczystej mszy świę-
tej zaśpiewał chór męski Chopin z Leszna. Uczestnicy procesji
modlili się przed ołtarzami wykonanymi przez mieszkańców wsi. 

Tancerze z Zespołu Pieśni i Tańca Marynia 10 czerwca brali udział
w Festynie Rodzinnym. Uczestniczyli w nim członkowie zespołu
oraz ich rodziny. Była to duża impreza, bowiem samych tancerzy
jest ponad 140. Spotkanie odbyło się na łące u państwa Felerów
w Ogrodach. Dla gości przewidziano wiele atrakcji, między innymi:
wyścigi z przeszkodami, przeciąganie liny, rzuty kaloszem czy
rozgrywki w piłkę siatkową. Zawody odbywały się pomiędzy tan-
cerzami i rodzicami, ale były także rozgrywki mieszane. Poza tym
wspólnie śpiewano i tańczono. Atrakcją dla najmłodszych okazało
się malowanie twarzy, modelowanie balonów oraz czesanie fan-
tazyjnych fryzur, przeprowadzone przez Fundację „Dr. Clowna”.
Odbył się także pokaz pożarnictwa, przygotowany przez zaprzy-
jaźnioną OSP ze Święciechowy. 

Gminny Rajd Rowerowy w Przybyszewie zorganizo-
wany był po raz ósmy. W niedzielę, 17 czerwca, na
Orliku w Lasocicach zebrali się chętni do wzięcia
udziału w rowerowej podróży. Trasa była oznakowana,
a każdy uczestnik otrzymał mapkę. Na rowerzystów
czekało wiele atrakcji. Między innymi: konkursy pla-
styczne dla dzieci, pokazy na rampie rowerowej,
strzelnica, kącik zabaw dla najmłodszych, konkuren-
cje dla dorosłych. Po zakończonym rajdzie uczestnicy
wspólnie oglądali mecz mistrzostw EURO 2012. Or-
ganizatorami rajdu byli: Stowarzyszenie ZMW z Przy-
byszewa, Samorządowy Ośrodek Kultury ze
Święciechowy oraz Centrum Bankietowe Specjał z
Przybyszewa. 

ZAPROSZENIE
Zapraszamy mieszańców gminy, i nie tylko, na II Rejonowe Za-

wody Sikawek Konnych, Święciechowa 2012. Impreza odbędzie
się 8 lipca na boisku sportowym w Święciechowie. Początek zapla-

nowano na godzinę 14. 00. Organizatorami są Ochotnicza Straż
Pożarna oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie. 

W Dzień Dziecka, 1 czerwca, w Przedszkolu Samorządowym w
Święciechowie było bardzo wesoło. Swoje święto obchodziły
wszystkie dzieci, w każdej grupie. Specjalnie dla nich odbyło się
przedstawienie „Kot w butach”. Teatr był wyjątkowy, ponieważ przed
dziećmi zaprezentowali się rodzice z grupy Biedronek. Zadbano o
każdy szczegół: dekoracje, przebrania, makijaże. Przedstawienie
przygotowała Maria Mazurek. Dzieci bawiły się doskonale. 

K O N K U R S
„Daj przykład segregacji odpadów”

Gmina Święciechowa ogła-
sza konkurs „Daj przykład se-
gregacji odpadów” na najlepiej
zorganizowaną selektywną
zbiórkę odpadów na terenie
własnego gospodarstwa domo-
wego. 

Konkurs kierowany jest do
wszystkich mieszkańców gminy
Święciechowa.

Prace wysyłać można do
dnia 30 marca 2013 r. na adres:
Urząd Gminy w Święciechowie,
ul. Ułańska 4, 64-115 Święcie-
chowa. 

Regulamin konkursu dostępny
na stronie www. swieciechowa. pl

Zwycięzcy konkursu otrzymają
atrakcyjne nagrody !!! 

Konkurs dofinansowano ze
środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w ramach projektu „Se-
greguj odpady – to się opłaca!”,
realizowanego przez Rekopol Or-
ganizacja Odzysku S A.” 
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Jak załatwić sprawę
W   U R Z ę D Z I E  G M I N y ?

Czerwcowa sesja Rady
Szanowni Państwo!
W ubiegłym roku zmieniły się zasady zakładania działalności

gospodarczej. Powstała Centralna Ewidencja Działalności Gospo-
darczej, którą w systemie teleinformatycznym prowadzi minister
właściwy do spraw gospodarki. Zatem, jak zrobić ten „pierwszy
krok” do otwarcia własnej firmy? 

Na początek należy złożyć wniosek o wpis do CEIDG (Centralna
Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Można go złożyć
za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stro-
nie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra wła-
ściwego do spraw gospodarki oraz na elektronicznej platformie usług
administracji publicznej, co pozwala na założenie firmy przez Internet,
bez konieczności wizyty w Urzędzie. Wniosek można wypełnić przy
użyciu specjalnego kreatora, który podpowie i poprowadzi Państwa
krok po kroku przez procedurę lub klasycznie przy użyciu formularza
wniosku CEIDG-1. Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest iden-
tyfikacja tożsamości osoby, której wniosek dotyczy oraz podpisanie
wniosku. Jeżeli wniosek składa się on-line, można to zrobić za pomocą
podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego i w ten sposób zalogo-
wać się do systemu CEIDG. Jeżeli zamierzają Państwo częściej ko-
rzystać z portalu CEIDG, można również założyć konto przechowujące
własne podstawowe dane, co przyspieszy proces obsługi. Jeśli wniosek
o wpis do CEIDG będzie niepoprawny, to gdy został złożony on-line,
system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku na
podany adres e-mail. 

Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony w Urzędzie
Gminy osobiście albo wysłany listem poleconym (podpis na wniosku
przesłanym listem poleconym winien być poświadczony przez notariu-
sza). Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego
wniosek, potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie
wniosku, a następnie przekształca wniosek na formę dokumentu elek-
tronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG
nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
Gdy wniosek został złożony w Urzędzie Gminy, a jest niepoprawny,
organ gminy wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w ter-
minie 7 dni roboczych. W razie potrzeby dokonania korekty złożonego
wniosku zmian można dokonać po uzyskaniu wpisu w CEIDG, składa-
jąc wniosek o zmianę wpisu (będzie to również CEIDG-1). 

Do wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej przed-
siębiorca może dołączyć (w miarę potrzeb) druk CEIDG-RB (informa-
cja o rachunkach bankowych), druk CEIDG-MW (dodatkowe miejsca
wykonywania działalności gospodarczej) oraz druk CEIDG-RD (służący
do podania więcej niż 10 symboli cyfrowych PKD) oraz druk CEIDG-
PN (udzielone pełnomocnictwa). Wniosek CEIDG-1 służy także do ak-
tualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG. 

Wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospo-
darczej jest jednocześnie żądaniem: 

- wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego pod-
miotów gospodarki narodowej (REGON),

- zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym
mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i
płatników, 

- zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu prze-
pisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświad-
czenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w
rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

- przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opo-
datkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku
o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. 

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodar-
czej nie podlega opłacie.

W celu uzyskania dalszych informacji związanych z założeniem
własnej firmy można kontaktować się z Danutą Rollą, tel. 65 5333524,
e-mail: oc@swieciechowa. pl, pokój nr 3 (parter).

Serdecznie zapraszamy!

ZAStęPCA WóJtA
PAtRyK tOMCZAK

W piątek, 15 czerwca, odbyła się XV sesja Rady Gminy Świę-
ciechowa. Najistotniejsze punkty obrad dotyczyły zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2011 oraz udzie-
leniem absolutorium wójtowi. Oraz druga kwestia – utworze-
nie międzygminnego związku komunalnego i przyjęcie jego
statutu. 

Sprawozdanie z wykonania
ubiegłorocznego budżetu otrzymali
wszyscy radni. Wcześniej na temat
tego dokumentu dyskutowały ko-
misje stałe Rady oraz Komisja Re-
wizyjna. Opinie o sprawozdaniu z
realizacji budżetu i stanie mienia
gminy wyraziła też Regionalna Izba
Obrachunkowa w Poznaniu.
Wszystkie te organy zaopiniowały
sprawozdanie pozytywnie. W
związku z tym na sesji wójt gminy
Marek Lorych oraz skarbnik gminy
Bożena Wilczyńska omówili już
tylko najważniejsze sprawy zwią-
zane z dochodami i wydatkami
gminy, zwłaszcza wykonananie
zadań inwestycyjnych. 

Radni podjęli uchwałę za-
twierdzającą sprawozdanie finan-
sowe gminy i sprawozdanie z
wykonania budżetu za rok 2011.
Jednogłośnie też udzielili absolu-
torium wójtowi.

Druga ważna uchwała, jaką
mieli podjąć radni, dotyczyła powo-
łania Komunalnego Związku Gmin.
Przed miesiącem pisaliśmy o tej
sprawie. Przypomnijmy więc, że od
lipca 2013 roku to gminy będą zo-
bowiązane do realizacji wszystkich
zadań związanych z utrzymaniem
czystości i porządku na swoim tere-
nie. Będą miały też obowiązek po-
bierać opłaty za wywóz śmieci z
indywidualnych gospodarstw. I
właśnie w tej kwestii musiała do
końca czerwca zapaść decyzja.
Otóż kilkanaście gmin z regionu po-
stanowiło utworzyć Związek, który
kompleksowo zajmowałby się tymi
problemami. Przede wszystkim
wywóz śmieci z gminy ma się odby-
wać nowoczesnym systemem,
zgodnym z przepisami Unii Euro-
pejskiej i wymogami ochrony środo-
wiska. Wspólnie dużo łatwiej
realizować takie zadania. Gminy za-
kładają też, że koszt wywozu śmieci

i prowadzenia wszystkich administ-
racyjnych spraw poprzez Związek
będzie tańszy, niż gdyby każda
gmina indywidualnie podejmowała
się tego zadania. No a poza tym
funkcjonowanie Związku zwiększa
możliwość pozyskiwania zewnętrz-
nych funduszy na ewentualne
wspólne inwestycje związane z
ochroną środowiska. Takie były ar-
gumenty za utworzeniem między-
gminnego Związku. 

Równocześnie do przewodni-
czącego Rady dotarła interpelacja
radnego Dariusza Mazurka, który
proponował odrzucenie tego pro-
jektu. W uzasadnieniu między in-
nymi podawał, że jego zdaniem
powołanie Związku zwiększy opłaty
za wywóz śmieci z indywidualnych
gospodarstw.

Sugerował, aby jeszcze raz roz-
ważyć wszystkie argumenty za i
przeciw, opracować koncepcje
dwóch wariantów, a więc również
tego, w którym gmina samodzielnie
zajmie się wywozem śmieci. Propo-
nował też przeprowadzenie spo-
łecznych konsultacji oraz
zorganizowanie roboczego spotka-
nia z władzami gminy Włoszako-
wice, która do Związku nie
przystępuje. Radni dyskutowali i na
ten temat. Wśród argumentów po-
jawił się też taki, że po przystąpie-
niu do Związku można ceny opłat
monitorować, analizować koszty, a
w ostateczności nawet wyjść z tej
struktury. 

Po dyskusji przegłosowano więc
projekt uchwały o utworzeniu
Związku oraz jego statutu. 11 rad-
nych było za, dwóch głosowało
przeciw, a dwóch wstrzymało się od
głosu. 

Radni zdecydowali więc, że
gmina Święciechowa wspólnie z
innymi gminami stworzy Związek
pod nazwą „Komunalny Związek
Gmin Regionu Leszczyńskiego”.
Do Związku należeć będą: Boja-
nowo, Gostyń, Jutrosin, Krobia,
Krzywiń, Leszno, Lipno, Miejska
Górka, Osieczna, Pakosław, Pę-
powo, Pogorzela, Poniec, Ra-
wicz, Rydzyna, Śmigiel,
Święciechowa oraz Wijewo. 

Ponadto na czerwcowej sesji
radni dokonali też zmian w budże-
cie, podjęli uchwałę w sprawie
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla działek w
Lasocicach oraz uchwałę dotyczącą
wynagrodzenia dla wójta. Były też
wolne głosy i wnioski oraz odpowie-
dzi na zapytania i interpelacje. 
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imieniny obchodzą
W   lipcu

MARTA- 27 VII
Marta to biblijne imię, które w ję-

zyku aramejskim oznaczało panią.
Znana była zwłaszcza w średniowie-
czu, ale największą popularność zys-
kała w XIX wieku. Marty od
dzieciństwa wiedzą, co chcą robić w
życiu i konsekwentnie zmierzają do
tego celu. Są pracowite, potrafią opa-
nować własne słabości, robią karierę
tam, gdzie niezbędna jest dyscyplina.
Kiedy jest ciężko, nie pokazują ni-
komu smutnej twarzy, zawsze trzy-
mają fason i chcą, by im ufano,
niezależnie od okoliczności. Ich kolo-
rem jest niebieski, rośliną tulipan,
zwierzęciem skowronek, liczbą
trójka, a znakiem zodiaku Strzelec.
Imieniny obchodzą też: 19 stycznia,
16 i 21 czerwca, 5 i 29 lipca, 23
września i 2 października. 

W naszej gminie mieszkają 73
panie o imieniu Marta. Najstarsza
pani o tym imieniu mieszka w Gołani-
cach i ma 94 lata, najmłodsza jest
mieszkanką Krzycka Małego i ma za-
ledwie roczek. Najwięcej jest ich w
Święciechowie, aż 31. Następnie w
Lasocicach – 8, w Długiem Starem –

7, w Krzycku Małym i Gołanicach –
po 6. Panie Marty można spotkać
również w Przybyszewie – 5 oraz w
Strzyżewicach - 3. Najmniej pań o
tym imieniu mieszka w Henrykowie i
Piotrowicach – po 2 oraz w Niechło-
dzie, Trzebinach i Długiem Nowem –
po jednej. Wszystkim Martom ży-
czymy dużo zdrowia i radości na co
dzień. 

Marta Szczepaniak
ze  Święciechowy

SZYMON - 18 VII
Szymon lubi niespodzianki i

zmiany. Chce też mieć wokół siebie
wielkie rzesze coraz to nowych zna-
jomych. Jest miłośnikiem sztuk pięk-
nych i literatury. Kocha rodzinę, jest
dobrym ojcem i mężem. Jego kolo-
rem jest karmin, rośliną cyprys, zwie-
rzęciem daniel, liczbą czwórka, a
znakiem zodiaku Byk. Imieniny ob-
chodzi także: 5 stycznia, 16 i 18 lu-
tego, 24 marca, 20 kwietnia, 10, 16 i
23 maja, 1 i 6 czerwca, 1 lipca, 3
sierpnia oraz 3 i 14 września. 

W gminie Święciechowa mieszka
61 panów o imieniu Szymon. Najwię-
cej, bo aż 25 żyje w Święciechowie.
W Długiem Starem możemy spotkać
10 panów Szymonów, w Lasocicach
– 6, w Niechłodzie – 5, a w Gołani-
cach – 4. Osoby o tym imieniu miesz-
kają również w Długiem Nowem – 3
oraz w Strzyżewicach i Piotrowicach
– po 2. Najmniej panów Szymonów
mieszka w Henrykowie, Trzebinach,
Krzycku Małym i Przybyszewie – po
jednym. Najstarszy ma 52 lata i

mieszka w Trzebinach, natomiast
najmłodszy ma zaledwie kilka mie-
sięcy i mieszka w Piotrowicach.
Wszystkim małym i dużym Szymo-
nom życzymy spełnienia marzeń. 

POŻEGNANIE
W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

29. 05 - Czesław Józef tomczak (1922), Długie Stare
30. 05 - Urszula Ewa Rybarczyk (1933), trzebiny
31. 05 - Bogumiła Helena Szwajor (1920), Krzycko Małe
04. 06 - teresa tomków (1948), Lasocice
05. 06 - Władysław Wilczyński (1947), Lasocice
10. 06 - Feliks Antoni Prałat (1924), Długie Nowe
27. 06 - tadeusz Bandura (1949), Długie Stare

Szymon Kowal
Z Lasocic

Z wizytą u sołtysa

Samorząd Szkolny w Lasoci-
cach zorganizował konkurs na
temat „leszczyńskich Byków” pt.
„Drużyna na medal”. Wykonano
prace plastyczne przedstawiające
drużynę Unii Leszno. Do organiza-

torów wpłynęło wiele ciekawych
prac. Wybór najlepszych był na-
prawdę bardzo trudny. W końcu po
burzliwych dyskusjach wybrano
zwycięzców. Była to dla nich nie-
spodzianka, gdyż rozstrzygnięcie i
odbiór nagród ogłoszono 1 czerwca,
z okazji Dnia Dziecka. Zwycięzcami
są uczniowie klasy I gimnazjum:
Weronika Matuszewska oraz Da-
mian Ławniczak. Gratulujemy!

Żużlowcy
na plakacie

Józef Buszewicz jest sołtysem Święciechowy od dwóch lat.
Jest to jego pierwsza kadencja. 

Pan Józef urodził się w Śmiglu,
ale mieszkał i wychowywał się w
Kościanie. Tam też chodził do
szkoły podstawowej. Dalszą edu-
kację kontynuował w Lesznie,
gdzie ukończył szkołę zawodową
jako elektromonter. Swoim fachem
mógł wykazać się w pierwszej pod-
jętej pracy zawodowej. Pracował w
GS w Święciechowie, początkowo
jako elektryk, potem jako magazy-
nier. Dwadzieścia lat temu przejął
z żoną gospodarstwo i od tego
czasu razem je prowadzą gospo-
darstwo rolne. 

Po raz pierwszy pan Józef za-
witał do Święciechowy na obchody
700 –lecia powstania wsi. Z uśmie-
chem i sentymentem wspomina tę
wizytę. Jeszcze wtedy nie wie-
dział, że spędzi tu resztę życia. 

Sołtys jest mieszkańcem Świę-
ciechowy od roku 1979. Wtedy to
stanął na ślubnym kobiercu. Ma
dwóch dorosłych synów. Każdy z
nich założył już swoją rodzinę.
Jeden mieszka w Poznaniu, a
drugi w domu rodzinnym w Świę-
ciechowie. Pan Józef razem z
żoną cieszą się już trójką wnuków:
Marysią, Filipem i Frankiem. 

Jak twierdzi, praca sołtysa nie
należy do bardzo skomplikowa-
nych. Swoje zadania wykonuje z
przyjemnością i satysfakcją. Miło
wspomina pierwsze dni sołtysowa-
nia. Dodaje, że chętnie współpra-

cuje z mieszkańcami, służy po-
mocą i dobrą radą. 

Niechętnie mówi o inwesty-
cjach we wsi, bo - jak twierdzi - ma
on niewielki wpływ na ich przebieg.
Tym zajmuje się Urząd Gminy, a
nie sołtys. Jednak przyznaje, że
wszystkie sprawy naprawcze,
które zgłaszał do tej pory, gmina
rozpatrzyła pozytywnie. 

Cieszy się, że zawsze może li-
czyć na obecną Radę Sołecką.
Ceni sobie współpracę z jej człon-
kami. Jak mówi, nigdy nie odma-
wiają pomocy. W jej skład
wchodzą: Hieronim Borowczak,
Ryszard Płachta, Marek Wyrodek,
Zbigniew Brzezewski, Jan Kalitka,
Agata Lorych, Regina Kowalska,
Krzysztof Stróżyński oraz Franci-
szek Budziński. 

Pan Józef chwali sobie bardzo
współpracę z poprzednim sołty-
sem wsi, panem Zdzisławem Lory-
chem. Ten sprawował funkcję
przez cztery kadencje, więc do-
brze wie, na czym polega praca
sołtysa. Zawsze może liczyć na
jego radę, pomoc, wsparcie. 

W ostatnim czasie sołtys wraz
z Radą Sołecką zorganizował Fe-
styn Rodzinny w stadninie koni u
państwa Janowskich. Teraz trwają
przygotowania do Dni Święcie-
chowy, połączone z dożynkami
wiejskimi, które zaplanowane są
na sierpień. 



[ 5 ]KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Orlik na finiszu

Zielona szkoła w Karpaczu
Uczniowie klasy V w Długiem Starem uczestniczyli w ZIELO-
NEJ SZKOLE. tym razem przez trzy dni - od 4 do 7 czerwca -
zwiedzali urokliwy Karpacz. 

Pierwszego dnia dzieci dostały
pytania będące częścią TUR-
NIEJU WIEDZY O KARPACZU.
Turniej ten wymagał od nich bar-
dzo uważnego obserwowania i za-
pisywania ciekawostek z każdego
miejsca. A było co notować...

Uczniowie odwiedzili Krucze
Skały, weszli na skocznię nar-
ciarską, zobaczyli dziki wodospad.
Dowiedzieli się, co to marmit i jak
nas oszukuje natura w miejscu
anomalii grawitacyjnych. Mogli
także na torze saneczkowym pobić
własne rekordy i opanować strach.

Na drugi dzień, pomimo
deszczu, Katarzyna Grabarska-
Kaczmarek i Alicja Bodylska po
zmianie planu ruszyły z małymi od-
krywcami w kolejne ciekawe

miejsca. Świątynia Wang pozwoliła
choć na chwilę cofnąć się do cza-
sów wikingów, a Muzeum Sportu i
Rekreacji zaskoczyło niezwykłą
wystawą karykatur wielkich piłka-
rzy. Muzeum Zabawek oraz za-
pora na Łomnicy bardzo się
podobały. Ukoronowaniem tego
dnia było wyczerpujące zdobycie
Karpatki... (i bynajmniej nie chodzi
tu o pyszne ciasto z kremem).

Na zakończenie wyjazdu
uczniowie ruszyli w góry. Za cel
postawili sobie zdobycie Śnieżki.
Kolejny raz przewodnikiem była
pani Edyta, która stanęła na wyso-
kości zadania. Pierwsza część
trasy była przyjemna i słoneczna,
ale Mały Staw przywitał ich wiat-
rem i niższą temperaturą. Trasa

wymagała samozaparcia, ale
każdy zdobył ten wyjątkowy
szczyt.

Największą liczbę punktów w
Turnieju Wiedzy o Karpaczu zdo-
była Ola Stachowska (25 pkt na 26
możliwych). Tuż za nią uplasowały

się: Angelika Bestra (24 pkt) oraz
Maja Bodylska (21, 5 pkt).
Wszyscy świetnie się bawili. Na
pamiątkę pozostały im zdjęcia i
niesamowite wspomnienia. A  w
ich głowach już pewnie kołaczą się
plany wyjazdu na kolejny rok. 

Rozmowa z Markiem Lorychem, wójtem gminy Święciechowa
- Będzie Pan protestował,

jeśli powiem, że budowa bo-
iska Orlik w Święciechowie jest
po prostu pechowa.

- Trudno byłoby się z tym nie
zgodzić. Plac budowy oddaliśmy
wykonawcy na początku lipca
2011 roku, a boisko miało być od-
dane do użytku do końca paź-
dziernika ubiegłego roku. Zawiódł
pierwszy wykonawca, a potem
także kolejny. W tym sensie to
rzeczywiście pechowa inwesty-
cja, bo przecież wszystkie pozos-
tałe, jakie prowadzimy w gminie,
realizowane są terminowo. Właś-
nie dokonujemy odbioru przebu-
dowanej i rozbudowanej Sali
Wiejskiej w Święciechowie, kon-
tynuujemy z powodzeniem kana-
lizację w Lasocicach oraz
utwardzenie ulic Rzemieślniczej i
Strzeleckiej w Święciechowie.
Tylko z Orlikiem trafiliśmy na nie-
odpowiedzialnych wykonawców. 

- Boisko miało być gotowe
w ciągu zaledwie czterech mie-
sięcy. Pierwsze trzy nie wska-
zywały na to, że cokolwiek
może się nie udać?

- Budowę realizowała firma
Greta Sport z Dąbrowy Górniczej.
Dość sprawnie wykonała boiska i
przystąpiła do stawiania budynku
socjalnego. Wtedy nieoczekiwa-
nie pracownicy zeszli z budowy,
mimo że wykonali 83 procent
wszystkich robót. Budynek po-

zostawili w stanie surowym, bez
zadaszenia. Zgodnie z umową
Urząd Gminy może wypowie-
dzieć warunki kontraktu, jeśli wy-
konawca nie zjawia się na
budowie przez 30 dni. A w tym
przypadku tak właśnie było. Na
początku grudnia podjąłem de-
cyzję o rezygnacji z usług tego
wykonawcy. 

- Czy gmina zapłaciła firmie
za wykonaną pracę?

- Dokonaliśmy odbioru boisk i
oczywiście zapłaciliśmy za tę
część inwestycji. Ale kwota ta
została pomniejszona o przysłu-
gujące nam kary umowne za nie-
dotrzymanie terminu wykonania
wszystkich robót i o odsetki. Na
szczęście w ubiegłym roku otrzy-
maliśmy dotację z Ministerstwa
Sportu i Urzędu Marszałkow-
skiego na wsparcie budowy bo-
iska. Przypomnę bowiem, że
Orlik realizowany jest w jednej
trzeciej z pieniędzy samorządu, a
w dwóch trzecich z dotacji. Ta do-
tacja dotyczyła roku 2011 i gdyby
nie nasze starania o odbiór wyko-
nanej już części inwestycji, mog-
libyśmy ją stracić. A to było 666
tysięcy złotych. 

- Niewiele więc zostało do
zrobienia. Zaledwie dokończe-
nie budynku socjalnego i po-
stawienie ogrodzenia. 

- Dlatego już w lutym ogłosi-
liśmy nowy przetarg na te roboty,

a w marcu podpisaliśmy umowę
z wykonawcą. Tym razem termin
zakończenia inwestycji ustali-
liśmy na dzień 30 kwietnia. By-
liśmy pewni, że leszczyńska,
znana na rynku firma wywiąże się
z tego zadania w terminie. I rze-
czywiście bardzo dobrze wyko-
nała wszystkie prace na budynku
socjalnym. Problem zaczął się,
gdy trzeba było stawiać ogrodze-
nie. 

- Podobno podwykonawca
tej firmy nie zrobił elementów
opłotowania?

- Takie otrzymałem wyjaśnie-
nie, choć w umowie podwyko-
nawca nie występuje. To w
żadnym razie nie usprawiedliwia
wykonawcy. A już zupełnie nie tłu-
maczy faktu, że z końcem kwiet-
nia osadzili słupki do ogrodzenia i
zniknęli z placu budowy. Sytuacja
z grudnia ubiegłego roku powtó-
rzyła się w sposób niemal iden-
tyczny. Znowu przekroczono
terminy i znowu pracownicy opu-
ścili budowę. Nie miałem innego
wyjścia, jak tylko wypowiedzieć
umowę wykonawcy. Oczywiście
protokółem odebraliśmy w całości
budynek socjalny, do którego nie
było żadnych fachowych zastrze-
żeń. Niestety, umocowane już
słupki okazały się nie takie jak w
kosztorysie budowy. 

- Kilka dni temu firma je wy-
montowała. 

- Podpisując protokół odbioru
wykonawca zobowiązał się usu-
nąć wadliwie zastosowane słupki.
Miały one bowiem niezgodne z
projektem profile i grubość. A to
ma przecież wpływ zarówno na
bezpieczeństwo przyszłych użyt-
kowników boiska, jak i na cenę
usługi. 

- Co zatem dalej?
- Ogłosiłem przetarg już tylko

na wykonanie ogrodzenia. Zain-
teresowanie budową ogrodzenia
było spore. 28 czerwca otworzy-
liśmy oferty i wybraliśmy wyko-
nawcę. Jest nim........................
Proponowana umowa z wyko-
nawcą przewiduje 45 - dniowy
termin wykonania robót. Mam
więc nadzieję, że jeszcze w tego-
rocznym sezonie boisko Orlik w
Święciechowie będzie czynne.
Na pewno na łamach „Kuriera...”
będziemy mieszkańców o tym in-
formować. 

- Czy można więc powie-
dzieć, że budowa tego Orlika
nie przyniesie strat?

- Największą stratą jest to, że
dzieci, młodzież i dorośli prawie o
rok później korzystać będą z tego
nowego obiektu. Po stronie strat
zapisać trzeba wszystkie roz-
mowy z niesolidnymi wykonaw-
cami, prawne utarczki, dziesiątki
pism, prace związane z kolejnymi
przetargami. Sądze, że nie bę-
dzie istotnych strat finansowych.
Koszt budowy Orlika powinien
zmieścić się w pierwotnym kosz-
torysie, choć wzrost cen stali w
ostatnim czasie niewątpliwie miał
miejsce. 

- Dziękuję za rozmowę.

HALINA SIECIńSKA
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Pani Zofia przechodzi na emeryturę
W połowie sierpnia na emeryturę przechodzi Zofia Jackowska. Przepracowała 44 lata, w tym
w Urzędzie Gminy w Święciechowie – 34 lata. 

Pani Zofia pochodzi z Górzna.
Tam jej mama była nauczycielką,
więc razem z rodziną mieszkali w
budynku szkoły. Wspomina, że tuż
za ścianą ich mieszkania była bib-
lioteka i kiedy tylko nauczyła się
czytać, sięgała po książki z półki.
To zamiłowanie do lektur zostało
jej do dziś. Lubi czytać książki oby-
czajowe, historyczne, dokumen-
talne. 

Po ukończeniu Liceum Ogólno-
kształcącego w Lesznie pani Zofia
rozpoczęła pracę w POHZ Garzyn.
Już wtedy w zakresie jej obowiąz-
ków były sprawy organizacyjne i
kadrowe. Tam przepracowała 10
lat. Ale kiedy wyszła za mąż i prze-
prowadziła się do Niechłodu, mu-
siała poszukać pracy bliżej.
Dojazdy do Garzyna okazały się
zbyt kłopotliwe, tym bardziej że na
świat przyszły dzieci. Pani Zofia
jest mamą dwóch synów i córki. W
1978 roku zatrudniła się więc w
Urzędzie Gminy w Święciechowie.
Po kilku latach dostała tutaj miesz-
kanie.

- Na początku pracowałam w
dziale organizacyjnym, ale bardzo
szybko przydzielono mi obsługę
Rady Gminy – mówi Zofia Jac-
kowska. – W tym roku minęło 29
lat, odkąd współpracuję z radnymi.
To już nasza ósma kadencja sa-
morządu. W tym czasie było trzech
przewodniczących Rady i kilku-
dziesięciu radnych. Niektórzy peł-
nią tę funkcję od wielu lat. 

Mówiąc najkrócej, pani Zofia
ma ułatwić pracę radnym. Przygo-
towuje więc materiały na sesje i
komisje, protokółuje obrady, zapi-
suje interpelacje i wnioski, przesyła

odpowiedzi na nie, uczestniczy w
zebraniach wiejskich i spotkaniach
sołtysów, bierze udział w organiza-
cji wyborów samorządowych.
Mówi, że dzięki tej pracy dosko-
nale poznała ludzi i wsie. Mogłaby
opowiadać historie każdej z nich -
ich kolejne inwestycje, prace spo-
łeczne, imprezy środowiskowe.
Wie, ile zmieniło się na lepsze w
poszczególnych miejscowościach.
Tak naprawdę są to już zupełnie
inne wnioski niż wtedy, gdy zaczy-
nała tu pracę. 

Przez wszystkie te lata pani
Zofia pracuje też na rzecz osób i
rodzin uzależnionych. Jest sekre-
tarzem Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholo-
wych, a ostatnio także członkiem
Zespołu Interdyscyplinarnego,
który zajmuje się pomocą w rodzi-
nie. Zna więc trudne problemy do-
tykające wielu środowisk. Rozumie
dzieci i żony żyjące w rodzinach,
gdzie jest alkohol, rozmawia z uza-
leżnionymi, wspólnie z komisją or-
ganizują kontrole w sklepach,
dbają o dożywianie dzieci, o pracę
świetlic socjoterapeutycznych,
skierowują uzależnionych na le-
czenie i tak dalej. To bardzo odpo-
wiedzialna praca. 

Zapytaliśmy panią Zofię, jak to
się stało, że jej pasją jest organi-
zowanie współpracy z zagranicą. 

- Przed laty poznałam panią,
która mieszkała kiedyś w Gros-
shabersdorf w Niemczech – wy-
jaśnia pani Zofia. – To dzięki niej
nawiązaliśmy współpracę z wła-
dzami tamtego miasta. Bardzo się
w to zaangażowałam. Zależało mi,
aby nawzajem odwiedzała się mło-

dzież, sportowcy, rzemieślnicy,
strażacy. Udało się wspaniale.
Mieszkańcy zawierali nie tylko zna-
jomości, ale i przyjaźnie. Potem
Święciechowa nawiązała jeszcze
partnerskie kontakty z gminą fran-
cuską i chorwacką. To jest takie
nasze wejście do Wspólnoty Euro-
pejskiej. Cieszę się, że mogłam w
tym uczestniczyć. Jestem pewna,
że nawet na emeryturze nie zre-
zygnuje ze spotkań z poznanymi
tam ludźmi. 

W ostatnich latach pani Jac-
kowska prowadzi też w Urzędzie
stronę internetową oraz Biuletyn
Informacji Publicznej.

O swojej pracy mówi, że była
interesująca. Zawsze lubiła nawią-
zywać kontakty z ludźmi, rozma-

wiać z nimi, dzielić się doświad-
czeniem. Chętnie też brała udział
w szkoleniach, doskonaliła się,
poznawała nowe przepisy. Teraz
po prostu będzie odpoczywać. 

- Dzieci założyły rodziny, mam
pięcioro wnucząt, będzie z kim
spędzać czas – dodaje pani Zofia.
– Zadbam też bardziej o zdrowie,
może trochę będę podróżować. No
i nie zrezygnuję z czytania.

Zofia Jackowska odchodzi na
emeryturę po 44 latach pracy.
Dziękują jej radni, pracownicy
Urzędu, petenci, a także wielu
mieszkańców, którzy nieraz spoty-
kali ją u siebie. A my życzymy, by
wolny czas spędzała aktywnie i by
ciągle miała jeszcze plany i ma-
rzenia. 

W sali Zespołu Szkół w Święciechowie odbyło się spotkanie pn. „Wieczorne Ba-
janie”. W czwartek, 14 czerwca, uczestniczyli w nim najmłodsi tancerze z Zespołu
Pieśni i Tańca Marynia. Spotkanie przygotowała Fundacja „Blisko Ciebie” oraz
Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie. Dzieci bawiły się doskonale.
Siedząc na poduszkach, wśród pluszowych zabawek, oglądały bajki z lat 70.,
które czytało dwóch lektorów z podziałem na role. Przy dźwiękach gitary śpie-
wały fragmenty z bajek oraz brały udział w konkursach tematycznie związanych
z oglądanymi bajkami. Dużym przeżyciem było przeobrażanie się w lektorów. Na
koniec spotkania dzieci same czytały teksty bajek. Zabawa była wspaniała, a do
jej organizacji potrzebny był tylko duży ekran, rzutnik i klisze z bajkami. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Święciechowie za-
prosili rodziców na uroczystość z okazji Dnia Matki.
Spotkanie odbyło się 30 maja w Sali Wiejskiej w Nie-
chłodzie. Uczniowie wystawili spektakl „Czerwony
Kapturek" w wersji anglojęzycznej. Przygotowały go
nauczycielka języka angielskiego Iwona Lehmann
oraz wychowawczyni klasy Elżbieta Skorupińska.
Następnie uczniowie złożyli mamom życzenia        i
wręczyli własnoręcznie wykonane upominki.
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W dniach od 4 do 6 czerwca uczniowie klasy IIb Gimnazjum w
Święciechowie wyjechali do Kotliny Kłodzkiej. Podczas wycieczki
młodzież zwiedziła kopalnię złota w Złotym Stoku, kopalnię węgla
kamiennego w Nowej Rudzie, zamek w Książu oraz katedrę w
Wambierzycach. Uczniowie przeszli podziemnymi korytarzami w
Kłodzku oraz podziwiali uroki pięknych uzdrowisk ziemi kłodzkiej
- Polanicy, Dusznik i Kudowy Zdroju. W strugach deszczu zdobyli
szczyt Gór Stołowych - Szczeliniec. Następnie odpoczywali w
ośrodku wypoczynkowym Góry Stołowe w Kudowie Zdroju.
Uczniom towarzyszyły opiekunki Ela Skorupińska oraz Anna Lo-
rych. Uczestnikom dopisywały humory i apetyt. Wrócili zadowo-
leni, z bagażem pięknych wspomnień i pamiątkowymi zdjęciami.

W czwartek, 14 czerwca, dzieci z kl. I-III szkoły w Długiem Starem
wyjechały do Nadleśnictwa Karczma Borowa w Lesznie. Pracow-
nik nadleśnictwa zapoznał dzieci z fauną i florą lasu. W ciekawy
sposób opowiedział o gatunkach drzew i roślin. Dzieci rozpozna-
wały wybrane gatunki drzew na podstawie liści. Druga część wy-
kładu dotyczyła różnych gatunków zwierząt i ptaków
zamieszkujących lasy nadleśnictwa. Dzieci mogły zobaczyć wy-
pchane sylwetki zwierząt. Ulewa uniemożliwiła wyprawę przez las
przygotowaną tam ścieżką edukacyjną. Mali goście mogli jednak
zadać leśnikowi pytania na interesujące ich tematy. Pełni wrażeń
wrócili do szkoły. Czekają już na kolejną wizytę w leszczyńskiej
Karczmie Borowej.

Trudno uwierzyć!
Czytając prasę, oglądając

telewizję wydaje się, że wiele sy-
tuacji, które dzieją się na świecie,
zupełnie nas nie dotyczy. Jednak
w sąsiedztwie naszych domostw
też może dochodzić do wielu
przykrych incydentów. tak nie-
stety było tym razem w Święcie-
chowie. Młodzi rodzice pobili
swoje kilkumiesięczne dziecko.
Chłopiec cały czas znajduje się
w szpitalu, a sprawcy w areszcie. 
- W dniu 5 czerwca policjant z Ze-
społu Dzielnicowych w Święciecho-
wie odebrał zgłoszenie o awanturze
domowej – mówi rzecznik pra-
sowy, st. sierż. Dawid Marciniak.
- Kiedy przyjechał na miejsce, za-
uważył, że dziecko ma widoczne
obrażenia. Obawiając się o jego
życie i zdrowie niezwłocznie zabrał
je do szpitala w Lesznie. Stamtąd
dziecko zostało przetransporto-
wane do szpitala w Poznaniu.

Obecnie stan zdrowia dziecka jest
poważny, ale ustabilizowany. 

- Wobec obojga rodziców sąd
zastosował tymczasowy areszt na
okres trzech miesięcy – dodaje st.
sierż. Dawid Marciniak. - Usłyszeli
zarzuty bezpośredniego narażenia
na niebezpieczeństwo utraty życia
bądź ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu, tj. art. 160 § 2 kk. Grozi za
to kara od 3 miesięcy do 5 lat po-
zbawienia wolności. 

Obecnie trwają czynności pro-
cesowe i ze względu na dobro
dziecka, jak i dla zabezpieczenia
właściwego toku śledztwa więcej
szczegółów ujawniać nie można.
Niezależnie od toczącego się po-
stępowania karnego, jeszcze przed
zdarzeniem, Sąd Rejonowy w
Lesznie Wydział Rodzinny rozpo-
czął postępowanie o ograniczenie
lub pozbawienie praw rodzicielskich
obojga aresztowanych rodziców.

Zakończył się czas nauki dla
wielu uczniów! Podajemy listę
najlepszych, którzy w swoją
edukację włożyli najwięcej
pracy. W roku szkolnym
2011/2012 szczególnymi osiąg-
nięciami odznaczyli się: 

Zespół Szkół w Długiem Sta-
rem

- Szkoła Podstawowa: Marta
Terochin, Natalia Stachowska, Ale-
ksandra Stachowska, Joachim
Piwek. 

- Gimnazjum: Małgorzata
Kozak i Izabela Zawadzka.  

Zespół Szkół w Lasocicach 
- Szkoła  Podstawowa:  Szy-

mon Szlauderbach,  Patrycja Ko-
walewicz.

- Gimnazjum:  Jagoda Stacho-

wiak, Jan Adamiak, Michalina Le-
ciejewska.

Zespół Szkół w Święciecho-
wie 

- Szkoła Podstawowa: Sonia
Kłodnicka i Jan Wójcik. 

- Gimnazjum: Tomasz Donaj,
Paula John i Alicja Mazurek. 

Gratulujemy także sukcesów w
nauce  wszystkim uczniom klas
nauczania początkowego. Opi-
sowy system oceniania nie pozwo-
lił wyłonić nam tych najlepszych.
Ale jak zgodnie podkreślają opie-
kunki grup, każdy mały uczeń jest
utalentowany i chętny do nauki. 

Wszystkim uczniom gratulu-
jemy dobrych wyników i życzymy,
aby kolejny rok nauki był równie
owocny w same piątki i szóstki.

Najlepsi uczniowie

W czwartek, 28 czerwca, odbyło się oficjalne spotka-
nie w Samorządowym Przedszkolu w Święciechowie.
Pani dyrektor Maria Marczyńska oraz opiekunki - Ber-
nadeta Łysikowska i Paulina Wajs - żegnały swoich
podopiecznych. Sześciolatki opuszczały mury przed-
szkola, aby za rok rozpocząć naukę w pierwszej klasie
szkoły podstawowej. Spotkanie rozpoczęło się bardzo
uroczyście. Maluchy odtańczyły poloneza. Przedsta-
wiły inscenizację pożegnalną, przygotowaną przez
jedną z mam, Mariolę Kapałę. Były także kwiaty, pre-
zenty i podziękowania dla swoich pań. Każde dziecko
otrzymało dyplom ukończenia przedszkola oraz
książkę, która ma pomóc w dalszej edukacji. Całej uro-
czystości przyglądali się dumni rodzice. Po zakończe-
niu części oficjalnej dzieci przedstawiły część
artystyczną na temat ekologii. 
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Za kółkiem zabytkowego auta
Grzegorz Żukowski ze Święciechowy lubi muzykę. Sam tro-
chę gra na saksofonie i gitarze, ale najchętniej chodzi na bi-
letowane koncerty, na których słuchacze wybierają konkretne
klimaty. Kiedy więc powiedział, że silniki jego samochodów
grają jak organy, wprowadził nas trochę w zdumienie. Dla
laika motoryzacji przyrównywanie pracy silnika do jakiejkol-
wiek melodii jest czymś karkołomnym, jednak pan Grzegorz
potrafił to uzasadnić. A mówił o tych swoich samochodach z
wielką pasją.

Pan Grzegorz od kilku lat ma zabytkowego 
Cadillaca De Ville oraz Corvettę. 

by sprawdzić, jak działa i czy za-
pali na dorabiany kluczyk z gwoź-
dzia. Tak zaczynała się ta
motoryzacyjna fascynacja. A
wcześniej było jeszcze zbieranie
opakowań z gumy Donalda. Cio-
cia, zakonnica, mieszkała w
Macao i przysyłała Grzegorzowi
kolorowy świat obrazków. Chyba
wówczas nauczył się coś składać,
kompletować, cenić drobiazgi. 

- Zawsze lubiłem wiedzieć dużo
o samochodach – mówi pan
Grzegorz. – Interesowały mnie
auta amerykańskie. Kupowałem
książki, gazety, potem już mogłem
sięgać do Internetu. A kiedy nau-
czyłem się angielskiego, tajemnicą
nie były nawet skomplikowane
opisy techniczne. Nie będę ukry-
wać, że chciałem mieć amerykań-
ski samochód. 

Ale najpierw były studia, potem
rodzina, praca, wychowywanie

niane. Jeżdżą po całym kraju, a
kiedy znajdują zlecenie sto kilo-
metrów od domu, mówią, że mają
je na miejscu. Najczęściej są w
białostockim, lubelskim, krakow-
skim – do domu wracają na wee-
kendy. Zapytany, ile metrów miał
najwyższy stawiany przez nich
maszt, odpowiedział, że 96. Ale
najładniejsze są „ich” hale spor-
towe i baseny z klejonego drewna.
Wyglądają jak piękne, nowo-
czesne meble. To ciekawa praca.
Do niej są oczywiście potrzebne
samochody. Jest ich w firmie kilka
i mają być niezawodne, dowieźć
na budowę ludzi i sprzęt. Są po
prostu narzędziami do pracy. Za to
tamte dwa w garażu…..

Cadillaca De Ville  Grzegorz
Żukowski kupił w 2005 roku. Sa-
mochód miał wcześniej kilku wła-
ścicieli: w USA, Niemczech i w
Polsce. Pojechał po niego do

Jako chłopak mógł tylko ma-
rzyć o takich samochodach. Wtedy
liczyły się motocykle. Tata miał
WSK z 1961 roku i razem z kolegą
„wykradali” go czasem z garażu.
Bywało, że jeździli nim po leśnych
drogach. I przesiadywali nocami,

synów... Marzenia trzeba było od-
łożyć. Pan Grzegorz jest inżynie-
rem mechanikiem. Dwadzieścia lat
temu założył z bratem firmę.
Wspólnie stawiają stacje bazowe
telefonii komórkowej oraz wielko-
gabarytowe konstrukcje drew-

Wrocławia. I wrócił nim do domu,
bo wóz był na chodzie. Wyprodu-
kowany w 1974 roku, nie tylko wy-
glądał na zabytek. Po prostu był
starą, solidną konstrukcją. 

- Przez kilka pierwszych dni
zwyczajnie go oglądałem – wspo-
mina pan Grzegorz. – Kupiłem ten
wóz nie tak drogo, ale wiedziałem,
że będę musiał w  niego inwesto-
wać. Przede wszystkim swoją
pracę. Bo tak naprawdę wszystko
wymagało odrestaurowania: me-
chanizmy, blacha, tapicerka. 

No i zaczęło się. O tej właśnie
pasji pan Grzegorz z takim zaan-
gażowaniem opowiada. Mówił
nam, jak rozłożył Cadillaca na czę-
ści. Dosłownie, do każdej śrubki.
Najpierw robił zdjęcia, potem roz-
kręcał, numerował detale, składał
w odpowiednich pojemnikach.
Przez miesiące te elementy czyścił
i naprawiał. Niektóre części trzeba
było dorobić lub sprowadzić ze
Stanów. Starał się, by wykorzystać
wszystkie oryginalne części, a
tylko niezbędne elementy uzupeł-
niać nowymi. Dla przykładu profi-
lował kawałki blachy i łączył ją z
oryginalną. Wrócił do pierwotnego
białego koloru wozu, choć był on
kilka razy lakierowany. Zrobił taką
samą tapicerkę. Dwa lata spędzał
przy Cadillacu każdą wolną chwilę.
A pomagali mu miejscowi fa-
chowcy – Adam Marcinkowski,
Zbyszek Makała, Franek Komolka.

- Nieraz trzaskałem drzwiami
od garażu i obiecywałem sobie, że
więcej tu nie wrócę – mówi z
uśmiechem pan Grzegorz. – Ale

sięgałem po książki, analizowałem
schematy i znajdowałem techniczne
rozwiązania. To była największa satys-
fakcja. Nigdy nie liczyłem godzin spę-
dzonych przy tym aucie. I nigdy bym
go nie sprzedał. On po prostu dla mnie
nie ma rynkowej ceny. 

Na pierwszą przejażdżkę Cadilla-
kiem pan Grzegorz pojechał do Goła-
nic z żoną. Było wspaniale. Teraz
samochód można wynająć na rodzinne
uroczystości, na ślub, imieniny, zjazdy.
Jest częścią oferty restauracji, którą
prowadzi żona pana Grzegorza. Za
kierownicą siadają wówczas synowie. 

Cadillac De V  ille: rocznik
1974, długość - 6 m, pojemność
silnika – 7,7 l, moc – 200 KM,
masa całkowita – 3 tony, liczba
pasażerów – 6. 

Ale marzenia pana Grzegorza na
tym się nie skończyły. Założył kiedyś,
że będzie miał trzy zabytkowe auta.
Oczywiście jeśli będzie go na to stać i
jeśli starczy mu czasu i sił na odres-
taurowywanie ich. Bo właśnie ta część
pasji jest dla niego najistotniejsza.
Mówi, że każdą część i każdą śrubkę
auta ma w rękach trzy razy. Najpierw
gdy ją rozkręca, potem, gdy naprawia i
wreszcie, kiedy na nowo składa wóz.
Tak też było z Corvettą. Bo to jest właś-
nie drugie auto, o którym marzył. Kupił
je w 2007 roku. To o pracy tego silnika
mówi, że gra. 

- Wystarczy posłuchać – przeko-
nuje pan Grzegorz. – Nigdy nie włą-
czyłbym w nim radia, bo silnik wydaje
wręcz muzyczne dźwięki. Trzeba ich
umieć słuchać. 

Myślę, że tylko mężczyźni potrafią
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Przygoda 
w Bieszczadach

Uczniowie Szkoły w Lasoci-
cach wyjechali w Bieszczady. Na
sam początek dojechali do Sa-
noka, gdzie zwiedzili Muzeum
Budownictwa Ludowego. Jest
to największy skansen w Polsce
i znajduje się w Parku Etnogra-
ficznym. Poznali życie i zwy-
czaje ludności z XVII - XX w., m.
in. pocztę, aptekę, zakład zegar-
mistrzowski.

Potem dojechali do Berezki.
Następnego dnia czekał ich dzień
pełen wrażeń. Pokazano im wiele
ciekawych miejsc. Byli nad Zale-
wem Solińskim i płynęli statkiem
spacerowym. Młodzież podziwiała
piękne widoki i przepływała obok
wyspy skalistej. Niestety, trochę
padało. Potem pojechali na naj-
większą w Polsce tamę na rzece
San. 

Uczniom bardzo podobała się
wyprawę na szczyt góry Koziniec.
Było ciężko, mokro, ślisko i stromo,
ale humory dopisywały. Kolejnym
punktem wycieczki było zwiedza-
nie Centrum Kultury Ekumenicz-
nej, 120 miniatur cerkwi ze
Słowacji i Ukrainy, drewnianych
świątyń karpackich, obrazu Polski,

Mini ZOO oraz Ogrodu Biblijnego
w Myczkowcach.

Kolejny dzień również był pełen
wrażeń. Młodzież pojechała do
Leska, gdzie oglądała Pomnik
Przyrody Nieożywionej - Kamień
Leski. Nie obeszło się bez wspi-
naczki. Kolejnym punktem pro-
gramu było cudowne źródełko -
Bieszczadzki Lourdes. Pokonali
około 300 schodów i dotarli do za-
pory w Myczkowcach. Potem
przejechali do Ustrzyk Dolnych -
do Muzeum Przyrodniczego.
Oglądali ciekawe eksponaty flory i
fauny Bieszczadzkiego Parku Na-
rodowego. Zmęczeni pokonali
jeszcze Połoninę Wetlińską (1248
m n. p. m.). Widoki, które zobaczyli
zrekompensowały wysiłek. Ostatni
dzień również był pełen atrakcji.
Uczniowie zatrzymali się w Dębnie
i zwiedzili tamtejszy zamek.
Uczennica, Jagoda Stachowiak
miała okazję zagrać na zabytko-
wym pianinie. Uczniowie mogli się
przez chwilę poczuć królami, prze-
bierając się w ich szaty i siadając
na tronie. Wycieczka się udała,
humory dopisywały. 

Mamy stronę w Internecie
Informujemy czytelników, że od

kilku dni działa nowa strona inter-
netowa Samorządowego Ośrodka
Kultury w Święciechowie. Znajdą
tam Państwo aktualności, kalen-
darz imprez, galerie zdjęć, infor-
macje na temat działalności
ośrodka oraz wiele ciekawostek i
zapowiedzi. Ponadto zapraszamy
do zakładki stare fotografie, gdzie
znajdują się zdjęcia z okresu
PRL-u, i nie tylko. Adres strony
internetowej: www.kultura-swie-
ciechowa. pl

   

tak mówić o samochodach. A Corvetta
jest piękna, sportowa, czerwona, dwu-
osobowa. Aby tak wyglądała, pan
Grzegorz również poświęcił jej dwa
lata. Niedawno oba swoje wozy zare-
jestrował jako zabytkowe. Ma więc już
dla nich dożywotnio przegląd, niższą
cenę ubezpieczenia, możliwość legal-
nych przewozów ślubnych, no i ogra-
niczenia prędkości. Bo oczywiście
zabytek nie będzie pędził po szosie z
prędkością 150 kilometrów na go-
dzinę. Ale może brać udział w rajdach.

- Po raz pierwszy w tym roku poje-
chałem na rajd starych samochodów
do Rydzyny – dodaje pan Grzegorz. –
Corvetta  zajęła pierwsze miejsce w
kategorii „najlepiej odrestaurowany
samochód”. Bardzo mnie to ucieszyło. 

Corvetta: rocznik 1980, po-
jemność silnika – 5,7 l, moc –
300 KM, liczba pasażerów – 2.

A palą oba samochody, niestety,
dużo. Cadillac nawet 30 litrów na 100
kilometrów. Na dłuższe wyjazdy by-

łyby więc trochę zbyt kosztowne,
ale przejażdżki, małe wypady za
miasto, rajdy – to jest to, co panu
Grzegorzowi odpowiada najbar-
dziej.   

Zapytany, jaki będzie ten trzeci
wóz, nie odpowiedział. Na pewno
zabytkowy, może tym razem an-
gielski. I dodaje, że jemu warto
takie cacko sprzedać, bo on zrobi z
niego niemal członka rodziny. Z
pewnością nie zmarnuje, nie znisz-
czy, nawet gdyby miał mu poświę-
cić kolejnych kilka lat. Takie to już
hobby pana Grzegorza. 

A tak w ogóle to jeździ również
motocyklem - Yamahą 1600. Może
to z powodu wspomnień z dzieciń-
stwa? Ciekawe, czy dzisiaj
umiałby dorobić do niego kluczyk
z gwoździa? 

HALINA SIECIńSKA      
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Rowerem przez gminę
Po raz kolejny na łamach „Kuriera…” przedstawiamy trasę
rowerową przebiegającą przez naszą gminę, a opisaną przez
Mateusza Mrozińskiego. Zachęcamy do skorzystania z tej
propozycji, ale także z wypraw po własnych ścieżkach.

Jazda rowerem może stać się
wspaniałą okazją do wspólnych wy-
padów ze znajomymi, przyjaciółmi,
rodziną. Kolejna proponowana trasa
rowerowa po gminie to: 

ŚWIĘCIECHOWA – KRZYCKO
MAŁE – KRZYCKO WIELKIE- GO-
ŁANICE – JEZIERZYCE KO-
ŚCIELNE – NIECHŁÓD –
PIOTROWICE – ŚWIĘCIE-
CHOWA.

Wyjeżdżając ze Święciechowy,
ul. Lipową przekraczamy obwod-
nicę i skręcamy w prawo w drogę
serwisową. Następnie jedziemy w
lewo, omijając po prawej stronie
stadninę koni państwa Janowskich
i kierujemy się piaszczystą drogą w
stronę lasu. Tam witają nas znaki
ostrzegawcze dotyczące jeźdźców
na koniach (prawdę powiedziawszy
nigdzie indziej takich znaków nie

spotkałem). Jedziemy przez las, a
na samym końcu leśnego odcinka
po piaszczystej drodze i pod górkę
kierujemy się wprost na Krzycko
Małe. Wsłuchując się  w kuranty z
kościelnej wieży wyjeżdżamy przy
budynkach klubu dyskotekowego.
Przejeżdżamy przez całe Krzycko
Małe obok Jeziora Krzyckiego i ko-
ścioła pod wezwaniem Najświętszej
Maryi Panny Śnieżnej. Następnie
przekraczamy tory kolejowe Leszno
– Zbąszyń i wjeżdżamy do miejsco-
wości Krzycko Wielkie. Tam na
głównym skrzyżowaniu (przy skle-
pie spożywczym) skręcamy w lewo
w ul. Górnego. Mijamy gospodar-
stwo agroturystyczne Folwark Mila,
byłą gorzelnię oraz park z dworkiem
i ponownie dojeżdżamy do linii ko-
lejowej Leszno – Zbąszyń. Po jej
przekroczeniu jedziemy prosto po-

lami, a następnie przez las (mając
po lewej Jezioro Krzyckie) i wjeż-
dżamy w ul. Gołanicką, gdzie sze-
roką drogą, momentami
piaszczystą, dojeżdżamy do Goła-
nic. W Gołanicach mijając kolejno
ul. Leśną, Stawową, Parkową i
Polną kierujemy się w stronę Jezie-
rzyc Kościelnych. Tam wyjeżdżamy
na końcu tzw. Zapłoci. Następnie
kierujemy się w lewo, mijamy mle-
czarnię (polecamy pyszny biały ser)
i główną drogą dojeżdżamy do dro-
gowskazu kierującego nas w polną
drogę w kierunku Niechłodu. W Je-
zierzycach Kościelnych możemy
zatrzymać się i na końcu miejsco-
wości kupić bułki lub chleb wypie-
kany tradycyjną metodą. Kierując
się na Niechłód należy uważać, po-
nieważ droga gruntowa miejscami
jest bardzo dziurawa, nierówna, a
momentami piaszczysta. W miejs-
cowości Niechłód mijamy park z pa-
łacem, skręcamy w lewo w stronę
Piotrowic i następnie wracamy do
Święciechowy.

Nasze maleństwo ma roczek
Jako Alan Wasilewski 9 lipca

2011 r. się urodziłem,
czym wielką radość rodzicom

sprawiłem. 
Mój tato Tomasz też tego dnia

urodzony prezent najpiękniejszy
dostał od żony.

Mama Magdalena bardzo się
mną opiekuje, pyszne jedzonko

wciąż mi szykuje.
Jestem wesołym, szczęśliwym

dzieciakiem, ciekawym wszyst-
kiego chłopakiem.

Kroki pierwsze stawiam przy
pomocy rodziny i cieszę się, że

niedługo moje pierwsze urodziny. 

Bibliotekarz  radzi
Dla wszystkich wielbicieli

książek mamy dwie kolejne pro-
pozycje polecane przez naszych
bibliotekarzy. 

Pierwsza to „Lilka” Małgorzaty
Kalicińskiej. Bohaterką jest Ma-
rianna Roszkowska - kobieta po
pięćdziesiątce, dziennikarka śred-
niego szczebla w redakcji poczyt-
nego, kolorowego czasopisma.
Wychowana w kochającej rodzinie,
doświadczywszy też wielu zakrę-
tów i zawodów, zaczyna głębiej
przypatrywać się swojemu życiu.
Kogo kochała, kto kochał ją? Ile
dobra, a ile zła zaznała?

Nadszedł czas, żeby spojrzeć
na swe życie w zupełnie nowym
świetle. Pustoszeje rodzinne
gniazdo - dorasta syn i opuszcza
dom matki, zaczynają odchodzić i
umierać bliscy. Z pozoru normalna
kolej rzeczy, na którą jednak nigdy
nie jesteśmy gotowi. Marianna z
powodu złych doświadczeń z mło-
dości jest odrętwiała uczuciowo i
dopiero konieczność zaopiekowa-
nia się samotną, chorą siostrą spra-
wia,że zaczyna się w niej rodzić
ciepłe, a potem bardzo prawdziwe i
jednocześnie zaskakujące gorące
uczucie do niej.

Kolejna propozycja to „Recen-
zja” Koontz Dean. Bohaterowie
Cullen Greenwich i Penny Boom są
szczęśliwym małżeństwem piszą-
cym książki. Wychowują sześcio-
letniego syna Mila, który ma zadatki
na geniusza nauk ścisłych i hoduje
zmyślnego psa o imieniu Lassie.
Kiedy ukazuje się kolejna powieść
Cullena, przeważająca większość
ocen w świecie literackim jest po-
zytywna. Właściwie z wyjątkiem
jednej: tajemniczy Shearman
Waxx, najważniejszy krytyk w kraju,
pisze bardzo niepochlebną recen-
zję w wielkonakładowej gazecie.
Wszyscy znajomi radzą pisarzowi,
by nie reagował na ostrą zaczepkę
krytyka. Cullen postanawia jednak
przynajmniej zobaczyć, jak wygląda
jego adwersarz. Przypadkowe
spotkanie w toalecie przeradza się
w śmiertelną wojnę, w której nie
chodzi już o wartości literackie ani
poglądy na temat współczesnej kul-
tury, ale o życie pisarza i jego ro-
dziny. W obliczu nieprzejednanego
zła, tropieni jak dzikie zwierzęta,
Cullen i jego bliscy uciekają z
domu, by szukać bezpiecznego
schronienia i odkryć prawdę o de-
monicznym krytyku, który w okrutny
sposób niszczy literatów i artystów.

Na Orliku w Lasocicach 9 czerwca odbył się Turniej Ministrantów Deka-
natu Święciechowskiego w Piłce Nożnej. Gracze z siedmiu parafii rywali-
zowali w kategoriach gimnazjów oraz "mieszanej". Po zaciętej walce na
boisku w grupie "mieszanej" zwyciężyła drużyna parafii Długie Stare, która
w finale pokonała Zbarzewo. Trzecie miejsce zajęły Lasocice przed Wil-
kowicami i Święciechową. Natomiast w grupie gimnazjów I miejsce zajęła
reprezentacja parafii Krzycko Małe. II miejsce wywalczyła drużyna z La-
socic. A III i IV miejsca zajęły kolejno: Gołanice i Wilkowice. Walkę swych
podopiecznych obserwowali proboszczowie oraz kibice z poszczególnych
parafii. Zwycięskie drużyny nagrodzone zostały pucharami i dyplomami, a
pozostałe otrzymały pamiątkowe dyplomy. 
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Małe konfrontacje

Konkurs o nazwie „Małe Kon-
frontacje” ma wieloletnią trady-
cję. Kierowany jest do dzieci i
młodzieży szkolnej z wojewódz-
twa wielkopolskiego. Jego
celem jest wyszukiwanie talen-
tów artystycznych, twórczych w
trzech dziedzinach twórczości:
literackiej, fotograficznej i pla-

stycznej. W tegorocznej edycji
konkursu wzięło udział 615 mło-
dych twórców. Łącznie komisja
konkursowa oceniła 1845 prac
we wszystkich działach.

W dziale plastycznym komisja
konkursowa postanowiła wyłonić
ośmioro laureatów do nagród.
Wśród nich znalazła się uczest-
niczka sekcji plastycznej z Samo-
rządowego Ośrodka Kultury
Zuzanna Kot (na zdjęciu), która
przedstawiła pracę pt. „Zima”. Wy-
różnieni zostali również inni człon-
kowie sekcji: Martyna Błażejczak,
Jakub Brzezewski, Marcelina Fic,
Natalia Kaczmarek, Wiktoria Ma-
rach, Bogna Mazurek, Franciszek
Mroziński, Matylda Obiegała, Do-
minika Pietrzak, Aaron Śliwa, Pat-
rycja Śliwa, Weronika Wawrzyniak.
W konkursie udział wzięli także
uczniowie szkoły w Święciechowie
pod opieką nauczycielek: Małgo-
rzaty Dudziak, Aliny Bugajewskiej,
Ewy Masiak, Doroty Śmiglewskiej
oraz Katarzyny Winkhof. Szkoła
otrzymała pamiątkowy dyplom.
Trzech uczestników zostało wyróż-
nionych. Ich prace można było po-
dziwiać na wystawie w
leszczyńskim ratuszu. Są to: Igor
Domin z klasy Ib, Marcelina Fic z
klasy IIb oraz Jakub Kajoch z klasy
IIIa. Gratulujemy i zachęcamy do
dalszego rozwijania swoich talen-
tów. Podsumowanie konkursu z
wręczeniem dyplomów, nagród i
wyróżnień odbyło się w leszczyń-
skim ratuszu 14 czerwca.

Szkolne Koło
Naukowe
Rozmowa z Małgorzatą Kołodziejczyk, nauczycielką biologii

- Na czym polega Akademia, w
której biorą udział uczniowie z La-
socic? 

- Program „Akademia
uczniowska” rozpoczął się w 2009 i
trwać będzie do 2014 roku. Obejmie
ponad 37 tysięcy uczniów z 300
gimnazjów w pięciu województwach.
Jest to program Centrum Edukacji
Obywatelskiej. Obejmuje takie
przedmioty jak: biologia, chemia, fi-
zyka oraz matematyka. W ramach
Akademii w placówkach oświato-
wych tworzone są Szkolne Koła
Naukowe, które realizują zajęcia do-
datkowe dla gimnazjalistów. Ucznio-
wie prowadzą obserwacje i
eksperymenty związane z progra-
mem nauczania. 

- Nauczyciele czuwają nad rea-
lizacją projektów? 

- Oczywiście. Nauczyciele biorą
najpierw udział w kursach interneto-
wych: „Eksperymentowanie i wza-
jemne nauczanie” oraz „Projekty
edukacyjne Akademii uczniowskiej”,
prowadzone przez ekspertów. Kur-
sem objętych jest około 1300 nau-
czycieli. Ważnym elementem tych
zajęć jest szkolenie nauczycieli do
organizacji nauczania, podczas któ-
rego gimnazjaliści zdobywają nowe

Każdy uczeń podczas trzyletniej
nauki uczestniczy co najmniej w jed-
nym wybranym przez siebie przed-
miocie. 

- Czego uczą się gimnazjaliści
podczas zajęć?

- Zajęcia wiele im dają. Podczas
Szkolnych Kół Naukowych ucznio-
wie samodzielnie formułują pytania,
przypuszczenia, planują i przepro-
wadzają eksperymenty, których
celem jest weryfikacja wcześniej-
szych opinii. Pogłębiają rozumienie
pojęć kluczowych dla danego przed-
miotu, prowadzą „wzajemne nau-
czanie”, tworzą gry edukacyjne.
Uczniowie wcielają się także w rolę
nauczyciela. Przygotowują między
innymi karty pracy i prowadzą zaję-
cia dla kolegów i koleżanek, oparte
na eksperymentach. 

- W jakich zajęciach uczestni-
czyli ostatnio uczniowie szkoły w
Lasocicach?

- W Lasocicach w ramach Aka-
demii uczniowie brali udział w kilku
etapach kursu, podczas którego
przede wszystkim przeprowadzali
eksperymenty i uczyli się poprzez
zabawę. W ostatnim etapie gimnaz-
jaliści realizowali projekty eduka-
cyjne pn. „Czy rośliny potrzebują do

umiejętności uczenia się. Nauczy-
ciele prowadzą na podstawie kur-
sów zajęcia pozalekcyjne, czyli
Szkolne Koła Naukowe oraz wyko-
rzystują poznane metody podczas
zajęć lekcyjnych.

- Dla kogo zajęcia są organizo-
wane? 

- Do udziału w Szkolnych Kołach
Naukowych zapraszani są wszyscy
uczniowie gimnazjów, bez względu
na zdolności czy poziom edukacji.

Uczniowie pracują najczęściej w
12-, 15- osobowych grupach. Prak-
tykuje się także uczestnictwo całych
klas w tym programie. Każdy gim-
nazjalista bierze udział w dwóch wy-
branych przez siebie szkolnych
kołach. Udział w zajęciach jest wa-
runkiem ukończenia gimnazjum.

rozmnażania tylko kwiatów” oraz
„Czy można zmniejszyć ilość odpa-
dów”. Realizowane doświadczenia,
prezentowane są w środowisku
szkolnym. Programy prowadzone są
przez nauczycielki: biologii Małgo-
rzatę Kołodziejczyk oraz matematyki
Annę Derdę. 

- Jaki jest cel projektu? 
- Głównym celem „Akademii

uczniowskiej” jest pomoc nauczycie-
lom w sprawowaniu opieki nad
pracą uczniów w Szkolnych Kołach
Naukowych. W ramach zajęć
uczniowie zdobywają umiejętności
przeprowadzania badań, służących
rozwiązaniu interesujących ich pro-
blemów. 

- Dziękuję za rozmowę. 

Podsumowanie w Ognisku
Zakończył się kolejny rok na-

uki     w     Ognisku       Muzycznym.
W czwartek, 14 czerwca, wrę-
czono świadectwa członkom sek-
cji. W bieżącym roku szkolnym
naukę pobierało ośmioro uczniów,
kształcących się na gitarze, orga-
nach i skrzypcach. A byli to: na
skrzypcach - Jagoda Stachowiak,
na organach - Miłosz Skrzypczak,
Kacper Skrzypczak i Michalina
Malesińska oraz na gitarze - Paweł
Szczepaniak, Marta Perek, Ma-
ksymilian Tulewicz i Zuzanna Syl-
woniuk. Na koniec odbył się
koncert podsumowujący tego-
roczną naukę z udziałem rodziców
małych artystów. 
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Zawsze, kiedy jest ciepło i zaczynają się wakacje, wraca do
mnie wspomnienie sprzed lat. Bardzo smutne i bardzo po-
uczające. to wspomnienie dotyczy dzieci. Latem zwykle da-
jemy im więcej swobody, pozwalamy biegać, organizować
sobie zabawy, bywa, że “spuszczamy je z oczu”. Wtedy nie-
trudno o nieszczęście.

Tamtego lata, o którym mówię,
w mojej miejscowości zdarzyły się
trzy tragedie. Były tak dziwne i nie-
spodziewane, że aż trudno w nie
uwierzyć. Piszę o nich tylko dla-
tego, by powiedzieć, że małe
dziecko nie ma takiej wyobraźni,
aby przewidzieć nieszczęście. Nie
wychodzi mu naprzeciw. Ono się
po prostu zdarza. Niedawno sły-
szałam w telewizji, że złamało się
drzewo, do którego przyczepiono
hamak i że spadło na dziew-
czynkę. Jakiś czas temu mówiono
o trzepaku, który przewrócił się i
przygniótł dziecko. A ile razy sły-
szymy o dzieciach pogryzionych
przez psy? 

Nieraz zastanawiałam się, czy
takie wiadomości w ogóle powinny
trafić do mediów, czy nie ranią
zbytnio rodzin, których dotyczą?
Ale zaraz odpowiadam sobie, że
przecież one także ostrzegają, po-
kazują, co może się zdarzyć,
czego powinniśmy unikać. Z każ-
dej takiej historii ktoś wyciąga lek-
cję, ktoś się czegoś uczy. Te
ogromne nieszczęścia w pewnym
sensie ratują innych. Jestem
pewna, że na wszystkich koloniach
wychowawcy będą teraz spraw-
dzać, gdzie zawieszają hamak. 

Może i te historie, które ja za-
pamiętałam, też staną się lekcją,
nie tylko na wakacje. 

Jasiek był synkiem moich są-
siadów. Oni mieli duży ogród i

uprawiali warzywa, które potem
sprzedawali na straganie przed
domem. Cała rodzinka pracowała
przy tym interesie. Robili też prze-
twory na zimę, kisili całe beczki ka-
pusty, kopcowali marchew,
pamiętam, że smażyli powidła. Z
tego żyli. Kiedy tylko tam zaszłam,
wszyscy byli w ruchu. Jedni na po-
dwórzu, drudzy w ogrodzie, są-
siadka w kuchni. Każdy coś robił.
A Jasiek ciągle krzątał się pod no-
gami. Był pupilkiem rodziny, urodził
się po wielu latach. Jego siostra
miała wtedy prawie dwadzieścia
lat. A tamtego dnia było gorące
lato. Jasiek bawił się przed
domem. Wszyscy go widzieli. Z
ogrodu wyjeżdżał ciągnikiem jego
ojciec. W tym momencie chłopiec
musiał przebiec podwórze i stanąć
pod bramą obory. Może chciał tam
się schować albo zrobić miejsce
dla taty. A tato cofał tym ciągnikiem
właśnie w tamtą bramę. Nie wie-
dział, że przygniata synka. 

W każde żniwa przypomina
mi się ta historia. I wiele podob-
nych, które zdarzają się na polu,
przy maszynach, w gospodar-
stwach. 

Moja koleżanka miała rodziców
na wsi. Często ich odwiedzała,
zwłaszcza że do tej wsi było za-
ledwie kilka kilometrów. Wtedy po-
jechała z córeczką. Ewa miała
dopiero dwa latka, ale bywała już
wiele razy u dziadków. Lubiła się

tam bawić na podwórzu. Kole-
żanka jej na to pozwalała, bo
domek mamy był parterowy, więc
z okna cały czas widziała có-
reczkę. Wtedy też tak było. Nagle
przez ułamek sekundy straciła ją z
oczu. Wybiegła na podwórze,
dziecka nie było. Jakby zapadło
się pod ziemię. Jeszcze przez kilka
chwil wołała ją, szukała i nic. Do-
piero po paru minutach zobaczyła
otwarte okienko do piwnicy. Takie
przy murze, tuż pod domem. Ewa
tym okienkiem zsunęła się na dół.
A tam było trochę wody po wcześ-
niejszych deszczach. Uderzyła
główką, straciła przytomność, uto-
piła się. 

Nawet w najbardziej, wyda-
wałoby się, bezpiecznym miej-
scu nie można dziecka zostawić
bez opieki. 

Tego samego lata jeszcze
jedna tragedia wstrząsnęła miesz-
kańcami. Do jednej z rodzin przy-
jechał wujek. Nie pamiętam, czy
był to żołnierz, czy też inny mun-
durowy, ale miał ze sobą broń. Lu-
dzie mówili później, że podobno

Prawdziwe
historie

położył ją wysoko, na szafie. Nie
przewidział tylko, że mali chłopcy
zainteresują się tym pistoletem. A
mieli sześć i siedem lat i oglądali
już wojenne filmy. Chcieli być jak
tamci bohaterowie. W sobie tylko
znany sposób ściągnęli broń z
szafy i bawili się “w wojnę”. Jeden
z braci wymierzył w drugiego. I wy-
strzelił. Doszło do najgorszego.
Dopiero huk wystrzału ściągnął ro-
dziców do pokoju. Mogli tylko krzy-
czeć z rozpaczy. Wkrótce
wyprowadzili się, gdzieś w Polskę. 

te prawdziwe historie są na-
prawdę tragiczne. Nie piszę o
nich, by wywołać sensację czy
rozbudzić ciekawość. Zdarzyły
się dość dawno, ale przecież po-
dobne bywają i dzisiaj. Przypo-
minania o nich nigdy za dużo. W
końcu mówimy o zdrowiu i życiu
naszych dzieci. A nie ma nic
cenniejszego na świecie.

SPISAŁA
HALINA SIECIńSKA

Nie zapomnij w lipcu
Aż trudno uwierzyć, ale lipiec w kalendarzu rocznic i wydarzeń jest jed-

nym z najskromniejszych miesięcy. Znaleźliśmy tylko kilka szczególnie
wyróżnionych dni. Otóż 1 lipca obchodzi się Światowy Dzień Architektury
i Dzień Spółdzielczości. Już 2 lipca mamy dwa ciekawe święta. Jest to
Dzień Dziennikarza Sportowego oraz Światowy Dzień Ufo. Natomiast 11
lipca 1987 roku urodził się pięciomiliardowy mieszkaniec Ziemi. Od tego
czasu ten dzień co roku obchodzi się jako Światowy Dzień Ludności. A na
obchody 15 lipca powinniśmy zwrócić szczególną uwagę. Otóż świętuje
się wówczas Dzień bez Telefonu Komórkowego. No i ważny jest jeszcze
25 lipca - Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Wszystkim kierowcom życzymy,
by zawsze docierali do domów. 
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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 17 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:
CZEKAMy NA SŁONECZNE WAKACJE. Do naszej redakcji dotarło 15 prawidłowych
rozwiązań. W drodze losowania wyłoniliśmy zwycięzcę. Jest nią pan Ryszard Świątek
ze Strzyżewic. Nagrodę można odebrać w Samorządowym Ośrodku Kultury w godz.
od 8.00 do 15.00. Gratulujemy. Na rozwiązania czekamy do 15 lipca. 

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Lato zachęca do flirtów i odświe-
żenia starych znajomości. W czasie
urlopu możesz liczyć na jedno i dru-
gie. Póki co w pracy uporządkuj
pewną sprawę, bo od tego zależy
Twój awans. Ktoś mile Cię zaskoczy.  

Byk 20.04-20.05
Możesz liczyć na wsparcie i czu-

łość bliskiej Ci osoby. A będzie po-
trzebne, bo ktoś sprawi Ci przykrość.
W drugiej połowie miesiąca trochę
zmian w pracy. Może dostaniesz pro-
pozycję wyjazdu służbowego.

Bliźnięta 21.05-21.06
Będziesz w swoim żywiole, jeśli

uda Ci się zorganizować dla przyja-
ciół letnie imprezy. Może nawet poz-
nasz kogoś bardzo interesującego. W
pracy kilka spokojniejszych dni.
Warto nadrobić zaległości.

Rak 22.06-22.07
Trwa dobra passa zawodowa. Nie

musisz ukrywać swoich zasług. W
domu zadbaj o to, by wakacje były ra-
dosne dla bliskich. Nie pozwól na
ciągłe narzekanie. Finanse dobre.

Lew 23.07-22.08
Nie o każdym problemie zawodo-

wym powinnaś mówić „prosto z
mostu”. Przydałoby się więcej dyplo-
macji. W lipcu byłoby dobrze wziąć
urlop. Gwiazdy wróżą zmiany w spra-
wach uczuć. Może nowa miłość?

Panna 23.08-22.09
Masz dobrą rękę do pieniędzy i in-

westycji. To dobry czas na nowe za-
wodowe plany. Może właśnie teraz
powinnaś zacząć realizować skry-
wane dotąd plany. Na horyzoncie
nowa miłość.

Waga 23.09-22.10
Nowa szansa na miłość. Ktoś się

Tobą zachwyca i będzie Cię adoro-
wać. Ciesz się tą chwilą. W najbliż-
szych tygodniach wybrniesz też z
kłopotów finansowych. Możesz liczyć
na podwyżkę lub awans. 

Skorpion 23.10-21.11
W stałych związkach stabilizacja,

a u singli nowa znajomość. Stosunki
z przyjaciółmi więcej niż dobre. Ocze-
kuj jednak zaskakującej wiadomości.
Może Ci trochę „namieszać” w rodzi-
nie.

Strzelec 22.11-21.12
Praca przyniesie Ci sporo radości

i satysfakcji. Ale to nie znaczy, że mo-
żesz rezygnować z urlopu. Zaplanuj
go na ostatnie dni lipca. Dobrze, gdy-
byś odwiedziła starych znajomych. 

Koziorożec 22.12-19.01
Zadbaj o bliskich, ostatnio trochę

za dużo poświęcałaś się pracy. Warto
też zorganizować spotkania towarzy-
skie. Lato sprzyja zabawie. Pamiętaj,
że ktoś czeka na sygnał od Ciebie. 

Wodnik 20.01-18.02
Możesz liczyć na przypływ opty-

mizmu. To przyda się i w pracy, i w
domu. Jeśli nie pojechałaś na urlop w
czerwcu, zrób to teraz. I koniecznie
pojedźcie we dwoje. Dobre finanse. 

Ryby 19.02-20.03
Zajmiesz się czymś na co dotąd

nie miałaś czasu i pieniędzy. Sprawi
Ci to ogromną radość. Bliscy ocze-
kują na Twoją pomoc. Nie lekceważ
ich próśb. Oczekuj też miłego spot-
kania. 

(: (: HUMOR :) :)
Rozmawia dwóch studentów:
- Stary, czy ty powtarzałeś coś

przed egzaminem?
- No tak, powtarzałem.
- A co?
- Że będzie dobrze, będzie do-

brze
* * *
Nauczycielka pyta w szkole

Jasia:
- Jasiu, co to jest kometa?
- To gwiazda z ogonem.
- Dobrze, a czy potrafisz dać

przykład komety?
- Myszka Miki.
* * *
Blondynka skarży się kole-

żance:
- Wyobraź sobie, moja siostra

urodziła dziecko i nie napisała mi,
czy dziewczynkę, czy chłopca. i
teraz nie wiem, czy jestem ciocią,
czy wujkiem.

To bardzo proste i bardzo
smaczne danie. Wystarczy mieć w
domu jajka, cebulę, trochę świeżej
zieleniny i przyprawy. Z tego da się
szybko zrobić jajeczne kotleciki.
Można je jeść na gorąco, ale także
na zimno, gdy zostaną z obiadu.

Gotujemy na twardo 7 jajek, a
potem je obieramy i siekamy w dro-
biutką kostkę. Na patelni podsma-
żamy posiekaną cebulę. Drobno
kroimy też natkę pietruszki, ko-
perku, szczypiorku. Wszystko

razem mieszamy, dodając jeszcze
jedno świeże jajko oraz sól, pieprz,
gałkę muszkatołową. Z tej masy
formujemy niewielkie kotleciki, które
obtaczamy w tartej bułce. Potem
już tylko smażymy je na oleju. Są
pyszne. 

Do tego proponujemy jeszcze
sałatkę z marchewki. papryki i
porów. Pęczek młodej marchewki,
2 pory i 1 żółtą paprykę myjemy i
kroimy w paski. Wszystkie warzywa
mieszamy, a potem doprawiamy
solą, pieprzem, łyżeczką musztardy
i olejem. Dekorujemy pietruszką. 

1 2 3 4 5 3 6 7
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Karol...
angielski uczony,

autor dzieła 
„O powstaniu 
gatunktów”
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Najciemniejsza 
część Hadesu,

greckiego świata
podziemnego

Barwna papuga

Cierpienie, ból, 
gehenna

7

Cyrk
lodowcowy

Rumuński 
samochód
terenowy

Ewa piosenkarka

Część koszuli lub
płaszcza 17

11 12 9
Rękawiczki ze 
świńskiej skóry

Arystokrata niższy 
odhrabiego 15  

Przebywanie w pobliżu swobodnie
rosnących drzew powoduje, że lepiej
wypoczywamy. Wystarczy, że się do
nich przytulimy, obejmiemy je, pową-
chamy. Substancje zawarte w li-
ściach, kwiatach i korze mają cenne
właściwości - poprawiają samopoczu-
cie i dodają sił. Drzewa jonizują ujem-
nie, dzięki czemu odprężają układ
nerwowy. Najzdrowsze są lipy, brzozy
oraz sosny. 

* * *
Zimne kąpiele wodne stosowane

były jako zabiegi hartujące już w XIX
wieku przez księdza Sebastiana
Kneippa. Zdrowym osobom zalecał
on hartowanie ciała przez chodzenie
po rosie, śniegu, brodzenie w zimnej
wodzie. Chorym radził polewanie
ciała i zimne okłady miejscowe. Dziś
fachowcy mówią, że nawet jedli tem-
peratura wody w morzu czy jeziorze
nie zachęca do kąpieli, warto wsko-
czyć do niej choć na kilka minut.
Wówczas wzmacniamy odporność i
uczymy organizm zachowywać ciepło
i nie wychładzać się zbyt szybko. 

Obiad na szybko 

Czy wiesz, że...

Już wkrótce zacznie kwitnąć
lipa. Z jej kwiatów - najlepiej, gdy
ich część jest jeszcze w pąkach-
dobrze jest zrobić leczniczą na-
lewkę. Przyda się wtedy, gdy na-
dejdą chłody. Wspaniale wzmacnia
bowiem odporność. 

100 g rozdrobnionych kwiatów
należy zalać 500 ml czystej wódki.
Szczelnie zamknąć naczynie i od-
stawić je na dwa tygodnie w cie-
plejsze miejsce. W tym czasie
często wstrząsać słojem. Potem
przecedzić płyn i dodać szklankę
przegotowanej wody. Przechowy-
wać go w ciemnej butelce. Pić po
łyżeczce rano i wieczorem. 

Przepis na lipówkę

Krzyżówka 
z nagrodą
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Przedszkolaki z grup Motylki i Żabki brały udział w zajęciach eko-
logicznych "Uzdatnianie wody". Dzieci z zainteresowaniem słu-
chały osoby prowadzącej i chętnie uczestniczyły w
eksperymentach. Jako niespodziankę otrzymały Pompusia i kom-
plet kredek, którymi rysowały filtry uzdatniające wodę.

Dla członków LKS Błękitni z Niechłodu to najlepszy sezon w his-
torii klubu. Gracze brali udział w rozgrywkach IV ligi okręgu lesz-
czyńskiego. Dwa zespoły zagrały w grupie A, a jeden w grupie B.
Pierwszy zespół po zakończonym sezonie zajął II miejsce i tym
samym zakwalifikował się do gry w barażach. Te odbyły się w
Poznaniu pomiędzy czterema zespołami. Błękitnych reprezento-
wali: Dawid Bartoszkiewicz (trener), Andrzej Hubert, Bartosz Wa-
siołka i Szymon Kurpisz. To właśnie oni wygrali baraże i zapewnili
sobie awans do III ligi na sezon 2012/2013. Gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów. 

Wzorowy czytelnik
W środę, 20 czerwca, roz-

strzygnięto konkurs na wzorowego
czytelnika wśród dzieci i mło-
dzieży. Konkurs trwał przez cały
rok w Bibliotece w Święciechowie.
Brały w nim udział wszystkie
osoby korzystające ze zbiorów

biblioteki. Zwycięzcami zostali:
Anna Brzezewska, Wiktoria Do-
lata, Paulina Kulińska, Dagmara
Mrozińska, Marianna Sylwoniuk
oraz Piotr Sylwoniuk. Wymienione
osoby otrzymały nagrody w po-
staci książek. 

Świetlica Socjoterapeutyczna z Henrykowa zorganizowała piknik
sportowy dla mieszkańców. Rywalizacja w konkurencjach sporto-
wych odbywała się przy udziale dzieci ze świetlicy oraz zapro-
szonych uczestników Klubu Młodych Odkrywców z Leszna. Po
konkurencjach niespodzianką był występ bębniarzy z leszczyń-
skiej Alternatywy oraz rozpalenie ogniska i wspólne pieczenie kieł-
basek w rytmie afrykańskich bębnów.

„Pasowanie na czytelnika” uczniów z klas pierwszych szkoły pod-
stawowej odbyło się w bibliotece działającej przy Samorządowym
Ośrodku Kultury. Wpisało się ono na stałe w kalendarz imprez. W
czwartek, 21 czerwca, bibliotekarki gościły dzieci z klas Ia i Ib ze
Święciechowy oraz klasę I z Lasocic wraz z wychowawczyniami.
Dzieci tradycyjnie zapoznały się z pomieszczeniami bibliotecz-
nymi, z zasadami wypożyczania i szanowania książek. Dowie-
działy się także, jak należy zachowywać się w bibliotece. Po
uroczystym pasowaniu dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy,
drobne upominki oraz słodycze.

Taniec jest ostatnio bardzo popularny, i to bez względu na styl.
Wiedzą o tym dzieci z Przedszkola w Święciechowie. Dla nich od-
były się zajęcia edukacyjno-muzyczne pn. "Walc wiedeński i an-
gielski". Tancerze dali mały pokaz i zaprezentowali oba tańce.
Zapraszali również dzieci do wspólnej zabawy oraz zachęcali do
nauki podstawowych kroków. Przedszkolaki z entuzjazmem i za-
interesowaniem uczestniczyły w zajęciach.
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TABOR CYGAŃSKI zajechał przed Salę Wiejską w Długiem Starem. W sobotę, 23 czerwca, na scenie zaprezentowali się śpiewacy z
Zespołu Śpiewaczego Razem Raźniej wraz z przyjaciółmi. Na początku uczestnicy przebrani za Cyganki i Cyganów wykonali znane
piosenki romskie. Następnie w rolę przedszkolaków wcielili się ojcowie i dziadkowie, okazując względne posłuszeństwo swojej opie-
kunce, którą była dyrektorka miejscowej szkoły. Podsumowaniem koncertu był występ zaprzyjaźnionego Zespołu Śpiewaczego Srebrny
Włos z Włoszakowic. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Program artystyczny przygotowano z okazji Dnia Matki i Ojca.

Festyn w Lasocicach Plastyczne wspomnienia

Festyn Rodzinny w Lasoci-
cach odbył się 24 czerwca na Or-
liku przy Zespole Szkół. Podczas
imprezy zorganizowano marsz
do lasu z kijkami oraz rajd moto-
rowy, zorganizowany przez R.
Leciejewskiego, który ruszył
sprzed siedziby Związku Mło-
dzieży Wiejskiej w Przybyszewie.
Na boisko szkolne przyjechało
kilkanaście wypolerowanych
motorów, skuterów i czoperów, a
ich właściciele mieli okazję wziąć
udział w przygotowanych wcześ-
niej konkurencjach.

Na dzieci i dorosłych czekało
także wiele atrakcji: koło fortuny z
nagrodami, malowanie twarzy.
Dużym powodzeniem cieszyło się
kartonowe miasteczko, które każdy
mógł pomalować według swoich

upodobań. Oprócz talentu malar-
skiego maluchy mogły też spraw-
dzić swoją kondycję fizyczną na
przygotowanym torze przeszkód z
materacy, trampolinie czy zjeż-
dżalni. 

W trakcie festynu odbyły się
dwa mecze w piłkę nożną - ojcowie
kontra dzieci. W przerwie meczu
nowoczesny taniec hip - hopowy
zaprezentowały uczennice: B.
Frąckowiak, R. Ławniczak, Z.
Grempka, A. Ławniczak, które
uczestniczą w zajęciach prowadzo-
nych przez wolontariuszki Fundacji
CAT. Wodzirej przygotował dla
dzieci i rodziców liczne konkursy, z
których największym dopingiem
cieszyło się przeciąganie liny przez
ojców i mamy.

W czwartek, 14 czerwca, po
zakończeniu zmagań sporto-
wych klasy I i II SP w Święcie-
chowie rozpoczęły dobrą
zabawę. W czteroosobowych
grupach uczniowie mieli wyko-
nać na kolorowych kartonach
prace malarskie, których tema-
tem były największe zwierzęta
świata - dinozaury. 

Dzieci bardzo interesują się
tym tematem, a dodatkową wiedzę
zdobyły podczas wycieczki do Ro-
gowa. Tam zwiedziły Park Dino-
zaurów i wzięły udział w lekcji
plastycznej, dotyczącej właśnie  di-
nozaurów. Wszystkie wiadomości
postanowiły pokazać na swoich
obrazach. Już wykonane prace

można było podziwiać na koryta-
rzu szkolnym. Najlepsze zostały
nagrodzone drobnymi upomin-
kami. A było co podziwiać!

Należy dodać, że podczas wi-
zyty w Rogowie uczniowie przy
okazji zwiedzili osadę w Biskupi-
nie, gdzie mogli zobaczyć, jak żyli
i mieszkali nasi przodkowie. Nie
mogli uwierzyć, że ludzie kiedyś
radzili sobie bez prądu, wanny, cie-
płej wody czy kuchenki gazowej.
Że wieczorami zamiast bajki w te-
lewizji czy zabaw przy komputerze
były wieczorne rozmowy przy
ognisku. To doświadczenie na
pewno uświadomiło im, jak dużo
wygodniej żyje się teraz.
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Noc Świętojańska w Gołanicach
Obchody Nocy Świętojańskiej zakończone! Jak co roku, mieszkańcy
gminy spotkali się w noc świętego Jana w Gołanicach. 

W sobotę, 23 czerwca, na plaży
głównej nie brakowało atrakcji. Po
raz pierwszy odbył się pokaz szko-
lenia drużyn rejonowego Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunko-
wego. A w programie: pokazy grup
szkoleniowych, zajęcia praktyczne
z użyciem podręcznego sprzętu ra-
tunkowego, pływającego oraz mo-
torowodnego. Ponadto odbyło się
otwarte szkolenie udzielania pierw-
szej pomocy przedlekarskiej. Szko-
lenie poprowadził instruktor PCK
Piotr Mocny. Zgromadzona pub-
liczność oglądała także akcję po-
zorowaną z użyciem sprzętu
pływającego i podręcznego w wy-
konaniu WOPR z Gostynia. Dużym

zainteresowaniem cieszył się
pokaz akrobacji skuterów wod-
nych. W drugiej części  zaprezen-
towany został tradycyjny obrzęd
Nocy Świętojańskiej z udziałem
Neptunów i nimf z Jeziora Krzyc-
kiego. Głównym punktem obrzędu
było szukanie kwiatu paproci, który
przynosi szczęście i pomyślność
na cały rok. Na zakończenie im-
prezy odbył się efektowny pokaz
sztucznych ogni. Do tańca przygry-
wał zespół muzyczny Weekend.
Organizatorami imprezy byli: Sa-
morządowy Ośrodek Kultury w
Święciechowie, Rada Sołecka w
Gołanicach oraz Wodne Ochotni-
cze Pogotowie Ratunkowe. 

Sobótkowe obchody z Marynią
Zespół Pieśni i tańca Marynia przyjął zaproszenie Samorządowego Centrum Kultury, turystyki i Rekreacji w Popielowie koło
Opola na koncerty z okazji obchodów sobótkowych. W dniach 23-24 czerwca dwie najstarsze grupy zespołu zaprezentowały
zgromadzonej publiczności swój repertuar, przedstawiając nie tylko polskie tańce ludowe i narodowe, ale także tańce nowo-
czesne. Wieczorem obie grupy pokazały godzinny program obchodów Nocy Świętojańskiej. Dużymi brawami nagrodzono
tancerzy za taniec z pochodniami. ZPit Marynia został ciepło przyjęty zarówno przez organizatorów imprezy, jak i zgroma-
dzoną publiczność. Następnego dnia zespół wystąpił na festynie w pobliskiej miejscowości - Kurznie. 


