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Wakacje to czas urlopów i wypoczynku. Dla dzieci i mło-
dzieży to dwa miesiące bez szkoły, nauki, sprawdzianów. W
tym czasie wyjeżdżamy w różne zakątki kraju, odwiedzamy
rodzinę i przyjaciół. Wielu z nas wypoczywa i cieszy się pro-
mieniami słońca w naszej gminie. Chętnie korzystamy z ak-
wenu wodnego w Gołanicach i z miejsc przeznaczonych do
gry i zabawy. Wszystkim czytelnikom życzymy, aby kolejne
wolne od pracy i nauki dni spędzili przy pięknej pogodzie. 

A w wakacje atrakcją dla turystów i wczasowiczów jest Izba Regionalna znajdująca się w wiatraku przy Samorządowym Ośrodku Kultury
w Święciechowie. Chętnie odwiedzają ją zarówno dorośli, jak i dzieci. Ostatnio zbiory Izby obejrzeli chłopcy, którzy przyjechali do babci z Nie-
miec oraz Francuzi zwiedzający okolicę. Taki niecodzienny powrót do dawnych czasów, sprzętów i zwyczajów mieszkańców gminy zachwyca
wszystkich gości. Do wiatraka wstępują też oczywiście uczniowie naszych szkół, młodzież oraz mieszkańcy Święciechowy i okolicznych
wsi. Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie byli w Izbie, aby zobaczyli zbiory i na chwilę przenieśli się w czasy sprzed stu lat i więcej. 
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Plener malarski
W dniach od 16 do 22 lipca w

Krzycku Wielkim odbywał się XII
Plener Malarski, pod nazwą „Ma-
larskie inspiracje regionu lesz-
czyńskiego”. Głównym
organizatorem spotkania artys-
tów było Muzeum Okręgowe w
Lesznie. 

Impreza jest kontynuacj" organi-
zowanych na terenie Leszna od
2000 roku plenerów malarskich,
które wpisa#y si$ w kalendarz im-
prez kulturalnych %rodowiska pla-
stycznego. Rezultatem
dotychczasowych plenerów jest ko-
lekcja ok. 400 obrazów o tematyce
leszczy!skiej. Plenery sta#y si$
okazj" do zaproszenia twórców i za-
inspirowania ich do stworzenie ma-
larskich interpretacji interesuj"cych i
wartych uwiecznienia w artystycznej
formie miejsc maj"cych kulturowe
znaczenie dla Leszna i regionu.
Uczestnikami pleneru by#a grupa 15
artystów plastyków z terenu kraju,
g#ównie z Wielkopolski: Ma#gorzata
Chwia#kowska, Maria Magdalena
Dreczko, Bo&ena Fibik-Beim, Adam
Gosty!ski, Wanda Gosty!ska, El&-
bieta Kmak, Bogumi#a Kici!ska,
Anna 'owi!ska-Nowak, Alina Maty-
kiewicz, Iwona Molecka, Gra&yna
Onichimowska, Maria Samolewska,
Lucyna Smok, Antoni Suchanecki
oraz Izabela Topczewska. 

Artystycznym efektem pleneru

ka&dego roku jest wystawa pople-
nerowa i wydawnictwo w postaci ze-
stawu kart pocztowych z
reprodukcjami powsta#ych na ple-
nerze obrazów olejnych. W po-
przednich latach ukaza#y si$ zbiory
zatytu#owane mi$dzy innymi:
Leszno u schy#ku XX wieku, Leszno
tu chce si$ &y(, Region Leszno w
Europie, Leszczy!skie impresje czy
Artystyczne w$drówki po Lesznie.
Tematem XII pleneru malarskiego
by#y pobliskie miejscowo%ci Leszna.
Na obrazach mo&na znale)( mi$-
dzy innymi: pa#ac w Trzebinach i
Go#anicach, Wiatrak w *wi$ciecho-
wie czy Ko%ció# w D#ugiem Starem. 

Komisarzem pleneru by#a
mieszkanka *wi$ciechowy, Izabela
Topczewska - artystka plastyk, spe-
cjalista ds. plastyki Muzeum Okr$-
gowego w Lesznie. Realizacj$ tego
kulturalnego przedsi$wzi$cia
wsparli: Firma Werner Kenkel z
Krzycka Wielkiego, Urz"d Miasta
Leszna oraz Samorz"dowy O%ro-
dek Kultury w *wi$ciechowie. 

Pokazane na zako!czenie ple-
neru w Krzycku Wielkim malarskie
realizacje eksponowane b$d" jesie-
ni" na wystawie poplenerowej w
Galerii Sztuki leszczy!skiego mu-
zeum, a pó)niej równie& w o%rodku
kultury w *wi$ciechowie. Zapra-
szamy do zwiedzania ju& dzi%.

UWAGA!
KONKURS!
"Daj przykład segregacji odpadów"
Gmina Święciechowa zaprasza mieszkań-
ców do wzięcia udziału w konkursie "Daj
przykład segregacji odpadów".
Jeśli zależy Ci na poprawie stanu środowiska lokal-
nego, masz pomysł na selektywną zbiórkę odpadów
we własnym gospodarstwie domowym, napisz o tym i
wygraj atrakcyjne nagrody. Prace konkursowe można
przesyłać na adres Urzędu Gminy w Święciechowie do
30 marca 2013 roku.
Pierwszych 10 uczestników konkursu otrzyma kom-
postownik w zamian za 50 kg odpadów zielonych.
Szczegóły konkursu na stronie www.swieciechowa.pl
w zakładce ochrona środowiska.

Zapraszamy !!!
Konkurs dofinansowano ze !rodków Narodowego

Funduszu Ochrony "rodowiska  i Gospodarki Wodnej
w ramach projektu „Segreguj odpady – to si#

op$aca!”, realizowanego przez Rekopol Organizacj#
Odzysku S.A.” 

Pielgrzym w Trzebinach
Ju& w drugim nu-

merze miesi$cznika
pisali%my o Drodze
*wi$tego Jakuba,
która prowadzi przez
nasz" gmin$. Grób
%wi$tego Jakuba od-
naleziono w hiszpa!-
skiej Galicji w 813
roku. Przy tym grobie
dokonywa#o si$ wiele
uzdrowie!, st"d do-
ciera#y do niego rze-
sze pielgrzymów.
Tam zbudowano oka-
za#" %wi"tyni$ pod
wezwaniem Jakuba
Aposto#a, a potem
tak&e miasto. Miejsce
pochówku nazwano
Santiago de Com-
postela, a sanktua-
rium sta#o si$
miejscem kultu i
celem licznych pielg-
rzymek. *wi$ty
Jakub jest natomiast
patronem w$drow-
ców, pielgrzymów, podró&nych. 

Jednego z takich pielgrzymów spotkali%my w Trzebinach. By# w drodze
do Santiago de Compostela. To Grzegorz Sudomir, mieszkaniec War-
szawy. W intencji rodziny i wielu bliskich postanowi# pieszo przej%( ca#"
Drog$ *wi$tego Jakuba. Pokona #"cznie 3382 km, zatrzymuj"c si$ w pa-
rafiach, gospodarstwach agroturystycznych, o%rodkach naukowych. U nas
odpoczywa# w pa#acu w Trzebinach. Do grobu %wi$tego Jakuba zamierza
doj%( we wrze%niu. Po drodze, która ma charakter religijny i kontempla-
cyjny, zwiedzi oczywi%cie wiele miejscowo%ci, obejrzy zabytki, pozna mnó-
stwo ludzi. A w swoim „paszporcie” z pielgrzymki wbi# piecz"tk$ z Trzebin.
Kto wie, mo&e tu kiedy% jeszcze wróci. 
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Szanowni Państwo
W wielu przypadkach pierw-

szym kontaktem m#odego cz#o-
wieka z Urz$dem jest z#o&enie
wniosku o wydanie dowodu oso-
bistego. Tej sprawy nie za#atwiamy
jednak tylko raz w swoim &yciu. Ze
wzgl$du na ograniczon" wa&no%(
tego dokumentu oraz inne zmiany,
które s" nieodzown" cz$%ci" na-
szej egzystencji (np. zmiana ad-
resu zamieszkania, nazwiska itp.)
jeste%my ustawowo zmuszeni do
cz$stszych kontaktów z Urz$dem
w tej sprawie. St"d kilka ogólnych
wskazówek w tym temacie. 

Obowi"zek posiadania dowodu
osobistego ma osoba, która uko!-
czy#a 18. rok &ycia, a tak&e osoba,
która uko!czy#a 15 lat, je&eli po-
zostaje w stosunku pracy lub nie
zamieszkuje wspólnie z osobami,
pod których w#adz" rodzicielsk"
lub opiek" si$ znajduje albo nie po-
zostaje pod w#adz" rodzicielsk"
lub opiek". Prawo do posiadania
dowodu osobistego maj" te&
osoby m#odsze – w tym przypadku
procedura wydania dowodu wy-
gl"da jednak nieco inaczej.

Jak ju& wspomnia#em wy&ej,
dowód osobisty ma sw" okre%lon"
wa&no%(. Z regu#y jest to 10 lat.
Lecz, gdy ubiega si$ o niego
osoba, które nie osi"gn$#a 18. roku
&ycia, okres wa&no%ci wynosi 5 lat,
a w przypadku, gdy ubiega si$ o
niego osoba, która sko!czy#a 65
lat, mo&e by( on wydawany na
czas nieoznaczony.

Posiadacz dowodu osobistego
jest zobowi"zany do jego wymiany
w przypadku zmiany danych, które
s" w nim zamieszczone. Ma on na
to z regu#y 14 dni. Innym powodem
do wymiany dowodu jest jego
uszkodzenie lub wyst"pienie in-

nych okoliczno%ci, które utrudniaj"
ustalenie to&samo%ci osoby.
Wtedy dokument ten nale&y wy-
mieni( niezw#ocznie. Kolejnym po-
wodem jest up#yw terminu
wa&no%ci. W takim przypadku do-
kument to&samo%ci musimy wy-
mieni( co najmniej na 30 dni przed
up#ywem tego terminu.

Samo z#o&enie wniosku o wy-
danie dowodu osobistego nie jest
czynno%ci" bardzo zawi#". Wszyst-
kie potrzebne dane znajduj" si$ na
jednym druku. Przepisy prawa ob-
liguj" nas, &eby wniosek by# sk#a-
dany osobi%cie, a do niego musz"
by( do#"czone nast$puj"ce za-
#"czniki: dwie fotografie o wymia-
rach 35x45cm (na szcz$%cie ka&dy
szanuj"cy si$ zak#ad fotograficzny
nie ma ju& problemu ze zrobieniem
odpowiednio wykonanych zdj$(),
odpis skrócony aktu ma#&e!stwa,
a osoby, które nie zawar#y ma#&e!-
stwa – odpis skrócony aktu uro-
dzenia.

Bardzo prosimy o przestrzega-
nie obowi"zku posiadania aktual-
nego dowodu osobistego. Tym
bardziej &e jego wydanie nie pod-
lega op#acie, a jego brak poci"ga
za sob" sankcje w postaci ograni-
czenia wolno%ci do 1 miesi"ca
oraz kar$ grzywny.

W celu za#atwienia powy&szej
sprawy oraz uzyskania bardziej
szczegó#owych informacji w tym
zakresie mo&na kontaktowa( si$ z
Magdalen" Borowiak, tel. 65
5333523, e-mail: usc@swiecie-
chowa. pl, pokój nr 2 (parter).

Serdecznie zapraszamy!
Zastępca Wójta
Patryk Tomczak

Jak za#atwi$ spraw%
W   U R Z Ę D Z I E  G M I N Y ?

W czerwcu przeprowadzono remont chodnika z elementów beto-
nowych na ulicy Parkowej w Go!anicach. Prace zosta!y wykonane
na odcinku 300 m.b. przez Przedsi"biorstwo Drogowo-Transpor-
towe DROGTRANZ z Góry. 

Zako#czy!y si" prace dotycz$ce utwardzenia nawierzchni jezdni
ulicy Rzemie%lniczej i odcinka ulicy Strzeleckiej w &wi"ciechowie.
Prace zosta!y wykonane na d!ugo%ci 800 m.b. Realizacji robót do-
kona!a firma wy!oniona w przetargu - Przedsi"biorstwo Transpor-
towo-Spedycyjno-Handlowe PRA-MAS z Leszna. 

Sierpień jest miesiącem, w którym odbywają się tradycyjne dożynki.
W naszej gminie święto plonów odbywać się będzie w następujących
terminach: 18 sierpnia – Gołanice, zabawa dożynkowa, 18 sierpnia –
Długie Stare, dożynki parafialne, 19 sierpnia – Przybyszewo, dożynki
parafialne, 2 września – Niechłód, dożynki. 
Ponadto w dniach 25 – 26 sierpnia odbędą się Dni Święciechowy po-
łączone z dożynkami.  Podczas obchodów Dni Święciechowy oprócz
rodzimych zespołów wystąpią między innymi: chór z gminy Zoeter-
woude w Holandii, Folklorystyczny Zespół Taneczny Wiosna z Wo-
roneża w Rosji oraz zespół instrumentalny Krajna Chata z Ukrainy.
Gościem specjalnym sobotniego wieczoru będzie Rudi Schuberth w
towarzystwie zespołu Wały Jagiellońskie. 
* * * 
Na boisko sportowe w Święciechowie zapraszamy: 
- 15 sierpnia – Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Święciechowa,
organizowany przez Klub Sportowy Kormoran. 
- 2 września - Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze, organizowane
przez Zarząd Gminny OSP RP w Święciechowie.

ZAPROSZENIA * ZAPROSZENIA

We wtorek, 28 sierpnia, odbędzie się pielgrzymka rowe-
rowa do Górki Duchownej. Tego dnia obchodzony jest DZIEŃ
CHORYCH. Osoby biorące udział w pielgrzymce będą uczest-
niczyć w mszy świętej w intencji chorych, cierpiących, służby
zdrowia i wszystkich opiekujących się chorymi. Plan wy-
jazdu:

godz. 15. 30 – wyjazd z Lasocic
godz. 15. 45 – wyjazd ze *wi$ciechowy 
Miejsce zbiórki - parkingi przy ko%cio#ach. 
Pielgrzymka jest inicjatyw" m#odzie&y ze Stowarzyszenia ZMW z Przy-

byszewa oraz ZPiT Marynia ze *wi$ciechowy. Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych do wspólnego wyjazdu i modlitwy. 

Wymagania: o%wietlenie roweru, kamizelka odblaskowa. 

ZAPOWIED! PIELGRZYMKI
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imieniny obchodz&
W sierpniu

JOANNA - 17 VIII
Joanna jest &e!sk" form" imie-

nia Jan. W Polsce nadawane jest
od XIII wieku i do dzi% jest bardzo
popularne. Joanna jest osob" opa-
nowan", cho( w ekstremalnych sy-
tuacjach mo&e by( agresywna.
+eby j" do czego% przekona(, na-
le&y d#ugo t#umaczy(, i& takie, a nie
inne post$powanie le&y w jej inte-
resie. Lubi, kiedy wiele si$ dzieje.
Najlepiej pozwoli( jej dyrygowa(,
rozkazywa(, rz"dzi(, bo tylko
wtedy czuje si$ naprawd$ szcz$-
%liwa. Jej kolorem jest &ó#ty, ro%lin"
&arnowiec, zwierz$ciem termit,
liczb" jedynka, a znakiem zodiaku
Lew. Imieniny obchodzi tak&e: 2 i 4
lutego, 1 marca, 12 i 24 maja, 21,
24 i 26 sierpnia oraz 15 grudnia. 

W gminie *wi$ciechowa
mieszka 100 pa! o imieniu Joanna.
Najwi$cej jest ich w *wi$ciechowie
– 43 oraz w D#ugiem Starem – 13.
Joanny mieszkaj" tak&e w Lasoci-
cach – 11, w Przybyszewie – 9
oraz w Strzy&ewicach – 6. Mo&na

je równie& spotka( w Niech#odzie i
Piotrowicach – po 4 oraz w D#u-
giem Nowem i Go#anicach – po 3.
Najmniej jest ich w Krzycku Ma#ym
i Henrykowie – po 2. Najstarsza
pani Joanna mieszka w *wi$cie-
chowie i ma 91 lat. Natomiast naj-
m#odsza Asia sko!czy#a roczek i
jest mieszkank" D#ugiego Starego.
Wszystkim imienniczkom &yczymy
zdrowia i du&o u%miechu. 

Joanna Dyba
ze &wi"ciechowy

PIOTR - 12 VIII
Piotr, jak wszyscy wiedz", jest

"ska#", opok"" i uchodzi za naj-
wcze%niejsze imi$ chrze%cija!skie.
W Polsce zawsze by# popularny.
Piotr jest wra&liwy, ambitny, a ce-
chuje go ogromne poczucie spra-
wiedliwo%ci i wielka inicjatywa.
Bywa dobrym dyplomat", ale kiedy
kto% wejdzie mu w drog$, mo&e
nawet by( gwa#towny. Nie znosi
ob#udy, k#amstwa, nieróbstwa. Za-
wsze jest w nim du&e dziecko,
nawet gdy sko!czy 60 lat. Jego ko-
lorem jest cytrynowy, ro%lin" d"b,
zwierz$ciem tryk, liczb" szóstka, a
znakiem zodiaku Baran. 

W naszej gminie mieszka tak&e
100 panów Piotrów. Najstarszy jest
mieszka!cem Ogrodów i ma 76
lat, natomiast najm#odszy Piotrek
ma roczek i mieszka w Go#ani-
cach. Najwi$cej panów o tym imie-
niu mo&na spotka( w
*wi$ciechowie – 27, w D#ugiem
Starem i Lasocicach – po 14, w

Go#anicach - 12 oraz w Przyby-
szewie – 8. Mieszkaj" tak&e w
Strzy&ewicach – 7, Niech#odzie – 4
i D#ugiem Nowem – 3. Po 2 panów
Piotrów mieszka w Henrykowie,
Trzebinach, Ogrodach, Piotrowi-
cach oraz Krzycku Ma#ym. Jeden
Piotr &yje w Ksi"&$cym Lesie.
Panom Piotrom &yczymy samych
pogodnych dni. 

Piotr Samol
D!ugie Stare

POŻEGNANIE
W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

30. 06 - Krzysztof Mueller (1963), Długie Stare
02. 07 - Leokadia Wawrzyniak (1926), Święciechowa
02. 07 - Tadeusz Krysiak (1953), Strzyżewice
04. 07 - Wojciech Dudkowiak (1992), Przybyszewo
06. 07 - Wanda Danek (1918), Święciechowa
14. 07 - Zdzisław Matusz (1958), Strzyżewice
18. 07 - Janina Masztalerz (1933), Strzyżewice

Czego nie wiemy 
o Jacku 'ukowskim?
Lat 45, mieszkaniec Długiego Starego, emerytowany funk-
cjonariusz Państwowej Straży Pożarnej, animator sportu na
Orliku w Lasocicach, mąż, ojciec dwóch córek, członek Za-
rządu Klubu Sportowego Iskra, zodiakalny Lew.

- Czy to prawda, że sport towa-
rzyszy Panu przez całe życie?

- Mo&na tak powiedzie(. Mój ojciec
by# nauczycielem wychowania fizycz-
nego i organizatorem sportu we wsi.
Zak#ada# Klub Sportowy Iskra, budo-
wa# boisko, gra# w pi#k$ no&n", by# lek-
koatlet". Od dziecka wi$c sport by#
cz$%ci" naszego &ycia. Razem z
bra(mi zawsze uprawiali%my któr"% z
dyscyplin sportowych. Ja przez pi$t-
na%cie lat gra#em w Iskrze w pi#k$.

- Ale zawód wybrał Pan nie „po
tacie”. Jest Pan strażakiem.

- Przyznaj$, &e do stra&y trafi#em
troch$ przez przypadek. Ko!czy#em
technikum w Lesznie i razem z grup"
kolegów szukali%my pomaturalnej
szko#y, do której mogliby%my trafi(
ca#" paczk". W#a%nie wtedy zach$-
cano do nauki w Szkole Chor"&ych
Po&arnictwa w Poznaniu. Wystarto-
wali%my wi$c wszyscy, ale dosta#o si$
dwóch. W tym w#a%nie ja. No i zosta-
#em stra&akiem, a w zawodzie prze-
pracowa#em 22 lata. Pracowa#em w
Komendzie Wojewódzkiej i Komen-
dzie Miejskiej w Lesznie oraz w Ko-
mendzie Powiatowej PSP we
Wschowie. 

- Ale bardzo wcześnie przeszedł
Pan na emeryturę?

- Stra&acy mog" przej%( na eme-
rytur$ po 15 latach pracy. Ja praco-
wa#em d#u&ej. Oczywi%cie nie
pobieram ca#ej emerytury, a tylko jej
cz$%(, wi$c zawsze podejmuj$ si$
jeszcze innego zaj$cia. Teraz jestem
animatorem sportu na Orliku.

- Wrócił Pan więc do sporto-
wych pasji?

- Nigdy ze sportu nie zrezygnowa-
#em, cho( przez lata by#o to tylko ama-
torskie zainteresowanie. Na Orliku
mog$ do sportu zach$ca( innych.
Lubi$ przeprowadza( turnieje i za-
wody. Robi#em to tak&e b$d"c stra&a-
kiem. Organizowa#em niejedne
stra&ackie zawody. To do%wiadczenie
bardzo si$ teraz przydaje.

- A jest Pan kibicem?
- Powiedzia#bym, &e telewizyjnym.

Relacje sportowe ch$tnie ogl"damy z
&on", zw#aszcza zim", kiedy nie pra-
cuj$ na Orliku. Lubimy tenis, skoki
narciarskie, &u&el. Kibicem &u&la jest
te& moja m#odsza córka. Ona cz$sto
je)dzi na &u&lowe mecze. Mam wi$c
relacj$ „z pierwszej r$ki”. 

- Podobno nie potrafiłby Pan
żyć bez muzyki?

- S#ucham jej codziennie, zw#asz-
cza muzyki powa&nej. Urz"dzi#em w
domu pokój ze sprz$tem do odtwa-
rzania muzyki. Mam te& spor" kolek-
cj$ p#yt. Muzyki s#ucham nawet w
nocy. 

- Relaksuje, pomaga, uspokaja?
- Chyba wszystkiego po trochu. W

smutnych chwilach jest jak lekarstwo
na rany. Mia#em w swoim &yciu nie-

zwykle trudny rok. To by# rok 1992. Na
zawsze odszed# od nas brat, potem
po&egna#em matk$ chrzestn", pó)niej
koleg$. Najtrudniej jest, gdy odchodz"
bliscy. Muzyka pozwala wyciszy( si$
w takich chwilach. 

- Ale jest też okazją do spotkań?
- To prawda. Kilka razy w roku or-

ganizujemy spotkania s#uchaczy mu-
zyki naszych klimatów. Raz jest to w
Warszawie, raz w Poznaniu, innym
razem u mnie, w D#ugiem Starem.
Je)dzimy te& na koncerty, targi
sprz$tu muzycznego. To jest sposób
na sp$dzanie czasu wolnego, je%li si$
go oczywi%cie ma. 

- Można Pana spotkać na inter-
netowym forum?

- Za#o&y#em Klub Infinity Classics,
czyli posiadaczy kolumn g#o%nikowych
tej marki. Jestem jego prezesem. Na
forum dyskutujemy o sprz$cie nag#a%-
niaj"cym, o muzyce, ale te& o swoich
codziennych sprawach. Do dyskusji
w#"czaj" si$ internauci z kraju i z za-
granicy. 

- Co ceni Pan w ludziach?
- Umiej$tno%ci rozwi"zywania pro-

blemów bez agresji i k#ótni. Ceni$ ich
szacunek do osób starszych. Uwa-
&am te&, &e dobro okazywane innym
zawsze do nas wraca. 

- Pana marzenie?
- Widz$ siebie z &on" za dwadzie-

%cia, trzydzie%ci lat w ma#ym partero-
wym domu, do którego przyje&d&aj"
dzieci i wnuki. Tak chyba wygl"da
szcz$%cie. 

- Ulubione danie?
- Wszystko, co mo&na zrobi( z po-

midorów, a wi$c zupa pomidorowa,
leczo, spaghetti, pomidory w %mieta-
nie. 

- A co ze strażą, nie tęskni Pan
do zawodu?

- Tak do ko!ca nie zerwa#em z za-
wodem. Zdarza si$, &e na zlecenie
firm opracowuj$ instrukcj$ bezpie-
cze!stwa po&arowego. My%l$, &e stra-
&akiem pozostan$ ju& zawsze. 
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Og#oszenia w naszej gazecie
Przypominamy naszym Czytelnikom, że na łamach „Kuriera Święcie-

chowskiego” można zamieszczać ogłoszenia w ramce oraz ogłoszenia
drobne. Cennik przedstawiamy poniżej. 

Zlecenia na druk reklam i og#osze! przyjmujemy w siedzibie redakcji, a wi$c
w Samorz"dowym O%rodku Kultury w *wi$ciechowie. Do poszczególnych nume-
rów „Kuriera...” tre%( og#oszenia z#o&y( trzeba do 25. ka&dego miesi"ca. Istnieje
mo&liwo%( graficznego przygotowania projektu, og#oszenia za dodatkow" odp#at-
no%ci". Proponujemy zamieszczanie reklam towarów i us#ug, &ycze! dla bliskich
z najró&niejszych okazji, nekrologów, og#osze! o imprezach, tak&e og#osze! drob-
nych dotycz"cych kupna, sprzeda&y, zamiany itd.

Festyny, festyny, festyny

W Sali Wiejskiej w Niech$odzie 22 lipca zorganizowano kolejn$
akcj" honorowego oddawania krwi. Zosta!a przeznaczona na
pomoc dla 9-letniej Partycji Fechner z Kosowa oraz 5-letniego
Krystiana Wielichowskiego z Ko%ciana, którzy choruj$ na bia-
!aczk". Pierwszy raz krew oddawa!a 18-letnia Jagoda Liszaty#-
ska z Niech!odu. Wszystkim osobom, które zdecydowa!y si"
pomóc dzieciom, organizatorzy sk!adaj$ podzi"kowania. Wszyscy
krwiodawcy oraz okoliczni mieszka#cy mogli wzi$' udzia! w Pik-
niku Niedzielnym, który odbywa! si" przy Sali Wiejskiej. Na
uczestników spotkania czeka!y smakowite potrawy serwowane
przez Ko!o Gospody# Wiejskich z Niech!odu, grill, gor$ce i zimne
napoje. Ca!o%' zako#czona zosta!a zabaw$ taneczn$ na %wie-
(ym powietrzu. Organizatorem spotkania by! Klub Honorowych
Dawców Krwi Ochotniczej Stra(y Po(arnej w Niech!odzie. 

Wiele atrakcji czeka!o na mieszka#ców Krzycka Ma$ego w so-
bot", 14 lipca. Wtedy to odby! si" Festyn Rodzinny zorganizowany
przez Ochotnicz$ Stra( Po(arn$, so!tysa, Rad" So!eck$ i radnego
gminy. W programie mo(na by!o znale)' mi"dzy innymi gry, za-
bawy i konkursy w stylu pirackim, przygotowane przez Klub &mie-
chu Animek. Ponadto uczestnicy imprezy mogli korzysta' z
powozów konnych i dmucha#ców. Odby!y si" tak(e pokazy sa-
mochodów terenowych i motorów. Festyn zako#czy! si" zabaw$
taneczn$, do której przygrywa! zespó! muzyczny Efekt. 

Festyn Rodzinny odby! si" tak(e 1 lipca na boisku sportowym w
"wi#ciechowie. Organizatorami imprezy byli: Ko!o Gospody#
W!o%cianki oraz Samorz$dowy O%rodek Kultury ze &wi"ciechowy.
W programie znalaz!y si" mi"dzy innymi gry i zabawy dla dzieci
oraz konkurencje sportowe. Zorganizowano tak(e mecz siatkówki
pomi"dzy dzie'mi i rodzicami. Wieczorem do ta#ca przygrywa!
zespó! muzyczny Wehiku!. 
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Poci&g do cooltury

Wcze%niej pisali%my ju& na #a-
mach gazety na temat wolontariatu
europejskiego, na który przyje-
cha#y Vanesa z Hiszpanii i Karolina
z W$gier. Na okres wakacji, dzi$ki
Fundacji Centrum Aktywno%ci
Twórczej z Lasocic, przyjechali do
naszej gminy kolejni wolontariu-
sze: z Macedonii, Hiszpanii, Gruzji,
Portugalii, Brazylii. 

Wolontariusze przybyli do La-
socic, by przeprowadza( warsztaty
z miejscowymi dzie(mi i m#o-
dzie&". Warsztaty prowadzone
by#y w ramach projektu “Interak-
tywny poci"g do cooltury”. W
dniach od 23 lipca do 3 sierpnia
zaj$cia odbywa#y si$ w Lasoci-
cach, a od 6 do 20 lipca w Lesznie.
Mi$dzynarodowe warsztaty odby#y
si$ ju& po raz trzeci, równie& dzi$ki
wsparciu sponsorów. Zaj$cia pro-
wadzone by#y przez animatorów
na zasadach wolontariatu, dzi$ki
otrzymanemu dofinansowaniu w
ramach programu "M#odzie& w
Dzia#aniu" - Wolontariat Europej-
ski.

G#ównym celem warsztatów ar-
tystyczno- edukacyjnych jest
przedstawienie dzieciom i m#o-
dzie&y ró&norodnych form sp$dza-
nia czasu wolnego, rozwój

zainteresowa! oraz edukacja po-
przez zabaw$. Go%cie z zagranicy
wraz z m#odzie&" szkoln", i nie
tylko, grali w pi#k$ no&n", siat-
kówk$, gry planszowe, bawili si$ i
ta!czyli. Przy okazji m#odzie&
mog#a w okresie wakacyjnym do-
skonali( swoj" umiej$tno%( pos#u-
giwania si$ j$zykiem angielskim. 

Ch$tnych na przyjazd do Polski
nie brakowa#o, dlatego selekcja
równie& nie by#a #atwa. Ka&dy wy-
brany wolontariusz ma w sobie
mnóstwo energii oraz pomys#ów
na zaj$cia z dzie(mi i m#odzie&".
W%ród wolontariuszy znale)li si$: 

Rui Dalot z Portugalii, Ihorran
Caldeira z Brazylii, Sara Calvo z
Hiszpanii, Bela Belkania z Gruzji,
Mariam Abaidze z Gruzji, Dushko
Talevski z Macedonii, Bojan Velaz-
kez z Macedonii oraz Maria de
Sola z Hiszpanii. 

Oprócz wolontariuszy zagra-
nicznych zaj$cia w Lasocicach
b$d" wspiera( wolontariusze z
Polski, mi$dzy innymi: Marta Ba-
chorz z Mostów, Brygida Sanecka
ze Wschowy, Ewelina Lasota z
Leszna oraz wolontariuszka Fun-
dacji Cat z W$gier Karolina Racz-
kowska.

Przygoda 
ma#ych plastyków

Jurke bardzo lubi prac$ z
dzie(mi. To dla nich przeprowadzi#
zaj$cia modelowania w glinie. By#y
one bardzo ciekawe. Powsta#o
du&o rozmaitych figurek i innych
przedmiotów. Oprócz tego m#odzi
arty%ci samodzielnie wykonali po-
chodnie, które wykorzystali pó)niej
podczas wieczornego spaceru po
miejscowo%ci. 

Artysta chcia# pokaza( m#o-
dzie&y nie tylko w#asne obrazy i
prace, ale tak&e uroki swojego
kraju. Drugiego dnia pobytu w Nie-
mczech zorganizowa# wyjazd do
Poczdamu. Dzieci zachwyca#y si$
pi$knym Parkiem Sanssouci, który
otacza# pa#ac - dawn" rezydencj$
Fryderyka II Wielkiego. Park San-
ssouci zajmuje powierzchni$ 287
ha i sk#ada si$ z kilku ró&norod-
nych ogrodów, bogatych w pomniki
i fontanny. 

Nast$pnego dnia dzieci wyje-
cha#y na wycieczk$ do stolicy Nie-

W dniach od 29 czerwca do 1 lipca członkowie sekcji pla-
stycznej działającej przy Samorządowym Ośrodku Kultury
wyjechali do Niemiec. Otrzymali zaproszenie od artysty pla-
styka Matthiasa Jurke, z którym pracowali już wcześniej.
Przypomnijmy, że dzieci brały już udział w jego zajęciach zor-
ganizowanych w Wieleniu i Święciechowie. Tym razem miały
możliwość podziwiać jego osobiste „atelier of art” w Wilden-
bruch w gminie Michendorf. 

miec, Berlina. Mia#y okazj$ zrobi(
pami"tkowe fotografie przed
Murem Berli!skim oraz Bram"
Brandenbursk". 

Widzia#y charakterystyczn"
wie&$ telewizyjn" – wysok" na 368
m ze s#ynn" obrotow" restauracj",
a na Alexanderplatz orze)wi#y si$
przy fontannie Neptuna. Poza tym
widzia#y Sony Center oraz Potsda-
mer Platz, czyli najbardziej nowo-
czesn" cz$%( Berlina z dziwn"
architektur" i drapaczami chmur.
Cz#onkowie sekcji plastycznej mieli
tak&e mo&liwo%( zobaczenia Me-
morial Place – bardzo charaktery-
stycznego "pomnika" ofiar
Holocaustu, który zajmuje po-
wierzchni$ 19 tys. m,.

W wycieczce uczestniczyli
tak&e: opiekunka sekcji plastycznej
Miros#awa Wojciechowska oraz
przyjaciel artysty Stanis#aw Kruk. 
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Z kronik !wi%ciechowy
Pierwsze wzmianki dotycz"ce

naszej gminy si$gaj" 1920 roku.
Spis dok#adnych wydarze! rozpo-
czyna si$ w roku 1945, natomiast
ostatni wpis zosta# dokonany w
grudniu 1984 roku. Kronika za-
wiera ciekawe informacje z gminy
*wi$ciechowa, mi$dzy innymi:
pierwsze &niwa w Polsce Ludowej,
imprezy i spotkania okoliczno-
%ciowe, uroczyste obchody, do-
&ynki, opis miejsc pami$ci
narodowej oraz zabytków. Po-
nadto znajduj" si$ w niej zdj$cia i
artyku#y prasowe z tamtych lat.
Obecnie Kronika znajduje si$ w
Samorz"dowym O%rodku Kultury
w *wi$ciechowie. Artyku#y posta-
ramy si$ prezentowa( w niezmie-
nionej formie, tak aby mogli
Pa!stwo, zbieraj"c informacje,
stworzy( swoj" w#asn" kronik$ re-
gionu. 

Pierwszy wpis w Kronice *wi$-
ciechowy:

„Jak wynika z materia#ów )ród-
#owych wzmianki o *wi$ciechowie
datuje si$ do 1221 roku. Zwano j"
wówczas Svecechow, pó)niej
*wi$ciechow (1242). Niemcy, któ-
rzy tu pó)niej nap#yn$li, nazwali
miejscowo%( Schwetzkan. W okre-
sie Królestwa Kongresowego obo-
wi"zywa#a nazwa *wi$ciechowo.
Jako miasto *wi$ciechowa mia#a
swoj" piecz$(. Napisy na piecz$-
ciach z czasem zmienia#y si$: 

1630 r. – SIGILL: CIYITAS –
SCHWACIHOVIENSIS,

1667 r. – SIGILL: SCARINO-
RUM OBBODI SWIECIECHOW, 

1807 r. – OPIECZ. MAGISTR.
MIAST NORODO. SWIECIE-
CHOWA. 

W czasach pruskich zamiast
herbu pojawi# si$ orze# pruski i

Na łamach „Kuriera…” będziemy prezentować fragmenty ar-
tykułów, dotyczące historii naszego regionu. Informacje za-
czerpniemy z Kroniki Święciechowy. Spisała je Anna
Przydróżna. 

napis: MAGISTRAT DER STADT
SCHWETZKAU. 

*wi$ciechowa nale&a#a do
Wielkopolski, a przywilej lokacyjny
otrzyma#a od Przemys#awa II. Po
jego tragicznej %mierci ziemi$
wschowsk" uzyska# Ksi"&$ Henryk
G#ogowski, który zacz"# germani-

zowa(. Ziemie utracone przej-
%ciowo, zdoby# w 1343 roku Kazi-
mierz Wielki. Niemieccy
w#a%ciciele wsi i maj"tków szybko
si$ polonizowali. Przybierali pol-
skie nazwiska od nazw miejsco-
wo%ci np. Krzycki, D#uski,
Go#aniecki”. 

Z wizyt& u so#tysa
Ewa Rządkowska jest sołty-

sem Krzycka Małego zaledwie
od roku, to jej pierwsza kaden-
cja. Jest jednak bardzo zwią-
zana z mieszkańcami i
miejscowością. Mieszka tu pra-
wie całe swoje życie. 

Urodzi#a si$ w Poninie ko#o Ko-
%ciana. Ale ju& jako trzyletnia
dziewczynka przeprowadzi#a si$
razem z rodzicami i rodze!stwem
do Krzycka Ma#ego. A rodzina by#a
spora, bo dzieci by#o siedmioro.
Pani Ewa ma liczne rodze!stwo, w
tym jedn" siostr$ bli)niaczk$.
Mówi, &e s" zupe#nie ró&ne.

Nauk$ rozpocz$#a w Krzycku
Ma#ym. Kolejne siedem klas uko!-

czy#a w szkole w Krzycku Wielkim.
Nast$pnie podj$#a nauk$ w Szkole
Zawodowej z internatem w
Drzeczkowie. Na rok od#o&y#a dal-
sz" nauk$ i w tym czasie odby#a
sta& w PGR-ach. Potem by#o Tech-
nikum Rolnicze w Lesznie i kolejny
sta&. 

Krótko po uko!czeniu szko#y
pani Ewa rozpocz$#a prac$ na
poczcie. Pocz"tkowo pracowa#a w
kilku oddzia#ach leszczy!skich.
Tam zdobywa#a do%wiadczenie za-
wodowe. A mia#a gdzie si$ wyka-
za(, bo przez pewien czas pe#ni#a
funkcj$ naczelnika poczty w
Krzycku Ma#ym. Po 34 latach prze-
sz#a na emerytur$, ale ch$( do
pracy pozosta#a. Tak wi$c konty-
nuowa#a prac$ w utworzonej filii
pocztowej. Teraz w Krzycku Ma#ym
stworzona jest tzw. agencja po-
cztowa, która wykonuje us#ugi dla
poczty. Pani Ewa tak&e tam urz$-
duje, ale dzi% mo&e ju& liczy( na
pomoc swojej córki. Pani so#tys na
poczcie przepracowa#a #"cznie 40
lat. 

Pani Ewa mieszka przy samej
poczcie wraz z rodzin". Swojego
m$&a pozna#a na zabawie tanecz-
nej w Wilkowicach…. i zaplanowali
wspólne &ycie. Oczywi%cie w
Krzycku Ma#ym. Maj" dwójk$
dzieci: Roksan$ i Radka. Wszyscy
to mi#o%nicy zwierz"t. W domu
pa!stwa Rz"dkowskich s" rybki,
cztery koty i trzy psy. Zwierz$ta to-

warzysz" im od zawsze. 
23 lutego min"# rok, odk"d pani

Ewa jest so#tysem wsi. Wspomina,
&e do kandydowania zach$cali j"
mieszka!cy. Dzi% nie &a#uje swojej
decyzji. Lubi prac$ z lud)mi i dla
ludzi. Dodaje, &e czasem nie jest
#atwo, ale stara si$ pomóc zawsze,
je%li tylko jest to mo&liwe. 

Pani so#tys chwali sobie wspó#-
prac$ z Rad" So#eck", cz#onkami
Ochotniczej Stra&y Po&arnej oraz
radnym gminy Jackiem Mejz". Jak
twierdzi, zawsze mo&e na nich li-
czy(. To ludzie m#odzi i pe#ni za-
pa#u. Wspólnie organizuj" festyny,
zabawy, majówki. Nie odmawiaj"
pomocy, s" ch$tni do wielu dzia-
#a!. W sk#ad Rady So#eckiej wcho-
dz": Iwona Korbel, Renata
Konieczna, Magdalena Marach,
Józef Malcherek oraz Marek Wa!-

ski. Ceni sobie tak&e wspó#prac$ z
Urz$dem Gminy. Zg#aszane przez
ni" pro%by o drobne prace na-
prawcze w miar$ mo&liwo%ci s"
zawsze pozytywnie rozpatrywane.
Mi$dzy innymi: naprawiano kratki
%ciekowe, dziury na drogach, kra-
w$&niki, wyrównywano teren przy
przystanku, pobocza, rowy. 

Pierwsze dni so#tysowania
uwa&a za udane. Nie by#o &adnych
trudnych sytuacji. Wspomina jed-
nak, &e ba#a si$ pierwszego zebra-
nia wiejskiego, kiedy to opanowa#
j" strach przed publicznym wyst"-
pieniem. Dzi% jednak jest szcz$-
%liwa, &e pe#ni funkcj$ so#tysa
Krzycka Ma#ego. Dodaje, &e ch$t-
nie s#u&y pomoc". I &e w chwilach
trudnych rozmowa mo&e rozwi"-
za( nie jeden problem.

Chcesz wiedzie(
WI-CEJ

o aktualnych
wydarzeniach
kulturalnych

w gminie
*WI-CIECHOWA?

wejd) na
www.kultura-swieciechowa.pl
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Wspomnienia z Fra
Trudno by#oby poda( tylko

jedno miejsce, które podoba#o si$
tancerzom najbardziej. Ka&dy za-
k"tek miasta zapiera po prostu
dech w piersiach. Zespó# chcia# zo-
baczy( jak najwi$cej, dlatego dwa
dni pobytu w Pary&u by#y bardzo
intensywne. Jest to bowiem
ogromne miasto. Posiada wiele
zabytków i miejsc, w których po
prostu trzeba by(. 

Tancerze z Maryni wycieczk$
rozpocz$li od cmentarza Pere-La-
chaise, gdzie zapalili znicz na gro-
bie Fryderyka Chopina. Widzieli
oczywi%cie trzy najbardziej charak-
terystyczne miejsca w Pary&u, a
wi$c wie&$ Eiffla, 'uk Triumfalny
oraz katedr$ Notre Dame. 

W strefie s#ynnych Pól Elizej-
skich na place de l’Étoile oraz
Ogrodów Luksemburskich mieli
okazj$ wypocz"( i podziwia(
pi$kno przyrody oraz wspaniale
urz"dzone ogrody. Widzieli niepo-
wtarzaln" w swoim uroku katedr$
Notre Dame - budowan" przez
200 lat w stylu francuskiego go-
tyku. Przewodniczka zaprowadzi#a
zespó# tak&e w miejsca, które w ja-
kikolwiek sposób zwi"zane s" z
Polsk". A takich by#o zadziwiaj"co

Zespół Pieśni i Tańca Marynia, działający przy Samorządowym
Ośrodku Kultury w Święciechowie, w dniach 28-29 maja zwie-
dzał Paryż, piękną stolicę Francji. Miało to miejsce po zakoń-
czonych uroczystościach w zaprzyjaźnionej gminie Aixe-sur-
Vienne we Francji, o czym pisaliśmy już na łamach "Kuriera". 

du&o. Do wspólnego zdj$cia ze-
brali si$ tak&e przed Panteonem, w
Dzielnicy 'aci!skiej.

Na koniec napajali si$ pi$knym
widokiem miasta ze szczytu wie&y
Eiffla oraz relaksowali si$ podczas
rejsu statkiem po Sekwanie. P#y-
n"ca przez centrum miasta rzeka
daje mo&liwo%( zarówno zwiedza-
nia, jak i wyciszenia si$ od zgie#ku
t#ocznych paryskich ulic. Wtedy te&
mieli okazj$ zaobserwowa(, jak
toczy si$ nocne &ycie w Pary&u
oraz jak wygl"da najpi$kniejsze
miasto w Europie po zmierzchu.
Pó)nym wieczorem zm$czeni, ale
szcz$%liwi wyruszyli w d#ug" drog$
do Polski. 

Pary& jest miastem wiecznie
&ywym. Kojarzy si$ przede wszyst-
kim z miastem zakochanych,
dzi$ki swojemu fantastycznemu
klimatowi, w"skim uliczkom, kafej-
kom na zat#oczonych ulicach i mu-
zyce. Jest to miasto sztuki i
artystów. Pary& uwa&any jest za
kulturalne centrum %wiata. Zajmuje
szczególne miejsce w %wiatowej
kulturze. Tak wi$c podopieczni
O%rodka Kultury czuli si$ tam pra-
wie jak u siebie. 
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Szansa dla bezrobotnych

Centra Integracji Spo#ecznej
powstaj" w Polsce od 2003 roku.
Jest ich w kraju kilkadziesi"t. W
naszym regionie Centrum w K#o-
dzie jest jedynym w okolicy. Naj-
bli&sze znajduje si$ w Poznaniu.
CIS mog" tworzy( samorz"dy lub
organizacje pozarz"dowe. W na-
szym przypadku Centrum po-
wsta#o przy Stowarzyszeniu
„Pro-Activ”.

- Na has!o tworzymy Centrum
Integracji Spo!ecznej pozytywnie
odpowiedzia! samorz$d Rydzyny
- mówi kierownik CIS Zbigniew
Zalesiński. - Otrzymali%my budy-
nek po by!ej wiejskiej %wietlicy w
K!odzie, który od kilku lat sta!
pusty. Wymaga remontu, ale jest
te( frontem robót dla naszych
uczestników. Budynek ju( si"
zmienia. Ma podjazd dla niepe!-
nosprawnych, nowe drzwi, pod-
!ogi, b"dzie ogrzewanie,
urz$dzimy kuchni". Baza dla
Centrum jest wi"c wystarczaj$ca.
Sami j$ urz$dzamy i sami b"-
dziemy o ni$ dba'. 

Powiedzmy więc dla kogo jest
Centrum Integracji Społecznej?

Uczestnikami Centrum mog"
by( tylko osoby bezrobotne, które
nie maj" prawa do zasi#ku. W%ród
nich mog" by( niepe#nosprawni,
ubodzy, osoby po terapiach od
ró&nych uzale&nie!, bezdomni,
matki samotnie wychowuj"ce
dzieci, osoby po odbyciu kar wi$-
zienia. Oferta jest wi$c skiero-
wana do mieszka!ców, którzy nie
maj" pracy i którzy z ró&nych po-
wodów nie mog" jej znale)(. W
Centrum b$d" pracowa(.

- Najwa(niejszym celem dzia-
!ania Centrum jest pomoc oso-
bom zagro(onym wykluczeniem -
dodaje Zbigniew Zalesi!ski. - Do
nas trafiaj$ ludzie z ró(nym (y-
ciowym do%wiadczeniem, nie-
kiedy skrzywdzeni przez los,
czasem z trudnych %rodowisk, za-
gubieni, nieporadni. U nas maj$
nauczy' si" wspó!dzia!ania, ad-
aptacji w %rodowisku, zdoby'
umiej"tno%ci zawodowe, wresz-
cie znale)' prac". Chcemy
pomóc im wróci' na otwarty
rynek pracy i w ten sposób
zmniejsza' bezrobocie w regio-
nie, ale przede wszystkim nau-
czy' ich wierzy' w siebie. Moim
zdaniem Centrum jest naprawd"
szans$ dla tych ludzi. 

Do Centrum kieruj" gminne
o%rodki pomocy spo#ecznej lub

W Kłodzie koło Rydzyny powstało Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu „Pro-
Activ”. Uczestników przyjmuje od lutego bieżącego roku, a swoją ofertę kieruje do wszystkich
gmin powiatu leszczyńskiego. W tej chwili z Centrum korzystają mieszkańcy gmin: Krzemie-
niewo, Osieczna, Rydzyna i Lipno.

Urz"d Pracy. Wystarczy wi$c
zg#osi( si$ do GOPS i na miejscu
za#atwi( wszystkie formalno%ci.
Jedna osoba mo&e by( uczestni-
kiem Centrum przez rok, a w wy-
j"tkowych okoliczno%ciach nawet
pó#tora roku. Musi oczywi%cie
chcie( pracowa(. 

W Centrum w K#odzie jest ak-
tualnie 20 uczestników. Podzie-
leni s" na cztery pi$cioosobowe
grupy, które bior" udzia# w zawo-
dowych warsztatach. Ka&da
grupa ma swojego instruktora.
Jest warsztat prac remontowo -
budowlanych, warsztat ogrodni-
czo - porz"dkowy, warsztat r$ko-
dzie#a oraz warsztat opieki nad
osobami starszymi i niepe#nos-
prawnymi. W ramach tych spe-
cjalizacji bezrobotni zarówno
ucz" si$ poszczególnych zaj$(,
jak i pracuj". Dla przyk#adu,
grupa remontowa w tej chwili pra-
cuje przy rozbiórce domu, a
grupa ogrodnicza zajmuje si$ po-
rz"dkowaniem zieleni na zlecenie
samorz"du Rydzyny i powiatu.
Równocze%nie remontuj" swój
budynek. A &e codziennie maj"
na miejscu jeden posi#ek, kilkoro
z nich przygotowuje obiady. W
przysz#o%ci ma tu tak&e by(
warsztat gastronomiczny. Kierow-
nictwo Centrum zak#ada, &e do-
celowo powinno by( w K#odzie 30
uczestników. 

Centrum Integracji Spo#ecznej
dzia#a przy stowarzyszeniu. A
zatem nie jest dotowane z rz"do-
wych pieni$dzy. Po pierwsze
wi$c, musi zarabia(, a po drugie,
zawiera( umowy z samorz"dami i
biznesem na partnerstwo lokalne.
Przedsi$biorcy przede wszystkim
mog" da( prac$ uczestnikom
Centrum. To zlecenie jest ta!sze,
ni& gdyby to robili fachowcy z wol-
nego rynku. Op#aca si$ wi$c zle-
ceniodawcom, a dla Centrum jest
)ród#em dochodu i realizacj"
g#ównego celu, czyli powrotu
uczestników do pracy. S" oni
w%ród ludzi, integruj" si$, ucz"
samodzielno%ci. 

- Bardzo nam zale(y na part-
nerstwie z gminami - wyja%nia
Zbigniew Zalesi!ski. - Chcieli-
by%my podpisywa' umowy na do-
finansowanie pobytu
bezrobotnych z poszczególnych
gmin w Centrum. Nie pokryje to
oczywi%cie kosztów ca!ego utrzy-
mania bezrobotnego w naszym
systemie, ale pomo(e zwi"kszy'

ich liczb" ka(dego roku. Marzy mi
si", by ka(da gmina z powiatu do-
finansowa!a pobyt trzech, czte-
rech uczestników w Centrum.
Wierz", (e w ten sposób gminy
zmniejszy!yby bezrobocie na
swoim terenie. 

W tym roku tylko gmina Krze-
mieniewo dofinansowuje Cen-
trum Integracji Spo#ecznej z
w#asnego bud&etu. W ramach
umowy gmina mo&e skierowa(
do CIS czterech bezrobotnych.
Aktualnie pracuje tam dwóch.
Dwa miejsca ci"gle czekaj" na
ch$tnych. 

Uczestnik Centrum ma bez-
p#atny dojazd do K#ody. Jest do-
wo&ony busem wprost z domu.
Otrzymuje %wiadczenie integra-
cyjne, które wynosi tyle, ile zasi-
#ek dla bezrobotnych, a wi$c
aktualnie 794 z#ote. Ma ubezpie-
czenie, sk#adk$ emerytaln" i ren-
tow", otrzymuje odzie& robocz" i
jeden posi#ek dziennie. Zdobywa
umiej$tno%ci w wybranym zawo-
dzie. Ma opiek$ instruktora, psy-
chologa, pracownika socjalnego i
doradcy zawodowego. Ma po
prostu szans$ na powrót do pracy
i samodzielne kierowanie swoim
&yciem.

Kadr$ CIS stanowi dziewi$(
osób, w tym czterech instrukto-
rów. Je%li liczba uczestników
zwi$kszy si$ do 30, instruktorów
b$dzie sze%ciu. A zatem doce-
lowo CIS b$dzie zatrudnia# jede-
nastu pracowników. Ju& dzi%
wiadomo, &e niezwykle potrzebna
jest praca indywidualna z uczest-
nikami. Rozmowy i terapia pro-
wadzona przez psychologa jest
codzienn" konieczno%ci". Pra-
cownik socjalny pomaga w sytua-
cjach rodzinnych, stara si$ o
orzeczenia niepe#nosprawno%ci,
niekiedy nawet organizuje
uczestników do remontu ich
mieszka! i tak dalej. Doradca za-
wodowy dba, aby ka&dy pracowa#
w zgodzie ze swymi predyspozy-
cjami, wyszukuje dla nich zaj$(,
stara si$ o prac$ po rocznym po-
bycie w Centrum. Wydaje si$
wi$c, &e dzia#alno%( tej placówki
musi przynie%( efekty. Na razie
Centrum jest na pocz"tku drogi,
dzia#a dopiero pó# roku. O jego
osi"gni$ciach pisa( b$dziemy na
bie&"co, zw#aszcza je%li miesz-
ka!cy naszej gminy b$d" jego
uczestnikami. 

HALINA SIECIŃSKA

  ancji
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Prezentujemy dwie kolejne
książki, które mogą państwo wy-
pożyczyć w bibliotece działają-
cej przy Samorządowym
Ośrodku Kultury. 

Pierwsza propozycja to ksi"&ka
Helen Andelin pt. „Pot$ga kobieco-
%ci”. Znajdziecie tam prób$ odpo-
wiedzi na pytania: Co zrobi(, by
ma#&e!stwo by#o nieustaj"cym ro-
mansem? Co sprawia, &e kobieta
staje si$ fascynuj"ca w oczach
m$&a? Co daje kobiecie szcz$%cie
w ma#&e!stwie? Na pytania odpo-
wiada Helen Andelin w %wiatowej
klasy bestsellerze, dzi$ki któremu
wiele milionów ma#&e!stw mo-
g#oby na nowo zazna( szcz$%cia.
Dzi$ki tej ksi"&ce dowiesz si$: Co
sprawia, &e m$&czyzna nie potrafi
si$ oprze( kobiecie? W jaki sposób
kobieta mo&e rozbudzi( w m$&-
czy)nie uczucie wielkiej mi#o%ci? O
o%miu zasadach szcz$%liwego
zwi"zku. Jak na nowo rozpali( p#o-
mie! nami$tno%ci? W jaki sposób
mo&esz uwypukli( dobre strony
m$&a i czerpa( z tego korzy%ci?
Co powinna zrobi( kobieta ak-
tywna zawodowo?

Bibliotekarz poleca...
Poznasz recept$ na szcz$%cie

ma#&e!skie. Pot$ga kobieco%ci
oferuje ponadczasow" m"dro%(,
dobre rady, trwa#e warto%ci, jak&e
potrzebne nowemu pokoleniu ko-
biet – szcz$%liwych, spe#nionych,
uwielbianych i szanowanych przez
m$&ów, kobiet, które pragn" na
nowo odkry( magi$ swej kobieco-
%ci.

Kolejna ksi"&ka o zupe#nie
innej historii to „Milcz"ca dziew-
czyna” napisana przez Tess Ger-
ritsen. W ciemnym zau#ku
bosto!skiego Chinatown le&y od-
ci$ta ostrym narz$dziem kobieca
r$ka. Na dachu s"siedniego bu-
dynku detektywi Jane Rizzoli i
Barry Frost odkrywaj" cia#o ofiary
z podci$tym gard#em – pi$knej ru-
dow#osej kobiety w czarnym spor-
towym ubraniu. Przyczepione do
jej ubrania dwa kosmyki srebr-
nych, prawdopodobnie nienale&"-
cych do cz#owieka w#osów oraz
dwa adresy wprowadzone do sys-
temu nawigacji GPS samochodu
ofiary stanowi" jedyne tropy, któ-
rymi pod"&aj" detektywi: Jane Riz-
zoli i jej partner Barry Frost. 

Swoje pierwsze urodziny 5
sierpnia obchodzi#a Maja Nyczka
ze *wi$ciechowy. Tego dnia na
uroczystej imprezie spotka#a si$
najbli&sza rodzina, dziadkowie,
chrzestni, rodze!stwo. Wszyscy
byli %wiadkami zdmuchiwania
pierwszej %wieczki na urodzino-
wym torcie. Maja ma za sob" nie
tylko pierwszy w &yciu tort, ale
tak&e pierwsze z"bki, pierwsze
kroki i wypowiedziane s#owa. Ulu-
bione to oczywi%cie mama i tata.
Maja ma starsz" o cztery lata sios-
tr$ Jagod$. Uwielbiaj" wspólne za-
bawy i psoty. Oprócz zabaw z

siostr" nasza jubilatka lubi ma-
skotki, a najbardziej pluszowego
misia. Rodzice nie maj" z ni" k#o-
potu. Zasypia sama w #ó&eczku i
%pi przez ca#" noc. Je wszystko to,
co pozostali cz#onkowie rodziny, a
najbardziej lubi s#odycze. Jak
ka&de dziecko czasami troch$ po-
broi, ale jest przy tym bardzo po-
cieszna. Uwielbia spacery z mam"
na %wie&ym powietrzu. Rodzice,
Kasia i Daniel, maj" z córek wiele
rado%ci. 

Na zdj$ciu Maja z siostr" Ja-
god". 

Male(stwo ma roczek

Po raz pi$ty, pod koniec czerwca, odby! si" w D!ugiem Starem Gminny
Turniej Pi!ki No(nej Szkó!. Jak zawsze jego organizatorami byli klub
Iskra oraz miejscowa szko!a. Niestety, tym razem do rozgrywek przy-
st$pi!y tylko dwa zespo!y. Rywalizowa!a dru(yna szko!y ze &wi"cie-
chowy z dru(yn$ z D!ugiego Starego. Wynikiem 5:1 wygrali pi!karze z
D!ugiego Starego. Obie dru(yny otrzyma!y zestawy pi!ek ufundowane
przez klub. Puchary wr"czyli jeden z inicjatorów turnieju Artur Grobecki
oraz przedstawiciel klubu Iskra Krzysztof Wróblewski. 
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Jeszcze o sukcesach uczniów 

Klasy IV a i b ze Szkoły
Podstawowej w Święciecho-
wie realizowały projekt "His-
toria mojej rodziny". Jego
celem było zdobycie i upo-
rządkowanie wiadomości na
temat historii swojej rodziny
oraz zapoznanie z tradycjami
pielęgnowanymi przez jej
członków.

Uczniowie kszta#cili poczucie
przywi"zania do w#asnej historii i
wspomnianych tradycji przekazy-
wanych z pokolenia na pokolenie.
Wszyscy realizowali nast$puj"ce
zadania: przygotowali drzewa ge-
nealogiczne rodziny, herby rodziny,
przeprowadzili wywiady z rodzi-
cami i dziadkami w oparciu o przy-
gotowan" wcze%niej list$ pyta!.
Ponadto zebrali pami"tki rodzinne
z dawnych lat. Uczniowie swoje
prace prezentowali w pracowni
historycznej na wystawie pt. "Izba
pami"tek". Do jej obejrzenia za-

prosili uczniów klas I -III oraz star-
szych kolegów z kl. IV- VI wraz z
nauczycielami. Wystawa by#a
okazj" do zaprezentowania intere-
suj"cych pomys#ów i ciekawych
rozwi"za!. Zainteresowanie wzbu-
dza#y wykonane drzewa genealo-
giczne rodzin oraz oryginalne
pami"tki rodzinne. Na wystawie
znalaz#y si$ &elazka z dusz",
lampa naftowa, fajki i cybuchy,
he#m i sztylet oraz oryginalna nie-
miecka ksi"&eczka pracy z czasu
II wojny %wiatowej. Na uwag$ za-
s#ugiwa#y tak&e zdj$cia z uroczys-
to%ci rodzinnych, szkolnych,
medale za d#ugoletnie po&ycie
ma#&e!skie, odznaczenia i legity-
macje OSP w *wi$ciechowie.

Na szczególne wyró&nienie w
realizacji projektu zas#u&y#y uczen-
nice z kl. IVa Karolina Przymencka
i Gabrysia Mencel oraz z kl. IVb
Patryk Mrozi!ski, Patrycja Rataj-
czak, Zosia Sobczy!ska i Sylwia
Stefa!ska.

Historia mojej rodziny

W czerwcu w Gimnazjum w
*wi$ciechowie odby#y si$ prezen-
tacje projektów wykonanych przez
uczniów klasy II a. 

Pierwsza grupa zaprezento-
wa#a pokaz "Nasza szko#a wczoraj
i dzi%". Osoby uczestnicz"ce w
projekcie wykaza#y si$ du&" pomy-
s#owo%ci". Oprócz prezentacji mul-
timedialnej, przedstawiaj"cej
najwa&niejsze wydarzenia z &ycia
szko#y, wyre&yserowali film. 45-mi-
nutowa ekranizacja zawiera#a wy-
wiady z nauczycielami,
pracownikami i uczniami placówki. 

Kolejny projekt "Zosta! ma#ym
archeologiem i odkryj z nami mi-

nione dzieje" przybli&y# uczniom
szko#y podstawowej prac$ i zada-
nia, jakie stawia przed sob" ar-
cheolog. Przygotowano specjalne
stanowiska archeologiczne, dzi$ki
którym dzieci mog#y wcieli( si$ w
rol$ "ma#ych odkrywców". Druga
cz$%( projektu zwi"zana by#a z
prezentacj" zabytków, mieszcz"-
cych si$ w Izbie Regionalnej w
*wi$ciechowie. Dzi$ki uprzejmo%ci
osób opiekuj"cych si$ zbiorami,
uczennice mog#y wypo&yczy( eks-
ponaty, które pó)niej zaprezento-
wa#y swoim m#odszym kolegom i
kole&ankom. 

W poniedzia#ek, 18
czerwca, Samorz"d Uczniow-
ski Szko#y Podstawowej w
*wi$ciechowie podsumowa#
ca#oroczny konkurs na "Super
klas$". Po dodaniu punktów ze
wszystkich konkurencji i przy-
dzielanych w ci"gu roku szkol-
nego zada! zwyci$zc" zosta#a
klasa VIa. Laureaci I miejsca

oraz cz#onkowie Samorz"du
Uczniowskiego SP w nagrod$
pojechali na bowling do
Leszna. Pozosta#e klasy uzys-
ka#y nast$puj"c" liczb$ punk-
tów i jednocze%nie uplasowa#y
si$ na nast$puj"cych miejs-
cach: 

I miejsce - kl. VIa (730 pkt),, 
II miejsce - kl. VIb (600 pkt), 
III miejsce - kl. Vb (560 pkt), 
IV miejsce - kl. IVa (410 pkt), 
V miejsce - kl. IVb (395 pkt),  
VI miejsce - kl. Va (251 pkt).
Uczniowie z pozosta#ych klas

zostali nagrodzeni s#odkimi
upominkami. Wszystkim
uczniom gratulujemy.

Projekty gimnazjalistów

Super
klasa



[ 12 ] KURIER !WI"CIECHOWSKI

Iwona jest jedynaczk". Mo&na
by pomy%le(, &e jest rozpieszczona
i rozkapryszona. Nigdy taka nie
by#a. Dobrze si$ uczy#a, zda#a ma-
tur$, a potem jeszcze zrobi#a stu-
dium pomaturalne. Ma zawód i
dobr" prac$. Dla nas jest najwa&-
niejsza na %wiecie. Razem z
m$&em marzyli%my, &e za#o&y ro-
dzin$ i zamieszka z nami. Miesz-
kanie zostanie przecie& dla niej i
dla jej przysz#ych dzieci. No, a my
nigdy nie byliby%my sami. To by#y
oczywi%cie nasze marzenia, a
&ycie pokierowa#o nimi troch$ ina-
czej. 

Du&o prawdy jest w powiedze-
niu, &e mi#o%( jest %lepa. Nasza
Iwonka zakocha#a si$ bez pami$ci
w m$&czy)nie, który nie do%(, &e
by# od niej starszy, to jeszcze sa-
motnie wychowywa# dwójk$ ch#op-
ców. By# od kilku lat wdowcem i
sam prowadzi# dom. Poznali si$ w
pracy. To nie by#a mi#o%( od pierw-
szego wejrzenia, bo dojrzewa#a

Zastanawiałam się, czy opowiedzieć historię mojej córki,
ale ponieważ ona zgodziła się, pomyślałam, że będzie to jakaś
lekcja dla innych.

niemal trzy lata. Poznawali si$, naj-
pierw chyba tylko lubili, potem po-
kochali. Iwona coraz cz$%ciej
sp$dza#a czas z Karolem i jego
synkami. Wspólnie wyje&d&ali, nie-
kiedy ca#e dnie robili dla nich jakie%
niespodzianki, obiady, desery.
Razem chodzili do kina. Patrzy#am
jak moja córka staje si$ mam".
Przyznaj$, &e nie o takim macie-
rzy!stwie dla niej marzy#am, ale wi-
dzia#am, &e jest szcz$%liwa. 

Karol nie by# z#ym cz#owiekiem.
Jestem pewna, &e kocha# Iwonk$ i
wierzy#, &e razem mo&e im si$
uda(. Kiedy podj$li decyzj$ o %lu-
bie, mogli%my j" tylko zaakcepto-
wa(. By#o oczywiste, &e nie
zamieszkaj" z nami, &e nie my b$-
dziemy wychowywa( wnuki i &e na
staro%( nie b$dziemy mieli córki
przy sobie. Iwonka postanowi#a za-
mieszka( z m$&em. Karol mia#
du&e mieszkanie, wi$c akurat z
urz"dzeniem wspólnego domu nie
by#o problemu. Ch#opcy mieli swój

pokój, oni swój, by#y jeszcze salon,
kuchnia. Nie musieli%my nawet ni-
czego dla nich kupowa(. Iwona za-
bra#a tylko rzeczy osobiste i
przenios#a si$ do swojej nowej ro-
dziny. Przyznaj$, &e nam by#o
ci$&ko. Nagle zostali%my sami i
mieli%my wra&enie, &e córka za-
bra#a te& wszystkie uczucia. Wyda-
wa#o si$, &e teraz kocha( b$dzie
tylko Karola i jego synków, &e my
znajdziemy si$ gdzie% na margine-
sie. Dzi% wiem, &e tak nie by#o, ale
wtedy, to chyba nam by#o najtrud-
niej. Na szcz$%cie Iwona by#a
szcz$%liwa. 

Na pocz"tku wszystko uk#ada#o
si$ dobrze. Kiedy dzieci by#y ma#e,
traktowa#y Iwonk$ jak dobr" cioci$.
Ona by#a zawsze jak mama. Goto-
wa#a, pra#a, pomaga#a przy lek-
cjach, przytuli#a, gdy by#y chore. Po
prostu normalna rodzina. Do nas
te& cz$sto wpadali, a to na obiad,
a to do ogrodu, nawet na urlop kie-
dy% pojechali z nami. Czasem mia-
#am wra&enie, &e Iwonka jest
zm$czona. Nie skar&y#a si$, nie na-
rzeka#a, ale to wtedy powinnam z
ni" cz$%ciej rozmawia(. Je%li na
wst$pie powiedzia#am, &e historia
mojej córki mo&e by( lekcj" dla in-
nych, to mia#am te& na my%li to, &e
nie mo&na przegapi( momentu, w
którym zaczynaj" si$ problemy.
W#a%nie wtedy, po pi$ciu latach
ma#&e!stwa, Iwonka potrzebowa#a
wsparcia. Nie mówi#a o tym ni-
komu, a my nie dostrzegli%my, &e
dzieje si$ co% z#ego. Karol te&
chyba tego nie widzia#, bo nigdy nie
nawi"za# rozmowy w tej sprawie. A
chodzi#o oczywi%cie o dzieci.
Ch#opcy mieli ju& po kilkana%cie lat
i zacz$li lekcewa&y( Iwonk$. Stali
si$ niepos#uszni, wymagaj"cy, cza-
sem k#amali. Kiedy trzeba by#o roz-
strzygn"( jak"% spraw$, Karol
zawsze stawa# po ich stronie. Zda-
rzy#o si$, &e starszy syn poprosi#,
by Iwona wyprowadzi#a si$ od nich.
Nawet taki sygna# Karol bagateli-
zowa#. A my dowiedzieli%my si$ o
tym du&o, du&o pó)niej. 

Jeszcze dwa lata byli razem.
Dla naszej córki to by#y dwa naj-

trudniejsze lata. Wiem, &e ci"gle
kocha#a Karola, ale w jego domu
by#o coraz „cia%niej”. Zacz$#a te&
w"tpi( w jego uczucia. Wyobra&a#a
sobie, &e wzi"# z ni" %lub, by mie(
kuchark$, sprz"taczk$, opiekunk$
do dzieci. My z m$&em a& tak )le
nie my%leli%my o Karolu, ale mamy
do niego &al, &e nie walczy# o ich
zwi"zek. W ich rodzinie o wszyst-
kim zacz$#y decydowa( dzieci, a
w#a%ciwie ju& ch#opacy. Stawali si$
doro%li i &adna ciocia nie by#a im
potrzebna. A Karol okaza# si$ s#aby. 

Iwonka wróci#a do domu. Mog-
#abym powiedzie(, &e jest tak jak
chcia#am. Mam córk$ u siebie,
mo&e kiedy% b$d$ mia#a wnuki. A
jednak nie ciesz$ si$ z tej sytuacji.
To do%wiadczenie bardzo zmieni#o
Iwonk$. Ma troch$ ponad trzydzie-
%ci lat, a zamkn$#a si$ w sobie, nie
szuka kontaktów z rówie%nikami,
najch$tniej nigdzie by nie wycho-
dzi#a. Boj$ si$, &e nie uwierzy ju& w
mi#o%(. A to by#oby przecie& naj-
gorsze. +ycie bez mi#o%ci jest
puste, smutne. +adne uczucie do
rodziców nie zast"pi tego najwa&-
niejszego, do osoby, z któr" chce
si$ sp$dzi( &ycie. Mam nadziej$,
&e nasza Iwonka spotka jeszcze
kiedy% swoj" drug" po#ówk$. My
mo&emy j" teraz tylko wspiera( i
kocha(. A kochamy j" bezgranicz-
nie. 

Ostatnio Iwonka coraz cz$%ciej
mówi o wyje)dzie. Jej przyjació#ka
mieszka w mie%cie i obieca#a zna-
le)( jej tam prac$. Kto wie, mo&e to
jest dobry pomys#? Do nas zawsze
b$dzie mog#a wróci(.

SPISAŁA HALINA SIECIŃSKA

Prawdziwe 
historie

W sierpniu, w rocznic$ zrzucenia ameryka!skiej bomby na Hiroszim$
- %wiat obchodzi Dzie! Rozbrojenia. Przypada on 6 sierpnia. 

Wcze%niej, bo 1 sierpnia czcimy Narodowy Dzie! Pami$ci Powstania
Warszawskiego. 

A potem mamy bardzo mi#e %wi$to, które obchodz" zw#aszcza pra-
cownicy bibliotek. Jest to Dzie! *wi$tego Wawrzy!ca, patrona bibliote-
karzy. Uroczysto%ci maj" miejsce 10 sierpnia. Pod t" sam" dat" zapisano
Dzie! Przewodników i Ratowników Górskich. Dwa dni pó)niej, a wi$c 12
sierpnia, obchodzi si$ Mi$dzynarodowy Dzie! M#odzie&y. 

Dla upami$tnienia zwyci$stwa nad Armi" Czerwon" pod Radzyminem
w 1920 roku 15 sierpnia obchodzimy Dzie! Wojska Polskiego. Natomiast
28 sierpnia w kalendarzu zapisano *wi$to Polskiego Lotnictwa. Tego dnia
w 1932 roku Franciszek +wirko i Stanis#aw Wigura zwyci$&yli w Mi$dzy-
narodowych Zawodach Lotniczych w Bulimie. Warto jeszcze powiedzie(,
&e: 13 sierpnia jest Dzie! Lewor$cznych, 14 sierpnia - Dzie! Energetyka,
18 sierpnia - Dzie! Latarni Morskiej, 29 sierpnia - Dzie! Stra&nika Miej-
skiego, a 30 sierpnia - Mi$dzynarodowy Dzie! Osób Zaginionych. 

Nie zapomnij w sierpniu

Wyró)nienie dla Trzebin
Konkurs „*wi$ta z jajami” og#oszony zosta# w ra-

mach projektu „Regionalny O%rodek EFS w Lesz-
nie”. Zaproszono do niego grupy, sk#adaj"ce si$ z
mieszka!ców i przedstawicieli organizacji i instytucji
z danego terenu. Te wykaza#y si$ ciekawymi pomy-
s#ami na wielkanocn", partnersk" inicjatyw$ z jaj-
kiem jako motywem przewodnim. Wyró&nienie w
konkursie otrzyma#a Rada So#ecka Wsi Trzebiny -
za inicjatyw$ podtrzymuj"c" tradycje lokalne i sprzy-
jaj"ce integracji pokole!. Wszystkim autorom i rea-
lizatorom pomys#ów gratulujemy. 

Rada So#ecka i so#tys Trzebin tu& przed wakacjami zorganizowali szko-
lenie na temat bezpiecze!stwa na placach zabaw i drogach oraz udziela-
nia pierwszej pomocy.
Udzia# w spotkaniu i poka-
zie wzi$#o kilkana%cie
osób, w tym tak&e dzieci.
W organizacji szkolenia
pomog#a dyrektor szko#y z
D#ugiego Starego Hanna
Hubert. Uczestnicy dowia-
dywali si$, jak post$powa(
w sytuacji zemdle!, zad#a-
wie! i skalecze!. Uczyli si$
masa&u serca, banda&o-
wania ran, a tak&e koniecz-
nych zachowa! w czasie
niebezpiecznych zdarze!. 

Szkolenie z bezpiecze(stwa
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K r z y ) ó w k a  

z  n a g r o d &
HOROSKOP

Baran 21.03-19.04
Najbli&sze dni sp$dzisz w%ród bli-

skich i serdecznych osób. Nawet, gdy
przytrafi#o Ci si$ co% z#ego, b$dziesz
mia#a na kogo liczy(. W sierpniu za-
planuj cho(by tydzie! urlopu. Finanse
dobre.  

Byk 20.04-20.05
Tempa nabior" sprawy zawo-

dowe. Oprócz sta#ych obowi"zków
dojd" nowe. Poradzisz sobie. W
sprawach uczuciowych du&o emocji.
Pewna znajomo%( mo&e zamieni( si$
w romans. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Poch#on" Ci$ spotkania towarzy-

skie i wakacyjne zabawy. Pami$taj,
by nie przesadzi( z wydatkami. W
drugiej po#owie miesi"ca mo&esz
oczekiwa( ciekawej propozycji zawo-
dowej.

Rak 22.06-22.07
Je%li mo&esz wzi"( urlop i wyje-

cha( w jakie% spokojne miejsce, zrób
to. W domu poradz" sobie bez Cie-
bie, a Ty odpoczniesz i przemy%lisz
par$ spraw. Czekaj na dobr" wiado-
mo%(. 

Lew 23.07-22.08
Twoim wrogiem mo&e by( po-

%piech. Troch$ przyhamuj, bo zdro-
wie nie wytrzyma takiego tempa. Kto%
z bliskiego otoczenia liczy na spotka-
nie. Finanse coraz lepsze. 

Panna 23.08-22.09
Czas zadba( o popraw$ sytuacji

finansowej. Mo&e warto wzi"( dodat-
kowe zaj$cie. Nie zapominaj jednak
o wypoczynku, cho(by dwóch, trzech
wolnych dniach w miesi"cu. Skontro-
luj zdrowie.

Waga 23.09-22.10
Na pewno nie b$dziesz narzeka(

na nud$. W pracy zaskocz" Ci$ nowe
obowi"zki, a w domu kilka niespo-
dziewanych wizyt. Wrócisz do
wspomnie! z dawnych lat. Zdrowie
dobre.

Skorpion 23.10-21.11
Wkrótce b$dziesz musia#a podj"(

decyzj$ wa&n" dla ca#ej rodziny.
Skonsultuj j" z bliskimi. Koniecznie
zbadaj serce i sprawy kr"&eniowe.
Wi$cej odpoczywaj.

Strzelec 22.11-21.12
Czekaj" Ci$ dobre dni. Znajdziesz

czas dla siebie i dla spraw, które po-
winna% za#atwi(. W ostatnim tygodniu
sierpnia zaskoczy Ci$ pewna znajo-
mo%(. B$dzie dobra. 

Koziorożec 22.12-19.01
Masz tendencj$ do surowego i

krytycznego patrzenia na %wiat. Do-
brze wi$c, gdyby% unika#a os"dzania
innych. Pozwól sobie na wi$ksze po-
czucie humoru. I koniecznie troch$
odpoczywaj. 

Wodnik 20.01-18.02
Je%li jeste% bez pary, to teraz

masz szans$ na znalezienie swojej
drugiej po#ówki. A je%li ju& j" masz,
wasza mi#o%( rozkwitnie. W sprawach
zawodowych troch$ k#opotów, mo&e
ograniczenie zarobków.  

Ryby 19.02-20.03
Zaprowad) porz"dek w spra-

wach, do których wkrad# si$ chaos.
Wyja%nij kwestie urz$dowe, a w pracy
ustal zakres dodatkowych obowi"z-
ków. W uczuciach zmiany. Poznasz
kogo% interesuj"cego. 

(: (: HUMOR :) :)
- Co dzi% b"dzie na obiad? -

pyta &o#nierz kucharza.
- Jeszcze nie wiem.
- Obiad ma by' za pó! godziny,

a ty nie wiesz, co ugotowa'?!
- Bo my nazwy nadajemy do-

piero wtedy, gdy potrawy s$ ju( go-
towe.

****
Rozmowa dwóch znajomych:
- W ca!ym swoim (yciu zako-

cha!em si" jeden jedyny raz. I
nawet ta mi!o%' okaza!a si" nie-
szcz"%liwa.

- A co, dziewczyna wysz!a za
innego?

- Nie, zosta!a moj$ (on$. 
****

Stary, g#uchy hrabia wraca z
miasta. Wita go lokaj:

- Witaj, stary dziadu! Pewnie
znowu pi!e% i podrywa!e% m!ode
panny?

- Mylisz si", Janie. By!em w
mie%cie i kupi!em sobie aparat s!u-
chowy.

****
List z wakacji:
Jest pi"knie. &wietnie wypo-

czywam. B$d)cie spokojni i nie
martwcie si" o mnie.

PS. Co to jest epidemia?

Produkty: 3 pojedyncze piersi
kurczaka, 3 !y(ki majonezu, 3 !y(ki
m$ki, 1 jajko, sól, pieprz.

Piersi kurczaka umyj, osusz i
posiekaj. Nast$pnie dodaj reszt$
sk#adników i wymieszaj dok#adnie
tak, aby wszystkie sk#adniki si$ po-
#"czy#y. Na patelni rozgrzej olej i
du&" #y&k" nak#adaj ciasto (tak jak
placki ziemniaczane). Sma& z jed-
nej i drugiej strony. Dla urozmaice-
nia mo&na do wcze%niej
wymienionych sk#adników doda(

jeszcze posiekan" natk$ pietruszki
lub tarte pieczarki.

Produkty: 4 piersi kurczaka, 1/2
kg pieczarek, 200 g (ó!tego sera, 4
plastry szynki, jajko, bu!ka tarta.

Piersi umyj i osusz. Ka&d" natnij
wzd#u&, tworz"c kieszonk$. Mo&esz
je dowolnie przyprawi(. W tym cza-
sie pieczarki oczy%(, pokrój w kos-
tk$ i udu% na patelni. Nast$pnie do
kieszonek w#ó& pieczarki, ser i
szynk$ (tak, &eby si$ zamkn$#y).
Gotowe obtocz w jajku i bu#ce tar-
tej. Sma& na patelni na ma#ym
ogniu z obu stron. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 9 7 5 2 9 7 11

12 13 14 15

Sanda"

Porasta "#ki, pas-
twiska i boiska

Pocisk $wietlny Grecka bogini
m#dro$ci

Popis, rewia, 
defilada
Ukrop

14 1 13

Tatarak

Wojownik Chana z
arkanem

Skóra twarzy
10 7 2

6

 Wodzi kurcz%ta

11

Francuski Jan

Sale wyk"adowe

Wiecznie zielone
drzewo Afryki

Wstrz#s 
psychiczny

8

Srebrzysty metal o
symbolu Y

Wyspa na Morzu
Irlandzkim

Dawny dostojnik
dworski w Abisynii

Zako&czenie
piorunochronu 9 15 4

5 3

Wie$' z magla
Bia"y w kinie,
czarny w TV

  12

Oto kilka przepisów na po-
prawę codziennych dolegliwości.
Znaleźliśmy je w fachowych po-
radnikach. Są sprawdzone przez
czytelniczki.

Na migrenę pomaga cynamon.
Cztery laski cynamonu nale&y zala(
olejem i odstawi( na 10 dni. Potem
przecedzi(, a gdy zaczyna bole(
g#owa, naciera( t" mikstur" skronie.

Kiedy mamy podrażnione po-
wieki, mo&na wykorzysta( piet-
ruszk$. Trzeba posieka( p$czek
natki pietruszki i zala( go szklank"
wrz"cej wody. Napar nale&y odsta-
wi( na trzy godziny. W naparze wy-
starczy moczy( waciki i na#o&y( je
na powieki.

Ziele skrzypu wzmocni paz-
nokcie. Pó# szklanki oliwy nale&y
wymiesza( w rondelku z trzema #y&-
kami suszonego skrzypu. Potem
podgrzewa( mieszank$, nie gotuj"c
jej. Kiedy mikstura ostygnie, trzeba
moczy( paznokcie co drugi dzie!
przez 15 minut. 

Sok warzywny złagodzi zapar-
cia. Taki sok #atwo zrobi( ze zmi-
ksowanych warzyw. Wystarczy
wzi"( gar%( %wie&ych li%ci szpinaku,
ma#ego surowego ogórka i dwa po-
midory. Do tego doda( tak" sam"
ilo%( wody mineralnej, niegazowa-
nej. Pi( dwie szklanki dziennie. 

Z piersi kurczaka

Na lepsze
samopoczucie

Rozwi"zanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 15 do
odpowiednich kratek poni&ej. Prawid#owe has#o nale&y przes#a( pod adresem redakcji
lub na e-mail: gazeta@swieciechowa.pl (prosimy poda( adres zamieszkania). Roz-
wi"zaniem konkursu og#oszonego w drugim numerze „Kuriera...” by#o has#o:
CZAS NA LETNIĄ PRZYGODĘ. Do naszej redakcji dotar#o 15 prawid#owych rozwi"-
za!. W drodze losowania wy#onili%my zwyci$zc$. Jest ni" pani Anna Ławniczak, La-
socice . Nagrod$ mo&na odebra( w Samorz"dowym O%rodku Kultury w godz. od 8.00
do 15.00. Gratulujemy. Na rozwi"zania czekamy do 20 sierpnia. 
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W dniach od 23 do 26 czerwca
Zespó# Razem Ra)niej z D#ugiego
Starego, Zespó# Pie%ni Dawnej Ka-
rolinki z Go#anic oraz emeryci i ren-
ci%ci ze *wi$ciechowy wyjechali
do Krakowa i Zakopanego. W Kra-
kowie zwiedzali mi$dzy innymi
Zamek Wawelski, ko%ció# Mariacki
oraz Sukiennice. Stamt"d udali si$
do 'agiewnik – do Sanktuarium
Mi#osierdzia Bo&ego oraz do Bia-
#ego Dunajca, w którym nocowali.

Nast$pnego dnia wyjechali do
Lud)mierza, najstarszej wsi na
Podhalu. Podczas mszy %wi$tej
Zespó# Razem Ra)niej za%piewa#
pie%ni religijne. Po modlitwie w
ogrodzie ró&anym udali si$ do

Czorsztyna, aby statkiem Harna%
wyruszy( wokó# Jeziora Czor-
szty!skiego. Dotarli tak&e do Kro-
%cienka, a po prawie
trzygodzinnym sp#ywie Dunajcem
dop#yn$li do Szczawnicy. Widoki
wstrzymywa#y dech w piersiach. 

Kolejnym punktem wycieczki
by#o Zakopane. Tam zwiedzali Gu-
ba#ówk$, Krupówki oraz Sanktua-
rium Matki Bo&ej Fatimskiej. W
drodze powrotnej uczestnicy wy-
jazdu zwiedzali tak&e Kalwari$ Ze-
brzydowsk" oraz Wadowice. Plan
wyjazdu by# bardzo bogaty.
Wszyscy byli zadowoleni i wrócili
pe#ni wra&e! oraz niezwyk#ych
prze&y(. 

Udane zwiedzanie

Na terenie o%rodka Kalumet w Boszkowie odby#a si$ druga edycja im-
prezy „TO MY WIELKOPOLSKA", czyli spotkanie twórców ludowych, ze-
spo#ów folklorystycznych oraz gaw$dziarzy. Organizatorem imprezy by#a
Wielkopolska Lokalna Grupa Dzia#ania „Kraina Lasów i Jezior” przy wspó#-
udziale Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Spotkanie mia#o przybli&y( widowni tradycyjn" muzyk$, ta!ce,
%piewy, stroje i mow$ naszego regionu. 

7 lipca do Boszkowa zjecha#y si$ mi$dzy innymi zespo#y i kapele lu-
dowe z Domachowa, Niet"&kowa, Bukówca Górnego i Zb"szynka. Nie
zabrak#o tak&e Zespo#u Pie%ni i Ta!ca Marynia, który reprezentowa# nasz"
gmin$. Mo&na by#o ogl"da( wyst$py miejscowych gaw$dziarzy. A w%ród
nich byli: Mateusz Zap#ata i Eryk Poni&y, Matylda Obiega#a, Jowita Samol,
Anna Zaj"c i Barbara Dragan. Ponadto odby# si$ pokaz Grupy Paw#a Apo-
linarskiego.

Imprez$ rozpocz"# korowód zespo#ów z muzyk" po Boszkowie na wo-
zach i bryczkach. Nast$pnie odby#y si$ wyst$py zespo#ów, kapel i gaw$-
dziarzy. Spotkanie zako!czy#a zabawa taneczna przy d)wi$kach kapel
ludowych. W o%rodku zebrali si$ wszystkich mi#o%nicy kultury regionu w
my%l has#a „Cudze chwalicie swego nie znacie". 

'YCIE
W!RÓD KWIATÓW

Pani Maria urodzi#a si$ w D#u-
giem Starem. Ojciec, Jan Gurgul,
by# we wsi so#tysem. Mieszkali w
ma#ym domku, który do dzi% stoi
obok ich nowego domu. Tam ro-
dzice wychowali pi"tk$ dzieci - trzy
dziewczyny i dwóch ch#opaków.
Kiedy dorastali i zak#adali rodziny,
wprowadzali si$ do rodziców. Pani
Maria wspomina, &e przez kilka lat
mieszka#a w jednym pokoju z
m$&em i trójk" dzieci, w drugim po-
koju przebywa#a siostra z m$&em, a
trzeci zajmowali rodzice i dwaj bra-
cia. Dzi% by#oby nie do pomy%lenia,
aby &y( w takiej ciasnocie. Ale tak
by#o i mówi"c szczerze nikt nie na-
rzeka#. A m#odzi Urba!scy budowali
obok dom i przenie%li si$ na swoje w
1985 roku. W mi$dzyczasie rodzice
przepisali im 10-hektarowe gospo-
darstwo i zostali rolnikami. 

Czy ju& wtedy pani Maria lubi#a
kwiaty?

- Od pocz$tku chcia!am mie'
du(o ro%lin przed swoim domem –
wspomina Maria Urbańska – Sa-
dzili%my wi"c drzewa iglaste i ró(ne
krzewy, (eby by!o !adnie i zielono.
Dzi% te drzewa maj$ kilka metrów
wysoko%ci i zastanawiamy si" z
m"(em, które wykopa' lub poprzy-
cina'. Zrobi!o si" za g"sto. Ale przy-
wi$za!am si" do tych ro%lin i lubi" na
nie patrze'. 

Tak naprawd$ to ogród przed
domem wymaga nie tylko podziwia-
nia, ale i sporo pracy. Obok drzew
s" kwiaty, trawa, k"cik wypoczyn-

kowy. O wszystko trzeba dba(. Na
schodach prowadz"cych do domu
stoi kilka doniczek z pelargoniami.
Wygl"daj" #adnie, jakby zaprasza#y
do %rodka. 

A tam pe#ne zaskoczenie. 
Wsz$dzie kwiaty!
Dom pa!stwa Urba!skich znaj"

we wsi wszyscy. Stanis#aw Urba!-
ski jest bowiem so#tysem w D#ugiem
Starem. Pa#eczk$ przej"# po te%ciu
24 lata temu. A do so#tysa si$ przy-
chodzi w ró&nych sprawach. Nieje-
den s"siad musia# wi$c zauwa&y(,
&e mieszkanie z roku na rok coraz
bardziej zape#nia si$ kwiatami. 

- To si" zacz"!o oko!o dziesi"ciu
lat temu – mówi pani Maria. – Do-
stawa!am kwiaty z ró(nych okazji - a
to imieniny, a to jaka% rocznica, to
znów %wi"ta. Najpierw by!y papro-
cie, potem fikusy, grubosze, stor-
czyki. Kwiaty si" w naszym domu
%wietnie trzyma!y. Zacz"!am sama
kupowa' najró(niejsze odmiany. 

I opowiada pani Maria, jak je)-
dzi#a do Poznania po doniczkowe
kwiaty, których nie mog#a kupi( na
miejscu. Albo jak poszukiwa#a no-
wo%ci na gie#dzie we Wroc#awiu. To
znów o tym, &e dostawa#a nieco-
dzienne ro%liny od kole&anek, od
córek. Jedne przynosi#y aloesy, inne
palmy, pani Maria dokupowa#a stre-
licje, juki, cisusy, achmere, zielistki i
dziesi"tki innych gatunków. Dzi% nie
stara si$ nawet policzy(, ile odmian
ma w swoim domu. Na pewno nie-
których po kilka sztuk, bo przez lata

Ile można mieć w domu kwiatów? Dziesięć doniczek, trzy-
dzieści, może pięćdziesiąt? Okazuje się, że można ich zgro-
madzić nawet tysiąc. Właśnie tyle ma Maria Urbańska z
Długiego Starego.
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je rozsadza#a, a niektóre kupowa#a
ze wzgl$du na ró&ne kolory kwia-
tów. Na przyk#ad storczyków stoi na
stole ponad trzydzie%ci - bia#e, ró&-
owe, bordowe, &ó#te. S" pi$kne.

- O storczyki trzeba dba' szcze-
gólnie – wyja%nia pani Maria. –
Przede wszystkim karmi si" je wod$
w wannie, %rednio raz na dziesi"'
dni. Ja dodaj" do wody specjalnego
p!ynnego nawozu. Kiedy prze-
kwitn$, przycinam !ody(ki i zosta-
wiam bez doniczkowych os!onek,
(eby korzenie mia!y %wiat!o. Od-
wdzi"cz$ si" pi"knymi kwiatami. 

Na parterze domu, w dwóch po-
kojach i kuchni, jest mo&e ze trzy-
dzie%ci doniczek. Ale ju& w altance
stoi ponad sto najró&niejszych kak-
tusów. A na schodach i w korytarzu
na pi$trze rozpoczyna si$ kolorowy
dywan kwiatów. A& trudno uwierzy(,
&e w jednym domu kwiatów mo&e
by( tak du&o. Dwa kolejne pokoje to
ju& tylko kwiaty. Tam nikt nie
mieszka, tam po prostu s" ro%liny. 

Maria Urba!ska mówi, &e swoim
ro%linom po%wi$ca dziennie oko#o
dwóch godzin. Podlewa, odkurza li-
%cie, obrywa suche kwiaty, jak
trzeba, zmienia ziemi$, przesadza,
robi odnó&ki. Zawsze wietrzy po-
mieszczenia, zim" zapala kwiatom
%wiat#o, dba, by te wra&liwsze mia#y
odpowiednie warunki. To trzeba po
prostu lubi(. Pani Maria nie traktuje
tego zaj$cia jak pracy. W#"cza mu-
zyk$ i zajmuje si$ kwiatami. Cza-
sem z nimi „rozmawia”. Podobno
ro%liny odbieraj" pozytywn" ener-
gi$. S" wtedy #adniejsze, zdrowsze. 

- Staram si" wiedzie' du(o o
kwiatach. – dodaje pani Maria. –
Mam troch" ksi$(ek, fachowych
czasopism, s!ucham audycji telewi-
zyjnych. &ledz", czy na rynku poja-
wi!y si" jakie% nowo%ci. Wydaje mi
si", (e mam wszystkie gatunki kwia-
tów, jakie sprzedaje si" w naszym
regionie. Ju( nie dokupuj" nast"p-
nych.

Mówi"c szczerze, chyba nie by-
#oby ich ju& gdzie postawi(. I pani
Maria, i jej m"& z u%miechem do-
daj", &e ta ogrodnicza pasja nieco
wymkn$#a si$ spod kontroli. Tak na-
prawd$ to tych kwiatów jest ju& tro-
ch$ za du&o. A najcz$%ciej

przekonuj" si$ o tym, kiedy trzeba
umy( pod#ogi, odkurzy( parapety,
przetrze( sto#y. Wtedy pani Maria
musi ka&dy kwiat przestawi(. A
przypomnijmy, &e jest ich ponad ty-
si"c, wszystkie w doniczkach, nie-
które ci$&kie i wysokie. 

A przecie& kwiatowe hobby to
niejedyne zaj$cie pani Marii. Od
kilku lat prowadz" w gospodarstwie
upraw$ truskawek. Obsadzili nimi
prawie 3 hektary ziemi. W sezonie
zrywaj" oko#o pó#torej tony truska-
wek dziennie. Wcze%nie rano je&-
d&" z nimi na gie#d$. W tym okresie
kwiaty musz" zej%( na plan drugi.
S" oczywi%cie zawsze podlane i
maj" %wie&e powietrze, jednak na
piel$gnacj$ nie ma zbyt wiele
czasu. Ale pomaga te& córka, która
mieszka w D#ugiem Starem i kole-
&anka ze wsi. Pani Maria nie wyob-
ra&a sobie, by mog#a z kwiatów
zrezygnowa(. Przy nich odpoczywa
i relaksuje si$. O ka&dej ro%lince po-
trafi opowiada(, dla ka&dej ma od-
powiednie nawozy, destylowan"
wod$, dla niektórych gromadzi de-
szczówk$. Zapytali%my, ile j" ta
pasja kosztuje.

Oko#o stu z#otych miesi$cznie.
Oczywi%cie tylko piel$gnacja. Same
ro%liny i doniczki bywaj" du&o dro&-
sze. A doniczki s" i plastikowe, i ce-
ramiczne. W najró&niejszych
kszta#tach i kolorach. Dlatego ca#o%(
jest taka niezwyk#a. 

- Gdybym zostawia!a sobie po
jednym kwiatku z ka(dego gatunku,
na pewno by!oby ich oko!o trzystu  –
zwierza si$ pani Maria. – Coraz cz"-
%ciej my%l", (e w!a%nie tak powin-
nam zrobi'. To i tak by!aby ogromna
kolekcja. A pozosta!e kwiaty mog-
!yby sprawi' rado%' innym. 

Rozmawiamy o tym, aby urz"-
dzi( jaki% kiermasz kwiatowy w D#u-
giem Starem. Ch$tni mogliby
wybra( dla siebie najpi$kniejsze
okazy. Za niewielk" cen$, razem z
doniczkami. Mo&e co% takiego za-
proponuje mieszka!com so#tys wsi?
A mo&e pani Maria zaprosi mi#o%ni-
ków kwiatów do siebie, na pi$tro.
Byliby na pewno oczarowani. 

Kwiaty s" naprawd$ pi$kne! 

HALINA SIECIŃSKA
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II Rejonowe Zawody Sikawek Konnych

Więcej zdjęć na stronie www.kultura-swieciechowa.pl

W niedzielne popołudnie 8 lipca rozegrane zostały II Rejonowe
Zawody Sikawek Konnych. Na boisku w Święciechowie rywalizowało
11 drużyn. Jednostki otrzymywały punkty za wykonane zadania
sprawnościowe oraz za walory samej sikawki i umundurowanie. Za-
dania bojowe wymagały między innymi posłuszeństwa koni, spraw-
ności fizycznej strażaków, a przede wszystkim sprawności
technicznej wiekowych sikawek. Duże znaczenie miał czas wykona-
nia zadania, a całość oceniana była przez wykwalifikowanych sę-
dziów. 

W zawodach udzia# wzi$#y dwie sikawki konne z OSP w *wi$ciechowie.
Ponadto w imprezie uczestniczyli cz#onkowie OSP z Niech#odu, Niet"&kowa,
Wijewa, Wilkowic, Mórkowa, Robaczyna, Lipna, Jezierzyc Ko%cielnych oraz
Zaborówca. Dodatkowo utworzono dwunast" dru&yn$, która sk#ada#a si$ z
osób siedz"cych na widowni. 

Na kolejnych miejscach w zawodach uplasowali si$: I miejsce – OSP *wi$-
ciechowa I, II miejsce – OSP Niet"&kowo, III miejsce – OSP *wi$ciechowa II.

Wr$czono tak&e nagrod$ specjaln" dla OSP Niech#ód jako najwi$kszego
pechowca zawodów. Stra&acy z OSP z Wijewa oraz *wi$ciechowy otrzymali
nagrody za najlepiej odrestaurowane w ostatnim roku sikawki konne. Nato-
miast OSP z Zaborówca - za najlepiej utrzyman" sikawk$. Ka&da jednostka
wyjecha#a ze *wi$ciechowy z upominkami.

Organizatorami zawodów byli: Ochotnicza Stra& Po&arna oraz Samorz"-
dowy O%rodek Kultury ze *wi$ciechowy. Ju& dzi% zapraszamy na III zawody za
rok! 


