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DNI !WI"CIECHOWY
W dniach 25–26 sierpnia Święciechowa obchodziła swoje święto. Pod-

czas dwudniowych uroczystości na mieszkańców gminy czekało wiele at-
rakcji. Obchody Dni Święciechowy zorganizowano przy Sali Wiejskiej,
która cieszyła oczy swoim nowym wyglądem. W sobotnie popołudnie na
scenie zaprezentowały się zespoły zagraniczne. Podziwialiśmy koncert
chóru z Zoeterwoude w Holandii, koncert zespołu tanecznego Wiosna z
Woroneża w Rosji, a także koncert zespołu instrumentalnego Krajna Chata
ze Lwowa na Ukrainie. Na zakończenie licznie zgromadzona publiczność
wysłuchała znanych utworów w wykonaniu gwiazdy wieczoru, którą był
Rudi Schuberth w towarzystwie Wałów Jagiellońskich. 

Następnego dnia obchody dożynkowe rozpoczęto uroczystą mszą
świętą dziękczynną. Odbył się także poczęstunek dla mieszkańców.
Można było skorzystać też z badania poziomu cholesterolu i cukru. Po
raz czwarty byliśmy świadkami obrzędu Smarowania Osi Ziemi „ku po-
myślności wszystkich mieszkańców”. 

Tego dnia przed publicznością zaprezentowały się pobliskie i
miejscowe zespoły. A były to: Zespół Pieśni i Tańca Marynia,
grupa tańca brzucha z Leszna, grupa Taekwondo Dragon z Dłu-
giego Starego oraz grupa kaskaderska Pawła Apolinarskiego.

Podczas imprezy odbył się również Turniej
Piłkarski, mecze siatkówki, Turniej Strze-
lecki, a także rozstrzygnięto ogłoszony
wcześniej konkurs fotograficzny. Całość
zakończono zabawą taneczną z zespołem
Colorado. 
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W niedziel!, 5 sierpnia, w D"ugiem Nowem dla mieszka#ców wsi
zorganizowano Piknik Wiejski. Atrakcji nie brakowa"o. W imprezie
udzia" brali wszyscy, bez wzgl!du na wiek. Dlatego gry, konkursy
i zabawy przewidziano zarówno dla dzieci, jak i dla doros"ych. Mi!-
dzy innymi odby"y si! rzuty do celów, konkursy z pi"k$, trasy z prze-
szkodami. Konkursy prowadzili Iza Zawadzka oraz Andrzej
Stebelski. Poza tym dla najm"odszych przygotowano dmuchany
zamek, zabawy w pi"kach, a wszystko przy muzyce mechanicznej.
Ca"o%& odby"a si! na placu zabaw w D"ugiem Nowem. Przy placu
znajdowa"y si! stoiska z popcornem, wat$ cukrow$, z ciep"ymi i
zimnymi napojami, a tak'e grille. Organizatorami imprezy byli: so"-
tys, Rada So"ecka oraz Ko"o Gospody# Wiejskich. 

II Pielgrzymka Rowerowa

We wtorek, 28 sierpnia, od-
była się II Pielgrzymka Rowe-
rowa do Sanktuarium Matki
Bożej Pocieszenia w Górce Du-
chownej. Tego dnia obcho-
dzony jest Dzień Chorych. 

Pielgrzymka ruszyła sprzed ko-
ścioła w Lasocicach, po drodze
dołączyli do niej rowerzyści ze
Święciechowy. Trasa dalej wiodła
przez Wilkowice, Mórkowo, Lipno,
Żakowo, z metą w Górce Du-
chownej. Po drodze, przy kościele
w Mórkowie, uczestnicy mogli
chwilę odpocząć i wspólnie po-

modlić się. O godz. 18, wszyscy
wzięli udział w mszy świętej w in-
tencji chorych i cierpiących oraz
pracowników służby zdrowia.
Udzielono także sakramentu na-
maszczenia chorym. Powrót odbył
się tą samą trasą w kierunku
Święciechowy i Lasocic. Na
miejsce rowerzyści dotarli późnym
wieczorem. 

Organizatorami Pielgrzymki
Rowerowej do Sanktuarium Ma-
ryjnego byli: Stowarzyszenie ZMW
Przybyszewo oraz ZPiT Marynia
ze Święciechowy. 

W niedzielę, 2 września,
odbył się Turniej Wsi.  Po raz
drugi walkę między sobą sto-
czyli mieszkańcy Przybyszewa
i Lasocic. Impreza odbyła się
na placu za stołówką szkolną w
Lasocicach. Jak można się do-
myślać, emocji nie brakowało. 

Każda drużyna składała się z
10 osób. Zawodnicy mieli do po-
konania wiele konkurencji. Do
najbardziej popularnych zaliczyć
można: bieg z przeszkodami,
skoki przez skakankę, czy prze-
ciąganie liny. Bardziej oryginalne
konkurencje to biegi w podwój-
nych spodniach, w drewnianych
nartach, kaloszach, czy rzuty su-
rowymi jajkami. Nie zabrakło
także konkurencji dla publiczno-
ści, poprzez swój udział wspierali
drużyny dodatkowymi punktami.
Oddzielną konkurencją było
strzelanie z wiatrówki. Zwycięzca
został wyłoniony dopiero w ostat-
niej konkurencji. Turniej zakoń-
czył się wynikiem 197 do 161.5
dla Przybyszewa. Główną na-
grodą był Puchar Turnieju Wsi,
który co roku będzie przechodził

w ręce zwycięskiej drużyny. Na-
grodę ufundowali wspólnie wójt
gminy, Rady Sołeckie Lasocic i
Przybyszewa, Samorządowy
Ośrodek Kultury w Święciecho-
wie, a także Stowarzyszenie
ZMW Przybyszewo. A warto
dodać, że ubiegłoroczny turniej
wygrała drużyna z Lasocic. Tak
więc sprawiedliwie co rok sąsied-
nie wioski dzielą się nagrodą. Tre-
nerami, a zarazem sędziami w
zawodach byli radny Jan Markie-
wicz z Lasocic i radny Zbigniew
Stachowiak z Przybyszewa. Sę-
dzią głównym był Marek Tulewicz,
dyrektor Samorządowego
Ośrodka Kultury w Święcie-
chowe. Całość poprowadził Re-
migiusz Leciejewski. 

Była to doskonała zabawa za-
równo dla samych uczestników,
jak i dla osób, które przyglądały
się z daleka. Kibice także nie za-
wiedli. Po zakończonej rywaliza-
cji nadszedł czas na wspólną
zabawę taneczną. Organizatorem
spotkania było Stowarzyszenie
ZMW Przybyszewo oraz Rada
Sołecka wsi Lasocice. 

Turniej wsi
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Jak za#atwi$ spraw%
W   U R Z Ę D Z I E  G M I N Y ?
Szanowni Państwo
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w jednym

ze swych rozdziałów stanowi o „inicjatywie lokalnej”. Pojęcie to można zde-
finiować jako formę współpracy gminy z jej mieszkańcami w celu wspólnego
zrealizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Jakie to
mogą być zadania publiczne? Szczegółowo wylicza je ustawa, ale dla przy-
kładu może to być budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci
wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących włas-
ność jednostek samorządu terytorialnego. Najprościej można je określić jako
takie, które wspomagają rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

Mieszkańcy gminy mogą zatem bezpośrednio jako grupa inicjatywna lub
za pośrednictwem organizacji pozarządowych złożyć wniosek o realizację
inicjatywy lokalnej w zakresie zadań publicznych. Na kwietniowej sesji Rady
Gminy Święciechowa została podjęta uchwała w sprawie określenia trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej. Daje ona podstawę do zawarcia umowy z za-
interesowanymi podmiotami na wspólną realizację zadania.

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej musi zawierać w szczególności:
nazwę i opis zadania, termin realizacji, informację o grupie inicjatywnej (w
tym imiona i nazwiska osób reprezentujących grupę inicjatywną), miejsce
wykonywania zadania, szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz z pro-
pozycją harmonogramu realizacji, opis dotychczas wykonanych prac, okre-
ślenie liczby osób, którym służyć będzie zadanie, kalkulację przewidywanych
kosztów realizacji zadania (w tym całkowity koszt, wysokość kosztów, które
zobowiązuje się pokryć grupa inicjatywna, wysokość kosztów, które mają
być pokryte z budżetu gminy), oświadczenie o zgromadzonych środkach
własnych, informację o ewentualnych innych źródłach finansowania, infor-
mację na temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy z
administracją publiczną. Do wniosku załącza się m. in. pisemne oświadcze-
nia wszystkich uczestników grupy inicjatywnej potwierdzające, że zamie-
rzają partycypować w kosztach realizacji zadania. Wkład własny grupy
inicjatywnej musi być co najmniej na poziomie 15% kosztów realizacji za-
dania. Przy czym wkład własny stanowią nie tylko środki finansowe, ale także
robocizna świadczona przez uczestników inicjatywy lokalnej oraz świad-
czenia rzeczowe. Wnioski na zadania, które miałyby być realizowane w 2013
roku, należy składać w terminie do 30 września br. Natomiast docelowo
wnioski należy składać w terminie do 15 kwietnia każdego roku, jeżeli za-
danie miałoby być realizowane w roku następnym. 

Kryteriami oceny wniosków są: celowość inicjatywy lokalnej z punktu wi-
dzenia możliwości technicznych, liczba uczestników inicjatywy lokalnej
(mieszkańców ulicy, bloku, członków organizacji występujących z inicjatywą),
wkład własny grupy inicjatywnej.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji w tym zakresie
można kontaktować się telefonicznie: 65 533 35 12, drogą elektroniczną:
sekretarzgminy@swieciechowa. pl lub osobiście pokój nr 6 (I piętro).

Serdecznie zapraszamy!
ZASTĘPCA WÓJTA
PATRYK TOMCZAK

Taneczna wspó#praca Fundacja Centrum Aktywności
Twórczej z Lasocic, Zespół Pieśni
i Tańca Marynia ze Święciechowy
oraz Młodzieżowa Kapela Du-
dziarska z Centrum Kultury i Sztuki
w Lesznie wspólnie świętowali
realizację połowy Partnerskiego
Projektu Grundtvig. Współpracu-
jące ze sobą organizacje i zespoły
spotkały się 5 sierpnia w Samo-
rządowym Ośrodku Kultury w
Święciechowie. Podczas spotka-
nia odbyła się prezentacja projektu
i programu, a także warsztaty tań-
ców ludowych z Litwy oraz Turcji. 

Warto dodać, że projekt doty-
czy „The International Language of
the Folkloric Dances”, czyli mię-
dzynarodowego języka tańców fol-
klorystycznych. Celem projektu
jest zapoznanie się z kulturą lu-
dową pięciu państw, które biorą w

nim udział, a więc Polski, Turcji,
Anglii, Litwy i Włoch. 

W połowie września odbywać
się będzie kolejny etap projektu.
Tym razem przyjaciele z zagranicy
gościć będą w Polsce, w tym także
w Święciechowie. Podczas tygod-
niowego pobytu zwiedzać będą
najbliższą okolicę. ZPiT Marynia
przeprowadzi dla nich trzydniowe
warsztaty taneczne, a kapela du-
dziarska zapozna ich z muzyką lu-
dową. Przyjazd zaprzyjażnionych
zespołów z Anglii, Litwy, Włoch i
Turcji jest okazją nie tylko do poz-
nania ciekawych kultur i tradycji,
ale także wspaniałą okazją do
spotkań i zawierania kontaktów. W
kolejnym wydaniu "Kuriera..." na
pewno podzielimy się relacją z
międzynarodowego spotkania. 

Remonty w szko#ach 
i przedszkolach 

W poniedziałek, 3 wrześ-
nia, uczniowie rozpoczęli nowy
rok szkolny. Z pewnością za-
uważyli już zmiany, jakie nastą-
piły w czasie ich nieobecności.
Przez okres wakacyjny w pla-
cówkach oświatowych w gmi-
nie przeprowadzono kilka
remontów, zakupiono także
nowe sprzęty. 

Poniżej informujemy, jakie
prace miały miejsce w poszcze-
gólnych szkołach i przedszkolach: 

- Przedszkole w Gołanicach:
naprawa dachu na budynku gos-
podarczym, przebudowa wejścia
głównego, nowa piaskownica na
placu z cegły klinkierowej, drobne
prace malarskie.

- Przedszkole w Święciecho-
wie: położenie podłogi przemysło-
wej w jednej z sal, zakup pieca

gastronomicznego wielofunkcyj-
nego, drobne prace malarskie,
naprawa placu zabaw przy przed-
szkolu.

- Przedszkole w Lasocicach:
malowanie sali dydaktycznej,
drobne naprawy w salach. 

- Przedszkole w Niechłodzie:
naprawa opierzenia przy kominie,
usunięcie wad materiałowych
podłogi w sali dydaktycznej.

- Przedszkole w Długiem Sta-
rem: zakup mebli do sal dydak-
tycznych, malowanie okien i drzwi
wejściowych, odbudowa pomiesz-
czenia gospodarczego pod scho-
dami, wykonanie nowej furtki od
strony placu zabaw, drobne prace
naprawcze. 

- W Zespole Szkół w Długiem
Starem: zamontowano nowe
lampy w sześciu pomieszcze-
niach, zmodernizowano kotłow-
nię, założono instalację ciepłej
wody bezpośrednio z pieca CO, a
także dokonano częściowego od-
nowienia i wymalowania klas. 

- W Zespole Szkół w Święcie-
chowie: wymalowano dwie klasy,
odnowiono sekretariat szkoły, od-
malowano wejście od strony bo-
iska, przy wjeździe do szkoły
założono dwie hopki bezpieczeń-
stwa, uzupełniono szkody elewa-
cji zewnętrznej, zakupiono nową
tablicę interaktywną oraz dwa
komputery, wykonano drobne
prace awaryjne i remontowe. 

- W Zespole Szkół w Lasoci-
cach: kapitalny remont klas,
zakup krzesełek do trzech klas,
zakup mebli, tablicy interaktywnej,
rzutnika, ekranu, komputera do
sekretariatu, rolet do klas, wy-
miana podłóg w klasach, wymiana
okien na klatce schodowej oraz
drobne prace malarskie i remon-
towe. 
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imieniny obchodz&
We wrze!niu

MICHALINA- 29 IX
Michalina to imię żeńskie pocho-

dzenia hebrajskiego. Jest odpowied-
nikiem męskiego imienia Michał.
Oznacza, "któż jest jak Bóg". W Pol-
sce w tej formie było nadawane do-
piero od XIX wieku. W rankingu
najpopularniejszych imion w ostat-
nich latach zajmuje 35 miejsce. Mi-
chalina jest kobietą łagodną i
zrównoważoną. Na swoje barki bie-
rze zwykle zbyt dużo obowiązków.
Lubi przebywać w gronie najlepszych
przyjaciół albo kochających ją ludzi.
Jest raczej zamknięta w sobie i dla-
tego trudno zdobyć jej zaufanie. Mi-
chaliny skłonne są poświęcić karierę
na rzecz prowadzenia domu. Są
wiernymi żonami i doskonałymi gos-
podyniami. Jeśli już wybierają zawód,
najlepszy dla nich byłby adwokat,
psychiatra i stewardesa. Posiadają
niezłą intuicję i przewidują niemal
każdą sytuację, by postępować tak,
aby popełnić w życiu jak najmniej błę-
dów. Imieniny obchodzi jeszce wiele
razy w roku: 14 marca, 10 kwietnia,
4, 8 i 23 maja, 19 i 20 czerwca, 5 i 24
lipca, 24, 25 i 30 sierpnia, 29 wrześ-
nia oraz 19 października. 

W gminie Święciechowa mieszka
17 pań o imieniu Michalina. Najwię-
cej jest ich w Święciechowie – 6 oraz
w Przybyszewie – 3. Jak się okazuje,
imię to nie należy do bardzo popular-
nych. Po jednej Michalinie mieszka w
Ogrodach, Piotrowicach, Lasocicach,
Długiem Nowem, Długiem Starem,
Strzyżewicach, Krzycku Małym oraz
Gołanicach. Najstarsza Michalina
mieszka w Długiem Starem i ma 82
lata. Natomiast najmłodsza ma za-
ledwie kilka miesięcy i mieszka w
Długiem Nowem. Wszystkim paniom
życzymy dużo, dużo zdrowia. 

Michalina Leciejewska
z Przybyszewa

MATEUSZ - 21 IX
Imię Mateusz ma biblijny rodo-

wód i znaczy "dar Boga". Znane jest
od XII wieku. W zasadzie nie ma
zdrobnień, chyba że ktoś chce o nim
mówić Mateuszek. Mężczyzna o tym
imieniu ma rozbudowane życie we-
wnętrzne oraz jasną i uporządko-
waną wizję własnego świata.
Jednocześnie kusi go wszystko, co
ciekawe i warte poznania. Lubi "za-
glądać" w serca innych, ale tylko
wówczas, gdy chce komuś pomóc.
Jego kolorem jest żółty, rośliną figa,
zwierzęciem jaguar, a znakiem zo-
diaku Rak. Imieniny obchodzi także:
27 marca, 8 i 11 września, 5, 12 i 13
października oraz 27 grudnia. 

W naszej gminie mieszka 85
panów o imieniu Mateusz. Zarówno
najstarszy, jak i najmłodszy są miesz-
kańcami Święciechowy. Różnica
taka, iż jeden ma 59 lat, a drugi za-
ledwie miesiąc. Najwięcej panów o
tym imieniu można spotkać w Świę-
ciechowie – 31, Długiem Starem – 9,

Przybyszewie – 8 oraz Lasocicach –
7. Mieszkają także w Długiem
Nowem – 6, Krzycku Małym i Strzy-
żewicach – po 5, Niechłodzie i Goła-
nicach – po 4. Po dwóch panów
Mateuszów mieszka w Piotrowicach i
Trzebinach, a po jednym w Ogrodach
i Henrykowie. Panom o tym imieniu
życzymy samych radosnych dni. 

POŻEGNANIE
W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

22. 07 - Maria Halina Kiełb (1958), Święciechowa
04. 08 - Jan Żrałka (1929), Święciechowa

Mateusz Homski
ze (wi!ciechowy

Nowa skarbnik
gminy
Od 26 czerwca funkcję skarbnika gminy pełni Barbara Kra-
wiec. Zastąpiła na tym stanowisku Bożenę Wilczyńską, która
przeszła na emeryturę. Barbara Krawiec jest absolwentką
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ma 56 lat, mieszka w
Lesznie. Od ponad 30 lat pracuje w księgowości i finansach. 

- Pierwsz$ prac! po studiach
podj!"am w spó"dzielczo%ci –
mówi Barbara Krawiec. – Kiedy
w 1990 roku powstawa"y samo-
rz$dy, przesz"am do pracy w Urz!-
dzie Miasta Leszna. Uczy"am si!
tworzenia bud'etu, a potem jego
realizacji. Pierwszy samorz$dowy
bud'et dotyczy" roku 1991. A
potem wspó"tworzy"am a' osiem-
na%cie kolejnych bud'etów dla
Leszna. 

Barbara Krawiec pracowała w
Urzędzie Miasta prawie 19 lat. Ko-
lejno była pracownikiem Wydziału
Finansów, kierownikiem referatu
budżetu oraz naczelnikiem Wy-
działu Budżetu. Mówi, że lubiła tę
pracę i swój zawód. Zawsze inte-
resowała się ekonomią i wszelkimi
zmianami w samorządowych fi-
nansach. Trzy lata temu przystą-
piła do konkursu na członka
Kolegium Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Poznaniu. Przeszła
go pomyślnie. 

- Praca w Regionalnej Izbie
Obrachunkowej to zupe"nie inne
do%wiadczenie – wyjaśnia Barbara
Krawiec. – Musia"am poszerzy&
wiedz! w zakresie tworzenia
aktów prawnych, mi!dzy innymi
dotycz$cych dotacji, podatków,
subwencji. Mia"am w nadzorze
szesna%cie jednostek samorz$do-

wych, zarówno z leszczy#skiego,
jak i pozna#skiego regionu. Bar-
dzo du'o si! w tym czasie nau-
czy"am. Ta wiedza przyda mi si!
teraz, w %wi!ciechowskim Urz!-
dzie.

W samorządzie stanowisko
skarbnika gminy łączy się z funk-
cją głównego księgowego Urzędu.
Obejmuje więc zarówno zadania
związane z budżetem i strategią
gminy na kolejne lata, jak i bieżącą
realizację zobowiązań finanso-
wych. Barbara Krawiec mówi, że
ma doświadczenie, w jednym i
drugim zakresie swoich obowiąz-
ków. Cieszy się, że wróciła do sa-
morządu. Na pytanie, czy będzie
coś zmieniać w dziale, którym kie-
ruje, odpowiedziała:

- Przede wszystkim musz!
pozna& gmin!, Urz$d, ludzi, z któ-
rymi pracuj!. Ju' by"am na trzech
sesjach, na do'ynkach, pozna"am
kilku so"tysów. Opracowa"am te'
pierwszy dokument, a mianowicie
informacj! o wykonaniu bud'etu
za pierwsze pó"rocze. Na ewen-
tualne zmiany czy udogodnienia
przyjdzie czas. Na pewno chcia"a-
bym, aby pracownicy realizuj$cy
bud'et brali odpowiedzialno%& nie
tylko za jego stron! merytoryczn$,
ale i finansow$. To da im równie'
sporo satysfakcji. 

Z A P O W I E D Z I
Informujemy mieszkańców gminy, że w najbliższym czasie można

uczestniczyć w następujących wydarzeniach:
- 11 września - II Gminne Igrzyska Olimpijskie dla Dzieci i Młodzieży

Szkół Gminnych, boisko sportowe w Święciechowie
- 21 września - otwarcie kompleksu boisk w ramach programu „Moje

Boisko - Orlik 2012”, otwarcie zmodernizowanej Sali Wiejskiej oraz otwar-
cie ulic Rzemieślniczej i Strzeleckiej w Świecięchowie, godz. 10.

- 30 września, odbędzie się Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewa-
czych w Sali Wiejskiej w Święciechowie, godz. 14

- 4 i 5 październik - Europejskie Dni Dziedzictwa przy Izbie Regional-
nej (Wiatrak w Święciechowie), godz. 10-15.
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Czego nie wiemy o...

M A R K U  W R Ó B L U
Mieszkaniec Trzebin, lat 54, archeolog, kierownik Pracowni
Terenowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Trzebinach,
mąż, członek Zarządu Gminnego OSP Święciechowa, zo-
diakalny Koziorożec. 

- Czy to prawda, że ma Pan
góralskie korzenie?

- Mama pochodzi z Podhala, a
tato urodził się niedaleko Krakowa,
więc trochę rzeczywiście jestem
góralem. Ale tato był marynarzem i
po ślubie rodzice zamieszkali w
Szczecińskiem, blisko morza.
Mieszkaliśmy w miasteczku Gol-
czewo, obok którego prowadzono
wykopaliska archeologiczne. 

- To wtedy wybrał Pan przy-
szły zawód?

- Miałem dwanaście lat, gdy po-
zwolono mi pracować przy wyko-
paliskach. Wtedy to była wspaniała
przygoda. Nie myślałem o wyborze
zawodu, tym bardziej że trafiłem
do Technikum Mechanicznego o
kierunku obróbka skrawaniem.
Przygotowywałem się raczej do
pójścia na politechnikę.

- Interesowała Pana jednak
historia?

- Dużo czytałem. Pamiętam, jak
bibliotekarka z technikum obdaro-
wała mnie książkami, które prze-
znaczono na makulaturę. Do domu
przytargałem całe sterty książek,
ciekawych, pięknie oprawionych.
Wśród nich były książki histo-
ryczne, archeologiczne. Chyba
wtedy podjąłem decyzję o studiach
na archeologii w Poznaniu. To były
solidne studia. Z jednej strony
ogrom wiedzy, z drugiej - bezpo-
średni udział w wykopaliskach. Za-
fascynowała mnie ta praca. 

- A dlaczego Trzebiny?
- Kończyłem studia, gdy w

Trzebinach powstawał ośrodek
naukowy. Miałem kilka propozycji
pracy, ale w Trzebinach było
mieszkanie - w pałacu, w pięknej
scenerii. Zamieszkaliśmy tu z żoną
w 1985 roku. Zanim postawiliśmy
swój dom w Trzebinach, minęło

prawie ćwierć wieku. Ale od dawna
czujemy się tu u siebie.

- Pamięta Pan swoje pierw-
sze wykopaliska w Leszczyń-
skiem?

- Nie sposób ich zapomnieć.
Zaraz po obronie dyplomu - od
czerwca do września - przebywa-
łem na wykopaliskach w Lubiniu,
Wojnowicach, Psarach, Ryczeniu.
Dojeżdżałem do Mórkowa, gdzie
remontowano Dom dla Polonii Za-
granicznej. W Przemęcie prowa-
dziliśmy badania osady, która
powstała jeszcze przed klasztorem
i kościołem. Pamiętam też wyjazd
do Wijewa, gdzie rolnik na polu
znalazł popielnicę z dawnego
cmentarzyska. Takich odkryć i
spotkań z przeszłością przeżywa-
łem dziesiątki. 

- Pracowni w Trzebinach pod-
lega cała Wielkopolska. Jest
Pan więc najczęściej w terenie? 

- To prawda. Przez ostatnie lata
prowadzimy programy badawcze
na skalę europejską. Ostatnio na
przykład weryfikujemy rejestry za-
bytków, zarówno archeologicz-
nych, jak i zabytków architektury,
także tych zdawałoby się małych,
jak kapliczki, cmentarze, wiatraki,
aleje drzew. Jesteśmy więc w każ-
dym zakątku Wielkopolski. Nie-
które zabytki proponujemy wpisać
do rejestru i ocalić je od zapo-
mnienia. 

- Czym dla Pana jest archeo-
logia?

- Odkrywaniem historii i obco-
waniem z nią. Jest konfrontacją
wiedzy akademickiej z życiem.
Lubię prowadzić badania, opraco-
wywać je i publikować teksty. 

- Czy samych Trzebin też do-
tyczą?

- Oczywiście. Wykonaliśmy nie-

dawno inwentaryzację parku w
Trzebinach. Znamy dokładnie
wszystkie gatunki drzew, krzewów
i innych roślin. Nasz park mógłby
być swego rodzaju laboratorium
dla innych historyków sztuki czy
archeologów, którzy odtwarzają
dawne parki i ogrody albo nasa-
dzają nowe według historycznych
przekazów. 

- Czy poza służbowymi wy-
jazdami ma Pan jeszcze czas na
czynny wypoczynek?

- Lubimy z żoną jeździć po
kraju i to nie głównymi drogami.
Jest wówczas czas, by zatrzymać
się w ciekawych miejscach, zwie-
dzać, rozmawiać z ludźmi. 

- I patrzeć na świat oczami ar-
cheologa?

- Raczej turysty, choć przy-
znaję, że zwykle oceniam dbałość
o nasze małe ojczyzny. Chciałbym,
by wszędzie zabezpieczano aleje,
pomniki, cmentarze, ruiny. Każdy
taki zabytek ma swój kres. Do nas
należy zatrzymać go jak najdłużej. 

- Mogę więc powiedzieć, że
Pan lubi starocie?

- Jako dziecko za darmo sprzą-
tałem strychy, byle tylko móc za-

trzymać niepotrzebne właścicielom
przedmioty. To czasem były ele-
menty okuć, części stolarki, stare
gazety, nawet monety. Po prostu
życie naszych przodków. Warto je
znać i pielęgnować. 

- Czy coś z dawnej codzien-
ności przeniósł Pan do swojego
domu?

- Robimy z żoną mnóstwo za-
praw. Zbieramy i suszymy grzyby.
Założyliśmy małą winnicę, a
wkrótce postawimy piec do wypie-
kania chleba. Będzie jak kiedyś.

- A co robi Pan w czasie wol-
nym?

- Lubię czytać stare książki.
Mnóstwo kupuję ich w antykwaria-
tach. Ale też biegam codziennie
kilka kilometrów, a dwa, trzy razy
w roku maratony. Z żoną chodzę
na basen. No i jestem strażakiem. 

- Ulubione danie?
- U mamy gołąbki, a w domu

żurek i ogórkowa oraz wspaniała
śródziemnomorska kuchnia żony.

- Dziękuję za rozmowę. 

HALINA SIECIŃSKA

W Szkole Liderek
Szkolenie, o którym dziś in-

formujemy czytelników, odby-
wało się kilka tygodni temu.
Wzięło w nich udział około 20
pań ze Śmigla, Rydzyny, Krze-
mieniewa i Święciechowy.
Wszystkie uczestniczyły w cyklu
spotkań pod nazwą Szkoła Lide-
rek Rozwoju Lokalnego. Z na-
szej gminy w tym szkoleniu
wzięły udział dwie panie sołty-
ski: Kornela Sztor z Gołanic i
Dorota Wróbel z Trzebin. A pi-

szemy o tym dlatego, że być
może po udziale w Szkole Lide-
rek powstanie u nas stowarzy-
szenie łączące kilka wsi. O takiej
formie działalności dyskuto-
wano bowiem w czasie szkoleń.

Na program zajęć składały się
dwa moduły tematyczne. Pierwszy
dotyczył rozwijania społecznych
umiejętności, a drugi zagadnień
prawnych i finansowych związa-
nych z aktywnością na wsi. W for-
mie warsztatów, zabaw i ćwiczeń

panie organizowały codzienne sy-
tuacje, dzieliły zadania, uczyły się
podziału obowiązków, budowały
umowne osiedle domów jednoro-
dzinnych, zapraszały na imprezy i
tak dalej. Po prostu stawały się li-
derkami. W ramach tej części
szkolenia spotkały się też z kobie-
tami, które założyły stowarzysze-
nia działające na rzecz lokalnej
społeczności. Jedno takie stowa-
rzyszenie działa w Śmiglu, drugie
w Lesznie. Założycielki stowarzy-
szeń udzielały informacji o tym, jak
organizować stowarzyszenie,
gdzie zdobywać pieniądze na dzia-
łalność oraz jak pisać wnioski o do-

tacje unijne. Przedstawiły też cały
zakres swojej działalności. W ra-
mach szkolenia porad udzielali też
prawnicy. 

Nasze panie sołtyski rozważają
możliwość wspólnego działania
kilku wsi. Łatwiej wówczas organi-
zować wiele imprez czy przed-
sięwzięć społecznych i łatwiej
pozyskiwać pieniądze. Wiedzę na
ten temat już mają. Szkoła Liderek
podsunęła im wiele pomysłów i
przekonała, że w środowiskach
wiejskich właśnie kobiety angażują
się najbardziej. 
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S& miejsca na 
studiach dualnych

- Wyjaśnijmy na początek, co
to są studia dualne.

- Mówiąc najogólniej, jest to łą-
czony system studiowania. W cza-
sie studiów w cyklu przemiennym
student jeden tydzień uczestniczy
w zajęciach dydaktycznych na
uczelni, takich jak wykłady, ćwi-
czenia, laboratoria, a drugi tydzień
odbywa praktykę w zakładzie
pracy. Studia dualne trwają trzy i
pół roku i są studiami stacjonar-
nymi. To studia kształcące inżynie-
rów. 

- Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Lesznie już po raz
drugi prowadzi nabór na dualne
studia inżynierskie o specjalno-
ści elektromechatronika.

- Jesteśmy pierwszą w kraju
wyższą uczelnią, która podjęła się
takiego wyzwania. Elektromechat-
ronika to wiedza wykraczająca
poza takie obszary jak: elektro-
technika, mechanika, elektronika i
informatyka. Student kończący tę
specjalność będzie przygotowany
do podjęcia pracy zarówno w du-
żych przedsiębiorstwach, jak i ma-
łych zakładach produkcyjnych i
usługowych. Ta dziedzina nie-
zwykle dynamicznie się rozwija, a
przy studiach dualnych daje
szansę na szybsze znalezienie in-
żynierskiej pracy zawodowej. 

- Kadra nowocześnie wy-
kształconych inżynierów od-

Rozmowa z Eugeniuszem Krysiakiem, pełnomocnikiem rek-
tora do spraw współpracy z gospodarką Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Lesznie

Turniej pi#ki pla'owej

grywa ogromną rolę w rozwoju
gospodarczym kraju i regionu.

- Stąd właśnie nasza oferta
skierowana do młodych ludzi, któ-
rzy chcą zaraz po studiach wejść
na rynek pracy. Nie ukrywajmy, że
w obecnej sytuacji społeczno -
gospodarczej pracodawcy nie są
skłonni w pierwszym okresie za-
trudnienia ponosić kosztów spe-
cjalistycznych szkoleń nowych
pracowników. Szukają raczej osób
już wykwalifikowanych, doświad-
czonych, znających profil ich pro-
dukcji czy usług. Studia łączące
naukę z praktyką zawodową przy-
gotowują studenta do podjęcia
pracy, i to najczęściej w zakładzie,
w którym te praktyki odbywa. 

- Przez cały okres studiów
prowadzi się zajęcia prze-
mienne?

- Tak. Student tydzień ma zaję-
cia na uczelni i tydzień w zakładzie
pracy. Ponadto po każdym roku
akademickim, w okresie przerwy
wakacyjnej, student zobowiązany
jest przepracować miesiąc w
„swoim zakładzie”, a na zakończe-
nie nauki rozwiązać w formie pracy
dyplomowej konkretny problem
związany z zakładem. Program
szkolenia zawodowego dostoso-
wany jest oczywiście do profilu
produkcyjno - organizacyjnego
danej firmy i powiązany jest z teo-
retycznym programem studiów.

Młody człowiek równocześnie więc
zdobywa wiedzę teoretyczną i
praktyczną. 

- To uczelnia podpisuje
umowy z zakładami pracy o
współpracy dotyczącej wspól-
nego kształcenia studentów?

- Mamy już kilkanaście takich
umów, a podpisujemy kolejne. Za-
leży nam na tym, aby oferta edu-
kacyjna związana była z
potrzebami gospodarki w regionie.
Chcemy, by była atrakcyjna i za-
pełniała lukę na rynku inżynier-
skim. Dla przykładu powiem, że
firma Skanska SA skorzystała z
naszej oferty i prowadzi praktyki
zawodowe dla czterech naszych
studentów, a planuje przyjąć ko-
lejne cztery osoby. Dyrektor firmy
mówi, że studia dualne są dla nich
swego rodzaju wstępnym szkole-
niem zawodowym pracowników, a
oni sami zyskują kwalifikacje i
możliwość dalszego rozwoju. A
taki jest przecież cel studiów dual-
nych.

- Czy przyszły student może
sam znaleźć firmę, w której
chciałby odbywać praktyki?

- Oczywiście, że tak. Jednak

uczelnia decyduje o wyborze tych
firm i podpisuje z nimi umowy.
Dodam jeszcze, że student poza
stypendium socjalnym, które może
otrzymać od uczelni, dostaje do-
datkowo w firmie wynagrodzenie
zależne od wykonywanych prac i
liczby godzin zajęć praktycznych.
Najczęściej też po ukończeniu stu-
diów otrzymuje propozycję podję-
cia pracy zawodowej na
stanowisku inżynierskim.

- Powiedzmy więc raz jesz-
cze: co jest głównym celem stu-
diów dualnych?

- Dać gospodarce wykształco-
nych ludzi, wyposażonych w wie-
dzę oraz umiejętności zawodowe.
A więc również zmniejszać bezro-
bocie.

- Do kiedy można składać do-
kumenty o przyjęcie na studia?

- Rok akademicki rozpoczyna
się 1 października. Rekrutację na
studia dualne prowadzimy do
końca września.

- Dziękuję  za rozmowę. 

HALINA SIECIŃSKA

W niedzielę, 29 lipca, odbył
się III Turniej Piłki Plażowej o
Puchar Sołtysa Gołanic. 

W turnieju udział wzięło 8 dru-
żyn. O zwycięstwo walczyły ze
sobą czteroosobowe grupy o ory-
ginalnych nazwach. A byli to: BAR
ALA z Krzycka Wielkiego, DRIN-
KERSI ze Święciechowy, TELE-
TUBISIE ze Święciechowy, MOS z
Leszna, WICHRY OSP z Gołanic, 
KLEPKI z Gołanic, PARAGWAJ z
Gołanic oraz RADA SOŁECKA,
również z Gołanic. 

Po zaciętej walce I miejsce za-

jęła drużyna MOS z Leszna. W jej
skład wchodzili: Krzysztof Sustał,
Mateusz Błażejowicz, Adam Til
oraz Michał Olejnik. Na podium
znaleźli się także reprezentanci
Święciechowy. II miejsce w turnieju
przypadło drużynie DRINKER-
SÓW w składzie: Jarosław Dyba,
Radosław Konieczny, Jędrzej Sko-
rupiński oraz Krzysztof Kalitka. 

Na zwycięskie drużyny czekał
puchar sołtysa Gołanic oraz na-
grody pieniężne. Sędzią podczas
turnieju był Grzegorz Cieślawski, a
organizatorem spotkania Rada So-
łecka z Gołanic. 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski we współpracy z Pro
Design na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopol-
skiego organizuje konkurs pod nazwą „Moja miejscowość w 2030 roku”.

Konkurs adresowany jest do szkół podstawowych z terenu Wielkopol-
ski, zlokalizowanych w miejscowościach poniżej 10 tysięcy mieszkańców.

W konkursie mogą brać udział wszystkie klasy szkół podstawowych,
które przygotują pracę plastyczną, wykonaną w technice collage’u, skła-
dającą się z 4 osobnych arkuszy, każdy o formacie A3, które będą inter-
pretacją 4 tematów: przestrzeń, praca, zabawa, ludzie w moim mieście w
2030 roku.

Najlepsze prace zostaną uhonorowane nagrodami w postaci wycieczki
po Poznaniu, obejmującej: zwiedzanie Labiryntu Innowacji, wystawy prac
konkursowych oraz drukarni w Concordia Design, a także udział w war-
sztatach tematycznych.

Prace należy nadsyłać do 17 września 2012 r.
Szczegóły na stronach:

www. iw.org.pl
www.concordiadesign.pl

www.sgipw.wlkp.pl

K O N K U R S
„Moja miejscowość w 2030 roku”
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Z wizyt& u so#tysa
Jan Nowacki jest sołtysem w Długiem Nowem pierwszą kadencję. 
Urodził się w Lesznie, a jego

dom rodzinny znajduje się w Je-
zierzycach Kościelnych. Tam też
spędził dzieciństwo i rozpoczął
naukę w szkole podstawowej.
Potem uczęszczał do szkoły za-
wodowej w Metalplaście w Lesz-
nie. Ukończył ją jako ślusarz –
mechanik. Po szkole pracował w
Metalplaście, potem w młynach w
Lesznie, w zakładzie elektronicz-
nym Tonsil, a na końcu w Koper-
niku, obecnym zakładzie Spinko.
Od roku 1989 jest na rencie.

W tej chwili z przyjemnością
wykonuje prace domowe, a naj-
chętniej drobne roboty budowlane,
spawalnicze czy remontowe. Bar-
dzo lubi przydomowe porządki w
ogrodzie. Jak twierdzi, nie ma rze-
czy w domu, z którą nie dałby
sobie rady. 

Do Długiego Nowego przepro-
wadził się w roku 1979. Wtedy
właśnie ożenił się i zamieszkał z
żoną Stanisławą w domu rodzin-
nym teściów. Mają dwójkę dzieci
Natalię i Mateusza oraz półtora-
rocznego wnuka Eryka. Córka
skończyła studia doktoranckie z
geografii, a obecnie zajmuje się
synkiem, natomiast syn ukończył
technikum oraz studia drzewne i
pracuje jako projektant mebli w
Chojnowicach. Pan Jan ma brata
bliźniaka oraz dwie starsze siostry.
Rodzeństwo założyło własne ro-
dziny. Brat mieszka we Wschowie,

jedna siostra w Lesznie, a druga
pozostała w domu rodzinnym w
Jezierzycach Kościelnych. Chętnie
jednak się spotykają i wspominają
tak zwane stare czasy. 

Jan Nowacki drugi rok pełni
funkcję sołtysa. Jego kandydaturę
zaproponowali mieszkańcy. Pan
Jan z satysfakcją podjął się czeka-
jących go zadań. Wspomina, że
czasami obawiał się, czy na pewno
wszystko będzie dobrze i czy

wszyscy będą zadowoleni. Sołtys
chętnie współpracuje z miejsco-
wymi organizacjami. Między innymi
z Kołem Gospodyń Wiejskich i jego
szefową Mariolą Janowicz oraz z
OSP i komendantem Romanem
Kamińskim. Ceni sobie także
współpracę z Radą Sołecką. Za-
wsze może na nią liczyć. W jej
skład wchodzą: Karolina Skrzyp-
czak, Bogusław Linka, Andrzej Ste-
belski oraz Sławomir Mocek.

Wszyscy członkowie Rady pełnią
funkcję pierwszą kadencję, tak
więc są pełni zapału i chęci do
pracy. Sołtys jest także zadowolony
z pomocy i współpracy z Urzędem
Gminy oraz mieszkańcami Dłu-
giego Nowego. 

Dużą radością dla sołtysa są or-
ganizowane w wiosce imprezy i
spotkania, w których mogą brać
udział dzieci, młodzież i dorośli.
Wspólnie przygotowywali już Dzień
Dziecka, Dzień Babci i Dziadka,
balik dla dzieci, dożynki oraz piknik
wiejski. Planują także organizację
imprezy o nazwie Smażenie Ziem-
niaka i inne atrakcje. Zysk z im-
prez, w których uczestniczą dzieci,
w całości do nich wraca. W ten
sposób na najmłodszych miesz-
kańców wsi zawsze czeka jakaś
miła lub słodka niespodzianka. Soł-
tys w kwestiach sponsoringu za-
wsze może liczyć też na miejscowe
firmy oraz mieszkańców. 

W czasie kadencji pana Jana
powstał plac zabaw dla dzieci. To
sołtys wyszedł z propozycją bu-
dowy i wraz z mieszkańcami i
Radą Sołecką wspólnie doprowa-
dzili do jego powstania. Marian
Linka wydzierżawił plac, znajdujący
się na jego łące. Tak więc miejsce
do zabawy już było. Opłotowanie i
sprzęt potrzebny do zabawy sfi-
nansowała gmina. We wsi zaku-
piono też kosiarkę, wysypano
drogę tłuczniem, zespawano grill.
Zrekultywowano także śmietnisko,
na którym w najbliższym czasie ma
powstać boisko dla dzieci, a także
tory szkoleniowe dla strażaków.
Niebawem rozpoczną się także
prace remontowe w Sali Wiejskiej
w Długiem Nowem. 

Zapisy do zespo#ów
Samorządowy Ośrodek Kul-

tury w Święciechowie informuje,
że po przerwie wakacyjnej dzia-
łalność wznawiają zespoły oraz
sekcje działające w gminie. Do
udziału w zajęciach zapraszają:
Zespół Pieśni i Tańca Marynia,
Sekcja Plastyczna, Ognisko Mu-
zyczne ( gitara, skrzypce, organy,
akordeon, klarnet ), Zespół Śpie-

waczy Wiola, Zespół Śpiewaczy
Cecylia, Zespół Śpiewaczy
Razem Raźniej oraz Zespół
Pieśni Dawnej Karolinki. Dodat-
kowe informacje można uzyskać
w Święciechowskim Ośrodku Kul-
tury, tam też można dokonać za-
pisów nowych członków.
Wszystkich zainteresowanych za-
praszamy! 

Z kroniki !wi%ciechowy

W poprzednim numerze „Ku-
riera…” rozpoczęliśmy pre-
zentowanie tekstów zamiesz-
czonych w Kronice Święcie-
chowy, która obecnie znajduje
się w Samorządowym Ośrodku
Kultury. Przedstawiamy kolejny
fragment, spisany przez Annę

Przydróżną, dotyczący historii
naszej gminy. 

„Nie jest pewne, ale prawdopo-
dobnie Święciechowa już w XII
wieku należała do klasztoru w Lu-
biniu. W kronikach podane są do-
kładne daty 1221 i 1242. Już w
roku 1258 w Święciechowie była
stacja celna. Wieś zamieszkiwali
kmiecie. W 1277 roku Święcie-
chowa otrzymała prawa miejskie i
została skolonizowana przez Nie-
mców. 

Miasteczko przechodziło różne
koleje losu. Kilkakrotnie paliło się,
niszczyli je Sasi i Szwedzi. Zawsze
się jednak odbudowywało. Nie
oszczędziły go także epidemie. W
1709-1710 roku cholera zdziesiąt-
kowała ludność miasteczka. W tym
czasie powstały na wylotach czte-
rech głównych ulic kapliczki, z któ-
rych dwie zachowały się do dzisiaj.
Jedna przy drodze do Krzycka,
druga do Piotrowic. 

Święciechowa leżała niegdyś
na skrzyżowaniu ważnych szlaków

komunikacyjnych. Miała wielkie
znaczenie. Tu odbywały się jar-
marki i targi ( o co były zatargi ze
Wschową ). Tu pracowali rze-
mieślnicy, tacy jak sukiennicy, ko-
wale, kołodzieje i inni.
Święciechowa miała nawet swo-
jego kata. 

Ważniejsze daty z przeszłości:
1716 r. – w rejonie Wschowa,

Leszno, Osieczna walki Konfede-
ratów z Sasami.

1734/35 r. – południowa część
Wielkopolski przypada królowi Au-
gustowi Sasowi.

1761 r. – walki wojsk rosyjskich.
Kraj chyli się ku upadkowi. Klasz-
tor lubiński nakłada coraz większe
ciężary.

1780 r. – wielki pożar.
1793 r. – Święciechowa prze-

chodzi pod panowanie Niemiec.
Miasto upada coraz bardziej. Długi
wobec państwa rosną. Berlin zde-
cydował przemianowanie Święcie-
chowy na wieś. 1800 r. – w 208
domach mieszka 1313 osób.

1806 – 1812 r. – Święciechowę
zajęli Francuzi. Wprowadzili oni
język polski jako język urzędowy”. 
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Pierwsze medale Ra
Rafał Maćkowiak czeka na nas w swoim domu w Strzyżewicach już od rana.
Umówiliśmy się, że opowie nam o szkole, o tym, jak nauczył się pływać i jeź-
dzić na rowerze, a przede wszystkim o koniach. Bo to jest ostatnio jego
pasja. 

Rafał ma 15 lat. Urodził się z
upośledzeniem umysłowym w
stopniu umiarkowanym. Jest pod
stałą opieką lekarzy i logopedy.
Mieszka z tatą i tak naprawdę tacie
wszystko zawdzięcza. Są nieroz-
łączni.

- Najwa'niejsze, aby Rafa" by"
samodzielny – mówi Henryk Mać-
kowiak. – Ucz! go wszystkiego,
co mo'e zrobi& w domu. Sam si!
ubierze, naje, umie obs"ugiwa&
komputer, ch!tnie ogl$da bajki. Ma
swój %wiat. 

Rafał chodzi do szkoły życia w
Lesznie. Wozi go oczywiście tata.
Teraz są wakacje, więc obowiąz-
ków mają mniej, ale codziennie
starają się coś robić. Chłopak chęt-
nie jeździ na rowerze. Jeżdżą
wokół wsi, prawie 4 kilometry. A jak
Rafał nie chce jechać, to ma kijki
do spacerów, też to lubi.

- Szcz!%liwy jest, kiedy wybie-
ramy si! do Uniejowa – dodaje
pan Henryk. – W o%rodku s$ ciep"e
wody termalne, baseny, zje'd'al-
nie. Rafa" potrafi tam sp!dzi& ca"y
dzie#. 

Chłopiec chętnie pokazuje
zdjęcia z Uniejowa. Ma ich w kom-
puterze kilkadziesiąt. Opowiada,
jak był tam z kuzynką, jak bawili
się, wypoczywali.

Ale ostatnio najważniejsze dla
niego są konie. 

Na początku roku w Zespole
Szkół Specjalnych w Lesznie po-
wstała Sekcja Jeździecka Olim-
piad Specjalnych Szóstka.
Instruktorkami są Anna Żygadło i
Magdalena Sobala. W zajęciach
pomagają wolontariusze z II Li-
ceum Ogólnokształcącego oraz
Kajetan Piotrowiak. A treningi od-
bywają się na terenie Stajni Do-
brarzecz w Kłodzie. I właśnie w

tych treningach bierze udział Rafał
i czwórka jego koleżanek i kolegów
z klasy.

- Na pocz$tku nie by"o "atwo –
wspomina pan Henryk. – Dzieci
ba"y si! koni, nie potrafi"y na nie
wsi$%&, nie mówi$c o ich piel!gna-
cji. Widzia"em jednak, 'e Rafa"
chce do K"ody je)dzi& i 'e po po-
wrocie stamt$d jest spokojniejszy,
szcz!%liwszy. Wozi"em go tam raz
w tygodniu.

Rafałowi trudno jest opowia-
dać, ale o koniach chce mówić.
Mają dwa, na których trenują.
Sami przyprowadzają je z pas-
twiska. Dziś potrafią już je czyścić,
ubrać do jazdy, podnieść ich nogi,
podać smakołyki. Rafał przestał
się bać – jak mówi – tych dużych
zwierząt. Wie, że żaden z nich nie
zrzuci jeźdźca z siodła. Już może
jeździć bez lonży, czuć się bez-
piecznie. No a poza tym zawsze
obok jest instruktor i wolonta-
riuszki. A czeka też tata.

- Zaj!cia w stajni w K"odzie s$
dla naszych dzieci bezp"atne – wy-
jaśnia pan Henryk. – Jedynym
kosztem jest dojazd, ale ja zabie-
ram czwórk! dzieci. Wszystkie
przygotowywa"y si! do udzia"u w
mityngu organizowanym przez
fundacj! pana Smolenia.

Mityng odbywał się w Bara-
nówku. Mali uczestnicy sekcji bar-

dzo przeżywali przygotowa-
nia do zawodów. Aby
oszczędzić im stresu, in-
struktorzy zorganizowali
wcześniej piknik rodzinny w
stajni w Kłodzie. Były pokazy
jazdy, zabawy, konkursy i
oczywiście oklaski najbliż-
szych. Tak „uzbrojeni” wyje-
chali do Baranówka na XI
Regionalny Mityng Jazdy
Konnej Olimpiad Specjal-
nych w Fundacji Stowarzy-
szenia Bogdana Smolenia. 

Wszyscy znaleźli się na
nieznanym sobie terenie.
Dostali inne konie i dowie-
dzieli się, że będą startować
w trzech konkurencjach.
Dotąd ćwiczyli tylko jedną.
Nie oczekiwali więc zwycię-
stwa,  co najwyżej wyróżnie-
nia. Zaskoczeniem więc było
wysokie zwycięstwo sekcji
Szóstka z Leszna. Razem
zdobyli aż osiem medali.
Rafał Maćkowiak odebrał
trzy – złoty, srebrny i brą-
zowy. Paweł Pietek wywal-
czył medal srebrny i
brązowy, Jacek Stelmach – srebrny, a
Paulina Smolibowska i Justyna Stelmach
– brązowe. Radość była ogromna. 

- Potem mieli%my spotkanie przy
ognisku w K"odzie – mówi Rafał. – Byli
wszyscy je)d)cy i instruktorzy. Przyje-
cha"a te' pani dyrektor naszej szko"y.

A tato Rafała dodaje, że syn dostał na
zawody kamizelkę od Jurka Nowaka,
spodnie od jednego ze sponsorów, a buty
miał swoje, te, w których chodzi do szkoły.
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  afa#a

Teraz - jako medalista - na pewno dostanie
buty do konnej jazdy. Tato mu kupi.

A tak na marginesie powiedzmy, że
klub jeździecki Zespołu Szkół Specjalnych
potrzebuje wsparcia. Może znajdą się
sponsorzy, którzy pomogą chorym dzie-
ciom? W wyjeździe na mityng do Bara-
nówka pomogli właściciele sklepów
jeździeckich Blackhorse i Passion oraz
księgarnia Dom Książki z Leszna. Mali
jeźdźcy bardzo im za to dziękują. Rafał
też. 

Podzi%kowanie dla dyrektora
Dyrektor szkoły w Święciechowie Jerzy Kowalczyk przeszedł na emeryturę.
W zawodzie przepracował 45 lat, a szkołą w Święciechowie kierował 35 lat.
Całe zawodowe życie spędził w jednej gminie.

Jerzy Kowalczyk urodził się i
zawsze mieszkał w Lesznie.
Mama pochodziła z Bukówca, a
tato z Oporówka, ale zaraz po woj-
nie przeprowadzili się do miasta.
Mieszkali w starych dzielnicach
Leszna, przy ulicy Chrobrego,
Leszczyńskiej, potem Lipowej. O
tyle jest to ważne, że tam pan
Jerzy trafił do Miejskiego Domu
Kultury i z pasją uczestniczył w za-
jęciach kółka turystycznego.
Wtedy polubił wędrówki i odkrywa-
nie ciekawostek regionu. Do dziś
wspomina obozy wędrowne, pro-
wadzone w nieco wojskowym
stylu, ale pełne emocji i przeżyć.
Chyba właśnie wtedy postanowił
studiować geografię i historię.

- Tak naprawd! to ju' w szkole
podstawowej wiedzia"em, 'e b!d!
nauczycielem - mówi pan Jerzy. -
Dlatego najpierw uko#czy"em Li-
ceum Ogólnokszta"c$ce, a potem
Studium Nauczycielskie. Zawsze
chcia"em pracowa& z dzie&mi. Po-
ci$ga"o mnie to, 'e mog! dzieli&
si! wiedz$, uczy& czego% nowego,
pokazywa& Polsk!. Bo przez te
wszystkie lata nauczycielskiej
pracy zje)dzili%my z uczniami ca"y
kraj. 

Jerzy Kowalczyk zaraz po SN
uczył 2 lata w Piotrowicach i 6 lat w
Lasocicach. W tej drugiej szkole
przez rok pełnił obowiązki kierow-
nika placówki. Do Święciechowy
przeszedł w 1976 roku, a już rok
później był dyrektorem szkoły.
Można więc powiedzieć, że
wszystkie zmiany, jakie szkoła
przechodziła, działy się za jego
czasów. Najciekawsze dotyczyły
rozbudowy placówki w latach
osiemdziesiątych. Do tej inwestycji
zaangażowały się dziesiątki osób.
Powstał Społeczny Komitet Bu-
dowy, pomagali rodzice, miesz-
kańcy wsi, nauczyciele, uczniowie.
Dobudowano łącznik i salę gimna-
styczną. Szkoła stała się pięknym
oświatowym kompleksem z do-
brym wyposażeniem. 

Jerzy Kowalczyk mówi, że
przez lata pracy w Święciechowie
bardzo związał się z tym środowi-
skiem. Uczestniczył w życiu wsi,
poznał ludzi, wychował dwa poko-
lenia uczniów. Zawsze uczył geo-
grafii i z radością obserwował, że
niektórzy uczniowie właśnie ten
przedmiot studiowali dalej. Inni
zostali na uczelniach, jeszcze in-
nych spotykał na wędrownych
szlakach w Polsce. A to znaczyło,
że zaszczepił im zamiłowanie do
poznawania regionu, kraju, do his-
torii. 

- Dyrektor szko"y nie zrobi"by
nic bez nauczycieli - dodaje Jerzy
Kowalczyk. - Bardzo wielu uczy"o
w naszej placówce. Niektórzy s$
ju' na emeryturach, kilku odesz"o
na zawsze. Przychodz$ nowi i
przejmuj$ pa"eczk!. Chcia"bym im
serdecznie podzi!kowa& za lata
wspólnej pracy. Mia"em naprawd!
dobr$ kadr!. I tak$ zostawiam. 

Dyrektor Kowalczyk przypo-
mina, że szkoła w Święciechowie
była członkiem Towarzystwa Szkół
Twórczych. Zaledwie 75 szkół w
kraju należało do tego towarzy-
stwa, a tylko 25 szkół wiejskich. To
wtedy prowadzono klasy autorskie,
angażowano do współpracy rodzi-
ców, zdobywano mnóstwo wyróż-

nień i zwycięstw w konkursach.
Szkoła zapisała wspaniałe efekty
dydaktyczne.

- Nigdy nie 'a"owa"em wyboru
zawodu - zwierza się pan Jerzy. -
Nauczanie to by"o to, co zawsze
chcia"em robi&. Mo'e dlatego do-
datkowo jeszcze wyk"ada"em w
Zespole Szkó" Ochrony (rodo-
wiska, w Towarzystwie Edukacji
Bankowej, w Liceum dla Doros"ych
przy Zak"adzie Doskonalenia Za-
wodowego. Zawsze geografi! i tu-
rystyk!. 

Zapytaliśmy dyrektora o poza-
zawodowe zainteresowania i
pasje. Okazuje się, że zawsze były
to wyjazdy i wędrówki. Z żoną i
córką co roku chodzą po górach,
odwiedzają Zakopane, organizują

wolny od pracy czas, mówi, że ma
jeszcze do przeczytania dziesiątki
książek historycznych i geograficz-
nych. Bardzo lubi taką literaturę.
Nie zamierza też rezygnować z
wyjazdów. Częściej towarzyszyć
będzie córce w jej artystycznych
pasjach. Córka maluje, więc pew-
nie będą plenery, wystawy, praca
w atelier. No a poza tym ma ogró-
dek działkowy, więc razem z żoną
spędzać tam będą wiosenne i let-
nie miesiące. Oby zdrowie dopisy-
wało.

Redakcja mówi więc w imieniu
uczniów, rodziców i czytelników
gazety - dziękujemy! Za dziesiątki
lat nauczycielskiej pracy, za pro-
wadzenie szkoły, za pokazywanie
tego, co wartościowe i ważne. 

wyprawy w nieznane. W wakacje
były to też zawsze obozy węd-
rowne z uczniami. Ale kiedy czas
pozwalał, to pan Jerzy z pasją
wędkował, a wcześniej jeszcze
pasjonował się żeglarstwem i kaja-
karstwem. Od dziecka jest kibicem
żużla. Mówi, że tato woził go na
mecze leszczyńskiej Unii w wózku,
więc musiał polubić ten sport.
Teraz chodzi na mecze i ogląda je
w telewizji. 

Od 1 września Jerzy Kowalczyk
przeszedł na emeryturę. Będzie
jeszcze dwa razy w tygodniu uczył
w szkole geografii. Nie chce ze-
rwać kontaktów z placówką i
uczniami. Zapytany, jak wypełni
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Rowerem przez gmin%
Po raz ostatni opisujemy

ścieżkę rowerową przebiegającą
przez naszą gminę, którą zapro-
ponował Mateusz Mroziński. Za-
chęcamy wszystkich do opisu

CHOWA. Wyjeżdżamy ze Świę-
ciechowy drogą asfaltową w kie-
runku Lasocic. Przekraczamy
drogę krajową nr 12, linię kolejową
Leszno – Głogów i jedziemy dalej

swoich tras rowerowych i podzie-
lenia się nimi z czytelnikami. Ko-
rzystajmy z rowerowych wypraw,
dopóki pozwala nam na to po-
goda. Proponowana trasa na
wrzesień to: ŚWIĘCIECHOWA –
LASOCICE – PRZYBYSZEWO -
DŁUGIE STARE – TRZEBINY –
PIOTROWICE – ŚWIĘCIE-

prosto w kierunku Przybyszewa.
Tam, na wjeździe, znajduje się
plac z ogrodzoną figurą i przy-
stankiem autobusowym. Skrę-
camy w ul. św. Jana Chrzciciela i
polną drogą, momentami nie-
równą, kierujemy się w stronę
miejscowości Długie Stare. Po
drodze znów przekraczamy linię

kolejową Leszno – Głogów. Wy-
jeżdżamy na samym końcu miejs-
cowości na ul. Wiosenną.
Jedziemy wzdłuż tej ulicy, mijamy
kościół parafialny pod wezwaniem
św. Marcina, Gospodarstwo Rolne
Skarbu Państwa. Przekraczając
drogę krajową nr 12, wjeżdżamy
na ul. Jesienną obok Zespołu
Szkół i kierujemy się zabytkową
aleją drzew w stronę Trzebin. O
tym, że aleja drzew jest zabyt-
kowa, informują nas specjalne
tablice, a sama aleja jest faktycz-
nie bardzo ładna. W Trzebinach
mijamy pałac z zadbanym parkiem
(siedzibę Muzeum Archeologicz-
nego i Regionalnego Ośrodka
Badań i Dokumentacji Zabytków w
Poznaniu), plac zabaw i kierujemy
się w stronę Piotrowic. W Piotro-
wicach skręcamy w lewo i je-
dziemy do Święciechowy lub
prosto polną drogą i lasem w kie-
runku Gołanic. Tam przejeżdżamy
obok cmentarza, kierujemy się
prosto w stronę Krzycka Małego.
Przed klubem dyskoteki skręcamy
w prawo i polną drogą wracamy
do Święciechowy.

Nasze male(stwo
ma roczek

11 września to szczególny
dzień dla rodziny Patryka Przybyl-
skiego ze Święciechowy - tego
dnia obchodzić on będzie swoje
pierwsze urodziny. Chłopiec jest
często uśmiechnięty, choć cza-
sami jeszcze płacze. Z dnia na
dzień uczy się coraz więcej. Nic w
tym dziwnego, w końcu ma bardzo
dobrego nauczyciela - o rok star-
szego brata Jakuba, który swoje
urodziny ma 10 września. Na zdję-
ciu mały Patryk podczas kolacji po
wieczornej kąpieli. 

Bibliotekarz radzi

„Dla Ciebie wszystko”, czyli
najnowsza książka niekwestiono-
wanego króla romansu Nicholasa
Sparksa. To wzruszająca opo-
wieść o spotkaniu po latach, po-
trzebie miłości i trudnych
wyborach. Bohaterowie Dawson i
Amanda czasy pierwszej młodo-
ści mają już za sobą. Obydwoje
po czterdziestce, przyjeżdżają do
swojego rodzinnego miasta na
pogrzeb starego przyjaciela i
opiekuna. Kiedyś, lata temu, byli
w sobie zakochani. Amanda po-
chodziła z dobrej, zamożnej ro-
dziny, bliscy Dawsona należeli do
przestępczego otoczenia. Róż-

nice społeczne, wychowanie,
wreszcie nieprzychylni ludzie
sprawili, że tych dwoje nigdy nie
mogło być razem. Dawson, który
niegdyś niechcący zabił czło-
wieka, nigdy się z tym nie pogo-
dził i żyje samotnie, pokutując za
dawne winy. Amanda, obecnie
żona alkoholika, urodziła czworo
dzieci i pochowała jedno z nich.
Losy obydwojga naznaczone są
tragedią. Teraz dawni kochanko-
wie spotykają się ponownie i po-
grzebane przed laty uczucie
powraca. 

Kolejne książki, które proponują bibliotekarki, to „Dla Ciebie
wszystko” Nicholasa Sparksa oraz „Dom Nocy” P.C. Cast,
Kristin Cast. 

W sobot!, 18 sierpnia, mieszka#cy Go"anic wzi!li udzia" w mszy %w.
do'ynkowej, dzi!kczynnej. Wieniec przygotowali mieszka#cy Go"anic i
Piotrowic. Po po"udniu na boisku odby"a si! zabawa do'ynkowa. By"a
inna ni' zwykle, bo mieszka#cy bawili si! przy muzyce mechanicznej.
Ponadto klub Alternatywa z Leszna przygotowa" wspólne zabawy dla
najm"odszych, w tym malowanie twarzy. Firma Gliding Hotel udost!p-
ni"a trampolin! dla dzieci oraz zaj!"a si! cz!%ci$ gastronomiczn$. Or-
ganizatorami imprezy byli: so"tys oraz Rada So"ecka Go"anic. 

„Dom Nocy” to seria książek
fantasy napisanych przez P. C.
Cast i jej córkę Kristin Cast. Seria
opowiada o przygodach szesnas-

toletniej Zoey Redbird, która zos-
taje naznaczona i aby odpowied-
nio przejść przemianę z adepta w
dorosłego wampira, musi za-
mieszkać w Domu Nocy. Tam
poznaje nowych przyjaciół - Da-
miena, Shaunee, Erin i Stevie
Rae oraz wrogów, do których po-
czątkowo zaliczała się jej później-
sza przyjaciółka Afrodyta. Zoey,
jak się okazuje, nie jest typową
adeptką, gdyż umie porozumie-
wać się ze wszystkimi pięcioma
żywiołami: ziemią, ogniem, po-
wietrzem, wodą oraz duchem.

Musi zmierzyć się z narastającymi
problemami rodzinnymi oraz ser-
cowymi. Dziewczyna poznaje
przystojnego i niezwykle utalento-
wanego pod względem aktorskim
Erika. Zakochuje się w nim, lecz
na drodze do szczęścia staje
Heath, kapitan drużyny futbolowej
i dawna miłość Zoey, najprzystoj-
niejszy nauczyciel Loren oraz
świetny łucznik Stark. Kapłanką
Domu Nocy jest Neferet, której
mroczną tajemnicę dziewczyna
odkryła przy pomocy przyjaciół
oraz swej ukochanej babci. 
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Pielgrzymka do W#och
Ksiądz Ireneusz Rachwal-

ski organizuje pielgrzymkę do
Włoch. Odbędzie się ona od 12
do 20 października. Już teraz
można zgłaszać swój udział w
pielgrzymce. 

Wyjazd zaplanowano na 12
października o godz. 3. Przejazd
prowadzić będzie przez Czechy,
Austrię, do Włoch. W programie
między innymi:

- Wyjazd do Wenecji – zwie-
dzanie miasta m. in. placu i Bazy-
liki św. Marka, Pałacu Dożów oraz
Mostu Westchnień. Przejazd do
Rimini.

- Przejazd do Asyżu – zwiedza-
nie miasta. Przejazd w okolice San
Giovanni Rotondo.

- Zwiedzanie San Giovanni Ro-
tundo. Przejazd do Sorrento na
obiadokolację i nocleg.

- Przejazd do Pompei – zwie-
dzanie miasta, Monte Cassino –
zwiedzanie cmentarza. Przejazd w

okolice Rzymu.
- Przejazd do Rzymu i Waty-

kanu – zwiedzanie miasta, m. in.
udział w audiencji generalnej.
Zwiedzanie Rzymu barokowego:
plac Navona, Panteon, Fontanna
di Trevi, Schody Hiszpańskie,
Rzym antycznego – plac Wenecki,
Kapitol, Forum Romanum oraz Ko-
loseum. 

- Zwiedzanie miasta – Bazylika
i plac św. Piotra, Groty Watykań-
skie, Grób bł. Jana Pawła II, Bazy-
lika Matki Boskiej Większej. 

- Przejazd do Werony – zwie-
dzanie miasta. 

W cenie wyjazdu jest 8 nocle-
gów w pokojach 2 - osobowych, 8
śniadań i obiadokolacji, autokar,
pilot – przewodnik oraz ubezpie-
czenie. 

Dodatkowe informacje i zapisy
u księdza proboszcza parafii Dłu-
gie Stare - Ireneusza Rachwal-
skiego. 

W czasie obchodów Dni (wi!ciechowy 25 sierpnia odby" si! mecz pi"ki no'nej oraz turniej siatkówki. A wszystko mia"o miejsce na
nowym Orliku w (wi!ciechowe, który zosta" udost!pniony po raz pierwszy. W turnieju udzia" wzi!"o pi!& dru'yn: Antoniaki, Dru'yna
Jacka Nowaka, Kiepscy, Ko"odziejczyki oraz ZPiT Marynia. Po zaci!tej walce mecz siatkówki wygra"a dru'yna Marynia, na drugim
miejscu uplasowa"a si! Dru'yna Jacka Nowaka, a na pozycji trzeciej - Kiepscy. W turnieju s!dziowa" Pawe" Fr$ckowiak. 
Ponadto na boisku do pi"ki no'nej odby" si! mecz treningowy Kormoran (wi!ciechowa w kategorii Orlik. By" to mecz pokazowy. Tre-
nerem pi"karzy jest Jacek *ukowski, a prezesem Ryszard P"achta. W meczu udzia" wzi!"a nowo powsta"a dru'yna dzieci!ca z ca"ej
gminy. 

W niedzielę, 2 września, w naszej gminie odbyły się ostatnie już Do-
żynki Parafialne. W Niechłodzie, o godz.11.00 odprawiona została msza
święta dziękczynna w kościele pw. Wszystkich Świętych.  Nie zabrakło
wieńca dożynkowego oraz chleba. Wieczorem dla mieszkańców wsi zor-
ganizowano zabawę taneczną z zespołem Progres. Organizatorem  im-
prezy był sołtys i Rada Sołecka wsi Niechłód. 

Podczas niedzielnych obchodów Dni Święciechowy, 26 sierpnia, od-
były się zawody strzeleckie dla ochotników. Organizatorem zawodów była
Liga Obrony Kraju działająca przy Samorządowym Ośrodku Kultury. W
turnieju strzeleckim kobiet przyznano następujące miejsca: I – Alicja Dra-
gan z Bukówca Górnego, II – Elżbieta Migacz ze Święciechowy, a III -
Barbara Dragan z Bukówca Górnego. W kategorii mężczyzn I miejsce
zdobył Piotr Kołodziejczyk z Lipna, II miejsce zdobył Jarosław Wyrodek ze
Święciechowy, III miejsa ex aeguo otrzymali Przemysław Gąda ze Świę-
ciechowy oraz Marek Pospiech z Leszna. Wręczono także nagrodę spe-
cjalną – replikę pistoletu, którą otrzymał Piotr Kołodziejczyk z Lipna.  

Nad bezpieczeństwem
mieszkańców, na plaży w Go-
łanicach ratownicy czuwali od
30 czerwca do 31 sierpnia.
Kąpielisko strzeżone było
przez siedem dni w tygodniu
w godzinach od 10.00 do
18.00. - Nie by"o 'adnych
trudnych incydentów – infor-
muje Łukasz Szwarc, kie-
rownik Rejonowej Stanicy
WOPR w Gołanicach. – Na
szcz!%cie by"o spokojnie, nie
trzeba by"o wzywa& policji. Co
najwa'niejsze, nikt si! nie utopi". Odnotowali%my tylko pojedy#cze przy-
padki, gdy dzieci spad"y z materaca czy wypad"y z ko"a ratunkowego. Ra-
townicy dbali o to, aby osoby nieumiejące pływać, nie wypływały za
czerwoną bojkę, aby uniknąć nieszczęścia. W tym sezonie nad bezpie-
czeństwem wypoczywających opiekę sprawowało pięciu ratowników. Jed-
norazowo na patrolu znajdowało się dwóch zatrudnionych pracowników,
a w momencie, gdy plażowiczów było wielu mogli oni liczyć na pomoc
działaczy społecznych, członków drużyny WOPR z Gołanic. 
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Prawdziwe historie

Piszecie na łamach gazety o
życiu wielu rodzin, o ich kłopotach,
dramatach, czasem dobrych chwi-
lach. Pomyślałam więc, że mogłabym
do tej rubryki przekazać wspomnie-
nie o mojej przyjaciółce sprzed lat, a
właściwie o kobietach w jej rodzinie.
Bo niecodzienne wydaje mi się to, jak
układały się ich losy przez prawie 50
lat. W tej rodzinie kobiety zawsze były
same. Ciekawa jestem, czy najmłod-
sza ich latorośl zmieni to fatum, o któ-
rym one czasem mówią. Jagienka
ma dopiero szesnaście lat, więc
wszystko może się zdarzyć. Także to,
co dobre. 

Kiedy poznałam Basię, mieszkała
ze swoją mamą w bardzo ładnym
domu. Lubiłam tam zachodzić, bo z
tyłu budynku miały piękny ogród.
Przesiadywałyśmy tam godzinami.
Ja właśnie zdałam maturę, a ona do-
stała swoją pierwszą pracę. Nie
wiem, czy dziś wiele osób pamięta,
ale w latach sześćdziesiątych prawie
w każdej miejscowości były kluboka-
wiarnie. Przychodziło tam sporo mło-
dych ludzi, słuchaliśmy muzyki,
graliśmy w różne gry planszowe, cza-
sem tańczyliśmy. Basia została sze-
fową takiego klubu. W tym
pomieszczeniu był także barek. Basia
sprzedawała kawę, słodycze, papie-
rosy. Była młodziutka, myślę, że tro-

Zamieszczamy kolejną prawdziwą historię, która przydarzyła się jed-
nej z rodzin w naszym regionie. Czytelnikom należy się jednak wyjaś-
nienie, że nie każda z tych opowieści dotyczy dzisiejszych
mieszkańców gminy Święciechowa. Zdarza się, że ktoś opowiada nam
historię znajomych czy krewnych, mieszkających tuż "za miedzą", w
sąsiednich gminach, w Lesznie. Bywa, że wspomina czasy dzieciń-
stwa, które spędził kilkadziesiąt kilometrów dalej. Niektórych bohate-
rów prawdziwych historii poznałam osobiście w czasie moich
reporterskich wędrówek po miejscowościach regionu leszczyńskiego.
Na prośbę tych osób często zmieniamy ich imiona lub nie podajemy
miejscowości, by nie przywoływać trudnych wspomnień. 
Każda z zamieszczonych historii jest prawdziwa. Każda też mogłaby
zdarzyć się wszędzie, także u nas, w naszych wsiach i u naszych są-
siadów. Dlatego je zamieszczamy, bo przecież czegoś nas uczą, o
czymś opowiadają, na jakiś problem zwracają uwagę. Jeśli więc Pań-
stwo znacie takie historie i chcielibyście się nimi podzielić z czytelni-
kami "Kuriera...", prosimy o kontakt z redakcją. Przyjedziemy,
wysłuchamy, spiszemy. Także wtedy jeśli historia dotyczyć będzie bli-
skich lub znajomych spoza gminy. Zawsze warto opisać choć kawałek
ludzkich losów. 

chę naiwna, nie potrafiła wszystkiego
przypilnować. Ale nikt nie miał do niej
o to pretensji, w klubie zawsze było
wesoło, czysto. O rozliczeniach i pie-
niądzach nie myślało się wtedy. 

Więcej zaczęto plotkować, gdy
Basia zaszła w ciążę. Ja wiedziałam,
że ojcem jej dziecka był pewien woj-
skowy, ale zatrzymałam to dla siebie.
Ona liczyła na to, że ją zabierze, że
wyjadą, a już na pewno, że będzie
jego żoną. Tak się nie stało. Wkrótce
więc w jej domu były trzy kobiety.
Mama od lat była wdową, Basia sa-
motną matką, a mała Marysia naju-
kochańszym skarbem.
Rozpieszczały ją i kochały ponad
wszystko. Pamiętam, jak Basia z có-
reczką przychodziła do kluboka-
wiarni, jak sadzała ją na ladzie baru,
jak młodzi ludzie bawili się z tym ma-
leństwem. To chyba były jedyne
szczęśliwe chwile w ich życiu. 

A potem przyszedł szok. Któregoś
dnia Basię zabrała milicja, wprost z
klubu. Zatrzymano ją na przesłucha-
nie, później była rozprawa, na końcu
kara. Okazało się, że w kasie baru
było spore manko. W tamtych cza-
sach taka niegospodarność uzna-
wana była za kradzież. Basię
okrzyknięto złodziejką. Dziś nie
umiem już powiedzieć, ile pieniędzy
brakowało w barze, ale nie mogły to

być bardzo duże kwoty, bo towar nie
należał do najdroższych. Myślę, że
gdyby manko przeliczyć na pensję
Basi, to zapewne nie byłoby tego wię-
cej niż jej półroczne pobory. Ale nie-
stety te pieniądze zniknęły. Przez lata
byłam przekonana, że nie Basia je
wzięła, tylko inni młodzi ludzie, którzy
zwyczajnie zabierali jakieś czeko-
ladki, cukierki i nie wrzucali pieniędzy
do kasy. Albo robili sobie kawę, za
którą też nie płacili, czasem zapalili
papierosa z tych "służbowych". A
może Basię oszukali ci, którzy przy-
wozili towar? Często podpisywała do-
kumenty nie patrząc na ich treść. Na
pewno nie przewidziała takich kon-
sekwencji.

Basia trafiła do więzienia. Starsi
mieszkańcy naszego regionu pamię-
tają, że więzienie dla kobiet mieściło
się w Bojanowie, niedaleko nas. To
tam przewieziono ją, jakby zrobiła
coś najstraszniejszego w życiu. Dwa
razy ją odwiedziłam. Nigdy nie zapo-
mnę tamtych chwil. Tamtych krat,
tamtego nastroju, twarzy Basi.

Częściej bywałam u mamy Basi i
maleńkiej Marysi. Wtedy było im
ciężko, także finansowo. Mama Basi
miała bardzo małą emeryturę, a oj-
ciec Marysi wcale się nie odzywał.
Cieszyła ich każda, nawet najdrob-
niejsza pomoc.

Pamiętam jeszcze jeden okropny
czas w życiu Basi. Z tego więzienia
dostała przepustkę, a właściwie
"urlop". Była pewna, że za dobre
sprawowanie podarują jej resztę kary.
Przesiedziała prawie dwa lata, a zos-
tał jej jeszcze rok. W domu była kil-
kanaście miesięcy. Marysia bardzo
się wtedy do niej przywiązała. I nagle
przyszedł nakaz powrotu do zakładu
karnego. Znowu musiała zostawić
córkę. Basia bardzo się wtedy zała-
mała.

Moje życie potoczyło się innymi
torami. Wyszłam za mąż, wyjecha-
łam, ale zamieszkałam niedaleko.
Cały czas wiedziałam więc, co dzieje
się w domu mojej przyjaciółki. Jesz-
cze przez parę lat przyjeżdżałam do

jej ogrodu, także z moimi dziećmi. Wi-
działam, jak dorasta Marysia. Ale
także, jak im było ciężko. Basia nie
mogła znaleźć pracy, bo przecież
była karana. Mama chorowała, a
potem musiały się również wyprowa-
dzić z tamtego ładnego domu. Basia
często mówiła, że żadnej kobiecie w
jej rodzinie nigdy się nie powodziło.
Podobno jej babcia też nie była
szczęśliwa. A Marysia?

No cóż. Miała być fryzjerką.
Uczyła się w prywatnym zakładzie i
tam poznała pewnego chłopaka.
Basia zgodziła się, by zamieszkał u
nich. I to była kolejna zła decyzja w
jej życiu. Kiedy pierwszy raz uderzył
Marysię, myślałam, że wszystkie trzy
oszaleją z rozpaczy. Basia przyje-
chała do mnie, przegadałyśmy całą
noc. Już wtedy powinna go wyrzucić.
Ale to mama Basi namawiała je, by
jeszcze spróbowały. Z mężczyzną w
domu jest łatwiej - mówiła. Co zrobią,
jak odejdzie? Skąd wezmą pienią-
dze? Martwiła się tym przez całe mie-
siące. Wiedziała, że i ona "odchodzi",
a jej dziewczynki będą zupełnie
same. Wkrótce mama Basi umarła.

A potem było już tylko gorzej, i go-
rzej. Marysia urodziła Jagienkę. I
wtedy zdecydowała, że wychowa ją
sama. Znowu są we trzy. Basia ma
już prawie 70 lat, jej Marysia ponad
40, a Jagienka wchodzi w dorosłość.
Rzadziej się teraz widujemy, ale bar-
dzo często do siebie dzwonimy. Ja-
gienka niewiele wie o tamtych latach
sprzed pół wieku. Nie jestem pewna,
czy babcia Basia opowiadała jej kie-
dyś o klubokawiarni, o swojej pierw-
szej pracy i o tamtym dramatycznym
okresie w jej życiu. Nie pytam, bo
same mało o tym mówimy. Za to czę-
ściej o przyszłości Jagienki. Czy w
końcu to ona ułoży sobie szczęśliwiej
życie? Jest wspaniała, naprawdę na
to zasługuje. Może przerwie wreszcie
ten pechowy krąg? Ja życzę jej tego
z całego serca.

HALINA SIECIŃSKA

We wrześniu przede wszystkim rozpoczynamy nowy rok szkolny.
Dzieci wracają po wakacjach do szkół.

Zawsze 1 września, w rocznicę wybuchu II wojny światowej, obcho-
dzimy     Światowy Dzień Pokoju. W tym miesiącu wszyscy pamiętać też po-
winni o chorych. 21 września jest Światowym Dniem Choroby Alzheimera,
a 30 września Międzynarodowym Dniem Niesłyszących. To ostatnie
święto obchodzi się od 1958 roku, zawsze w ostatnią niedzielę września.
We wrześniu obchodzimy także Międzynarodowy Dzień Turystyki – 27 i
Światowy Dzień Morza – 28. 

Nie zapomnij we wrze)niu
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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 ósmym numerze „Kuriera...” było hasło:
URLOP JESZCZE PRZED NAMI.  Do redakcji wpłynęło 11 prawidłowych rozwiązań.
W drodze losowania wyłoniliśmy zwycięzcę. Jest nią pani Katarzyna Foralewska z
Długiego Starego. Nagrodę można odebrać w Samorządowym Ośrodku Kultury w
godz. od 8.00 do 15.00. Gratulujemy. Na rozwiązania czekamy do 15 października. 

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

W domu możesz liczyć na przy-
jemną atmosferę. Skończą się niepo-
rozumienia, które ostatnio dawały o
sobie znać. W pracy pewne zmiany
na lepsze. I dobra wiadomość.  

Byk 20.04-20.05
Pomyśl więcej o swojej rodzinie.

Ostatnio trochę ją zaniedbujesz. Mu-
sisz pokazać swoim bliskim, jak wiele
dla Ciebie znaczą. W pracy będziesz
miała mniej kłopotliwych obowiązków.  

Bliźnięta 21.05-21.06
Zapowiada się dłuższy wyjazd lub

chociaż kilkudniowy wypoczynek.
Gwiazdy ostrzegają jednak przed za-
wieraniem pochopnych znajomości.
Uważaj na zdrowie, zwłaszcza na
problemy z kręgosłupem. Spaceruj,
organizuj wycieczki rowerowe. 

Rak 22.06-22.07
W pracy pojawi się nowa, intere-

sująca osoba. Prawdopodobne jest
obustronne zauroczenie. W drugiej
połowie miesiąca możesz spodzie-
wać się ciekawej propozycji dodatko-
wych zajęć. Rozważ, czy warto ją
przyjąć.

Lew 23.07-22.08
Przed Tobą bardzo dynamiczny

okres, zarówno w pracy, jak i w domu.
Nowa znajomość ma szansę na
trwały związek. Trochę komplikacji
zdrowotnych. Uważaj, by nie przesa-
dzić z odchudzaniem. 

Panna 23.08-22.09
Trochę za dużo marnujesz czasu.

Ciągle gdzieś pędzisz i spieszysz się.
Nieco zwolnij, a odczujesz ulgę. Pod
koniec miesiąca miłe spotkanie z
przyjaciółmi. Finanse dobre. 

Waga 23.09-22.10
Wkrótce będziesz mogła zająć się

wszystkim, na co dotąd nie miałaś
czasu lub ochoty. I sprawi Ci to ra-
dość. W uczuciach gorąco, spotka
Cię czułość, zainteresowanie i wspar-
cie. 

Skorpion 23.10-21.11
Lato zachęca do odświeżenia sta-

rych znajomości. Skorzystaj z zapro-
szeń na towarzyskie spotkania.
Finanse stabilne, praca przyniesie Ci
sporo satysfakcji. Skontroluj zdrowie. 

Strzelec 22.11-21.12
Wyjedź na urlop tylko we dwoje i

ciesz się każdą chwilą. W domu po-
dziel się obowiązkami z bliskimi, nie
bierz wszystkiego na siebie. Oczekuj
miłej wiadomości. 

Koziorożec 22.12-19.01
Wkrótce zrozumiesz, jak wiele dla

kogoś znaczysz. Nie lekceważ tego
uczucia. W pracy otrzymasz pomoc z
nieoczekiwanej strony. Stosunki z
przyjaciółmi więcej niż dobre. 

Wodnik 20.01-18.02
Nowa szansa na miłość. Ktoś się

Tobą zachwyci i będzie Cię adoro-
wać. Jest szansa na poprawę sytua-
cji materialnej. Może awans. Przez
Twój dom przewinie się wiele osób.
Będzie wesoło. 

Ryby 19.02-20.03
Zasłużyłaś na dobry urlop. Jeśli

więc dotąd nie znalazłaś czasu na
wypoczynek, zrób to teraz. Poznasz
ciekawych ludzi. W pracy dość inten-
sywny miesiąc. Po powrocie z urlopu
możesz dostać dodatkowe zajęcie. 

(: (: HUMOR :) :)
Na ulicy w kraju skąpców kie-

rowca potrącił przechodnia. Szybko
wysiadł z samochodu, trzymając w
ręku banknot. Poszkodowany, zo-
baczywszy pieniądze, zerwał się
natychmiast na nogi i zapytał:

- Przepraszam bardzo, a w jakie
dni tygodnia pan t!dy zwykle prze-
je'd'a?

* * *
Mąż pyta żonę:
- Co dzi% na obiad?
- Nic.
- Jak to, wczoraj te' by"o nic. 
- Bo ugotowa"am na dwa dni. 

* * *
Kowalska do koleżanki:
- Nie mog! nauczy& m!'a po-

rz$dku.
- A co on takiego robi?
- Za ka'dym razem chowa port-

fel w inne miejsce.
* * *

Kowalski dzwoni do znajomego:
- S"uchaj stary, wpadnij do mnie

jutro z samego rana, to pojedziemy
razem na ryby.

- Ale ja nie potrafi! "owi& ryb!
- Co w tym trudnego? Nalewasz

i pijesz.

Żeberka w dżemie
Sk"adniki: pó"tora kg 'eberek, 5

cebul, 5 marchewek, s"oiczek pikan-
tnego keczupu, s"oik d'emu brzos-
kwiniowego, sól, pieprz, olej do
sma'enia. 

Żeberka umyj, osusz, posyp solą
i pieprzem. Wstaw na noc do lo-
dówki. Obsmaż na oleju. Cebulę po-
krój w piórka, marchewkę zetrzyj na
tarce. Ułóż w naczyniu żaroodpor-
nym. Dodaj żeberka, posmaruj dże-
mem i keczupem. Polej tłuszczem ze

smażenia. Piecz ok. 90 minut w
temp. 180 stopni.

Kurczak w śmietanie
Sk"adniki: 3-4 pojedyncze piersi

kurczaka, 2 ma"e torebki zupy cebu-
lowej, 30 dag pieczarek, 1 %mietana. 

Piersi pokrój na trzy części, ob-
tocz w proszku z zupy cebulowej i
obsmaż na patelni. Pieczarki pokrój
w plastry i podduś. Następnie ob-
smażone piersi ułóż w naczyniu ża-
roodpornym, wyłóż na nie pieczarki,
a wierzch polej śmietaną. Całość za-
piekaj w nagrzanym do 180 stopni
piekarniku przez około 20-30 minut. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 4 2 6 7 8 7 11

12 13 14 7 5 15 2 16 11

12 17 8 7 8

Angielska miara
obj!to"ci p#ynów

Zast!puje w pracy
cz#owieka

Medykament

By# nim
powie"ciowy

Bohun
Rzeka w USA

- Kalifornia

15 17 2

Masa z utartych
migda#ów z

cukrem

Bajkowy skarbiec
Ali Baby

Zabiedzony ko$
6 4 10

1
Angielska litera „i”

w zdaniu

Przodek staro%yt-
nych Greków 5

Cyrk lodowcowy  

3

16

Miasto w Japonii
na wyspie Sikoku

D#ugie poro%e na
g#owie jelenia

tworz&ce wieniec

13

Grecka bogini
zemsty

Lód na rzece 7

14

Wap$ dla
chemika

Krzywy krótki
nó% szewski

Biblijny
niegodziwiec

8

9

Prawobrze%na
dzielnica

Warszawy
11 12  

Właśnie teraz w ogródkach jest
mnóstwo świeżej mięty. Pięknie
pachnie, ale też służy zdrowiu i
urodzie.

Mięta pomaga pokonać kłopoty
żołądkowe, delikatnie uspokaja,
chłodzi, poprawia apetyt. Warto po
nią sięgnąć. My proponujemy mię-
towy napar. Łyżkę świeżej mięty
zalać trzeba dwiema szklankami
wrzątku i parzyć pod przykryciem
około 10 minut. Po kolejnych 5 mi-
nutach należy napar przecedzić i
pić pół szklanki godzinę przed je-
dzeniem. Wówczas złagodzimy
nieżyty żołądka i braki łaknienia. Po
jedzeniu napój z mięty służy jako
środek rozkurczowy i żółciopędny. 

Ale mięta wspaniale smakuje
też jako dodatek do herbaty. Zapa-
rzamy czarną herbatę, dodajemy
łyżeczkę cytrynowego napoju i do
tego wrzucamy dwa, trzy listki
świeżej mięty. Herbata jest pyszna.

I jeszcze polecamy relaksującą
kąpiel z miętą. Dwie szklanki świe-
żej mięty zalewamy litrem wrzątku.
Parzymy 10 minut, przecedzamy.
Napar wlewamy do wanny, doda-
jemy 2 krople olejku pomarańczo-
wego i dopełniamy wannę wodą.
Taka kąpiel łagodzi stany napięcia
nerwowego. 

Na szybki obiad

Cenna
mi%ta

K r z y ' ó w k a  
z  n a g r o d &
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Turniej Pi#karski o Puchar Wójta

Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Święciechowa odbył się 15 sierpnia na boisku w Święciechowie. W rozgrywkach udział wzięło osiem ze-
społów z terenu gminy. Po zaciętej walce drużyny uplasowały się na następujących miejscach: I – Gwiazda Antoniak ze Święciechowy, II – Iskra Dłu-
gie Stare, III – Oldboys Święciechowa. Poza podium znaleźli się: IV miejsce – Błękitni z Niechłodu, V miejsce – Kormoran Święciechowa, VI miejsce
– Skazani na sukces ze Święciechowy, VII miejsce – Henrykowo, VIII miejsce – Komin Trzebiny. Turniej rozpoczął wójt gminy, Marek Lorych, który pierw-
szy kopnął piłkę. Podczas imprezy odbyło się uroczyste pożegnanie bramkarza kończącego karierę w Klubie Sportowym Kormoran - Karola Koźmiń-
skiego. Dodatkową atrakcją było rozegranie konkursu rzutu lotką. Wyłoniono trzech zwycięzców. I miejsce zajął Karol Koźmiński, II miejsce – Paweł
Koźmiński, III miejsce – wójt gminy Marek Lorych. 

Turniej zakończyła zabawa taneczna. Organizatorami imprezy byli: Klub Sportowy Kormoran oraz Koło Gospodyń Wiejskich ze Święciechowy.

Zawody konne przy wigwamie

W środę, 15 sierpnia, odbył się festyn oraz IV Towarzyskie Zawody w Skokach przez Przeszkody o Puchar Wójta Święciechowy. Impreza odbyła
się w Ośrodku Jeździeckim – Wigwamy. Przybyło wielu zawodników, odbyły się aż 124 przejazdy konne. Zawodnicy startowali w pięciu konkursach:
mLL dokładności, LL dokładności o Puchar Radia Elka, L dwufazowy o Puchar Sołtysa Święciechowy, P zwykły z rozgrywką o Puchar C&C Solution
Partner, N z jokerem o Puchar Wójta Święciechowy. Dla wszystkich najlepszych zawodników przewidziano nagrody rzeczowe. Organizatorzy zapew-
nili darmowy wstęp oraz parking. Podczas festynu nie brakowało dodatkowych atrakcji. Dla dzieci przygotowano plac zabaw, dmuchany zamek oraz
basen. Można było skorzystać z zakupów w stoisku Sekcji Leszczyńskich Plastyków oraz stoiskach z zabawkami i artykułami jeździeckimi. Organiza-
torami zawodów byli Lilianna i Marian Janowscy oraz Tomasz Gorynia. 

W niedziel!, 12 sierpnia, na Orliku w Lasocicach z
inicjatywy Kamila Szymczaka z Krzycka odby" si!
Turniej Pi"karski o Puchar Pozytywnie Zakr!conych. 
W zawodach udzia" wzi!"o osiem dru'yn, reprezen-
tuj$cych miejscowo%ci z naszej gminy. Na boisku
walczyli: Iskra D"ugie Stare, Kiepscy Krzycko, B"!kitni
Niech"ód, Gang Strzy'ewice, Papa (wi!ciechowa,
Gwardia Lasocice, Kormoran (wi!ciechowa oraz
Komin Trzebiny. Dru'yny podzielono na dwie grupy,
które rywalizowa"y systemem ka'dy z ka'dym. Do fi-
na"u imprezy awansowa"a ostatecznie reprezentacja
Strzy'ewic, która pokona"a w nim zespó" z Trzebin.
Trzecie miejsce zaj!"a Gwardia Lasocice, a czwarte
- Papa (wi!ciechowa. Turniej zorganizowano po raz
trzeci. 



[ 15 ]KURIER !WI"CIECHOWSKI

D O * Y N K I

Dożynki w Długiem Starem odbyły się w sobotę, 18 sierpnia. Obrzędy rozpoczęły się mszą
św. dziękczynną. Następnie kolorowy korowód przejechał ulicami, udając się na boisko spor-
towe. Tam odbyła się część oficjalna. Zgromadzonych mieszkańców i zaproszonych gości
przywitali sołtys Stanisław Urbański i wójt gminy Marek Lorych. W części artystycznej zapre-
zentował się Zespół Śpiewaczy Razem Raźniej oraz Mały Zespół Taneczny, składający się z
mieszkańców Długiego Starego. Część artystyczną poprowadziła dyrektorka miejscowej
szkoły Hanna Hubert. Był także poczęstunek dla gości oraz bufet i konkurencje dla miesz-
kańców i wszystkich, którzy przybyli na uroczystość. Przeprowadzono również loterię fantową.
Do tańca przygrywał zespół muzyczny Fenix. Organizatorami imprezy byli: sołtys i Rada So-
łecka przy wsparciu Zespołu Śpiewaczego Razem Raźniej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.
Dziękują oni mieszkańcom za uczestnictwo i dobrą zabawę, a wszystkim, którzy pomagali,
za dobrą organizację i zaangażowanie. 

Dożynki w Przybyszewie odbyły się na placu przy
siedzibie ZMW w niedzielę, 19 sierpnia. Obrzędy roz-
poczęto mszą św. dziękczynną na świeżym powietrzu.
A pogoda dopisała. Organizatorem była sołtys wsi, któ-
rej pomagała Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiej-
skich, Ochotnicza Straż Pożarna i Stowarzyszenie
ZMW. 

W części artystycznej zaprezentowali się: Zespół
Pieśni i Tańca Marynia oraz wolontariusze z Centrum
Aktywności Twórczej w Lasocicach. Mieszkańcy brali
udział w wielu konkurencjach, między innymi picia
piwa na czas dla dorosłych, picia soku na czas dla
młodszych, skokach w workach, przeciąganiu liny itd.
Zabawy dla dzieci przygotowali członkowie CAT. Ob-
rzędy zakończyła zabawa taneczna przy muzyce ze-
społu Milord.
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Wi!cej na stronie www. kultura-swieciechowa. pl

Grupa Paw"a Apolinarskiego

Zespó" Krajna Chata z UkrainyChór Zoeterwoude z Holandii

Zgromadzona publiczno%&

Zespó" Wiosna z RosjiSmarowanie Osi Ziemi

Taekwondo Dragon
ZPiT Marynia


