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Ferie zimowe dla dzieci i mło-
dzieży dobiegły końca. W ponie-
działek, 28 stycznia, uczniowie
wrócili do szkół, aby rozpocząć ko-
lejny semestr nauki. 

W czasie dwutygodniowego wy-
poczynku czekało na nich wiele at-
rakcji: wyjazdy, spotkania, zajęcia i
zabawy taneczne. Zadbały o to
szkoły, organizacje i jednostki dzia-
łające na terenie gminy. Placówki
oświatowe we współpracy z Urzę-
dem Gminy zaprosiły dzieci na lo-
dowisko do Głogowa oraz do kina i
na bowling do Leszna. Biblioteka w
Święciechowie oraz Związek Mło-
dzieży Wiejskiej z Przybyszewa zor-
ganizowali zajęcia rozrywkowe, a
więc wspólne gry i zabawy. Zajęcia
strzeleckie natomiast zapropono-
wał Klub Żołnierzy Rezerwy, a
warsztaty taneczne Samorządowy
Ośrodek Kultury w Święciechowie.
Ponadto w niektórych wioskach
zorganizowano baliki karnawałowe
dla najmłodszych. Był czas na
dobrą zabawę, a przyszła pora na
naukę. Pozostaje nam tylko życzyć
wszystkim uczniom zapału do
pracy i wielu sukcesów szkolnych. 

ferie zimowe
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W czwartek, 10 stycznia, w grupie 3-4-latków odbyła się uroczys-
tość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Puchatki dzielnie każdego dnia
poświęcały czas swojej zabawy na przygotowania do występu.
Przed swoimi Babciami i Dziadkami dzieci chętnie prezentowały
wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły, a Dziadkowie nagradzali wy-
stępy swoich wnuków brawami. Miłą niespodzianką na zakoń-
czenie było zaproszenie przez dzieci swoich Dziadków do
wspólnej zabawy, która u wszystkich wywołała uśmiech. 

Przedszkolaki ze Święciechowy zaprosiły swoich najbliższych już
przed feriami zimowymi. Z okazji Dnia Babci i Dziadka dzieci z
grupy Misiów najpierw wystąpiły, a potem nauczyły Dziadków
swojej piosenki i tańca. Na koniec wspólnej zabawy wszyscy
usiedli przy stole. To dla przedszkolaków był naprawdę miły dzień.

W piątek, 11 stycznia, grupa Pszczółek zaprosiła swoje Babcie i
Dziadków na uroczystość z okazji ich święta. Grupa przygotowała
występ o Pani Zimie. Dzieci recytowały wiersze, śpiewały i tań-
czyły dla swoich najbliższych, a Dziadkowie nagradzali ich grom-
kimi brawami.

W piątek przed feriami Babcie i Dziadkowie miło spędzili popo-
łudnie ze swoimi wnukami z grupy Biedronek. Na początek dzieci
zaprezentowały program artystyczny, a następnie zaprosiły Bab-
cie i Dziadków do wspólnych zabaw. Spotkanie zakończyło się
przy kawie, a na koniec zaproszeni goście obdarowani zostali
laurkami. Miłą pamiątką ze spotkania w przedszkolu były przygo-
towane przez wnuków portrety.

W dniach od 30 maja do 2 czerwca Święciechowa
obchodzić będzie 20-lecie współpracy z zagranicą.
Do gminy przybędzie wielu gości z Niemiec, Francji

i Chorwacji. Wstępnie w jubileuszowych spotkaniach
udział zapowiedziało około stu osób. W związku z tym

Urząd Gminy zwraca się do mieszkańców z prośbą o przy-
jęcie gości w swoich domach. Każdy, kto chciałby ugościć

przyjaciół z zagranicy, proszony jest o kontakt
z Magdaleną Jaraczewską – Wieczorek w Urzędzie. Chęć
przyjęcia gości zgłaszać można osobiście w pokoju nr 11

lub pod numerem telefonu 655333519. 
Impreza będzie zorganizowana z okazji 20 lat współ-

pracy gminy Święciechowa z niemiecką gminą
Grosshabersdorf. 

KONKURS
"Daj przykład 

segregacji odpadów"

Konkurs dotyczy promocji selek-
tywnej zbiórki odpadów opakowa-
niowych wśród mieszkańców gminy
Święciechowa. Dbając o stan śro-

dowiska lokalnego stwórz swój au-
torski pomysł na selektywną zbiórkę
odpadów we własnym gospodar-
stwie domowym. Liczy się przede
wszystkim pomysłowość, estetyka,
funkcjonalność, świadomość ekolo-
giczna,  a także grafika. 

Prace można wysyłać do 30
marca 2013 roku na adres Urzędu
Gminy, a szczegółowy regulamin
konkursu dostępny jest na stronie
www.swieciechowa.pl. 

Zapraszamy !!!
Konkurs dofinansowano ze

środków Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gos-
podarki Wodnej w ramach
projektu „Segreguj odpady – to
się opłaca!” realizowanego
przez Rekopol Organizację Od-
zysku SA” 
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Inwestycje roku 2013
W poprzednim wydaniu "Kuriera..." zapowiadaliśmy podanie wszystkich tegorocznych inwestycji i remontów.
Poniżej drukujemy więc wykaz zadań inwestycyjnych dla poszczególnych miejscowości.

Święciechowa:
Budowa rozdzielczej sieci wodo-

ciągowej od hydroforni do ul. Aka-
cjowej - 60. 000 zł

Wykonanie odcinka kanalizacji
deszczowej na ul.Lipowej - 70. 000
zł

Wykonanie przyłącza energe-
tycznego do przepompowni ście-
ków przy ul. Leszczyńskiej dz. nr
1226/25 - 4. 000 zł

Doraźne podwyższenie newral-
gicznych miejsc nawierzchni z try-
linki na ul. Bocznej – 24. 000 zł

Zakup krzeseł do Sali Wiejskiej -
55. 000 zł

Wyłożenie kostką dojścia do
przedszkola - 5. 500 zł

Wymiana 3 drzwi wejściowych w
Zespole Szkół - 14. 000 zł

Zakup i montaż lady chłodniczej
do przedszkola - 2. 000 zł

Długie Nowe:
Utwardzenie trylinką skrzyżowa-

nia dróg między posesjami p.Go-
łąbka i p.Zawadzkiego – 4. 000 zł

Malowanie sali głównej + po-
mieszczeń przynależnych Sali Wiej-
skiej– 24. 000 zł

Wykonanie projektu budowla-
nego oraz przyłącza energetycz-
nego na budowę oświetlenia
drogowego – 14. 400 zł

Projekt budowlany wraz z uzys-
kaniem pozwoleń oraz wykonanie
przebudowy ogrzewania w Sali
Wiejskiej – 24. 000 zł

Zakup i montaż wiaty przystan-
kowej – 9. 000 zł

Zakup i montaż karuzeli na
placu zabaw – 4. 500 zł

Zakup i montaż wyciągu do pary
w kuchni w Sali Wiejskiej – 4. 000 zł

Budowa przydomowych oczysz-
czalni ścieków usytuowanych w
znacznej odległości od zwartej za-
budowy – poprzez dofinansowanie
budowy do 2. 500 zł do jednej
oczyszczalni

Lasocice:
Utwardzenie z elementów beto-

nowych odcinka ul. Kościelnej (za
cmentarzem – dojście do szkoły) -
70. 000 zł

Wykonanie projektu budowla-
nego wraz z uzyskaniem pozwoleń
na przebudowę drogi ul. Kościelnej
- 25. 000 zł

Remont remizy strażackiej – 10.
000 zł

Wykonanie projektu budowla-
nego oraz przyłącza energetycz-
nego na budowę oświetlenia
drogowego ul. Tylnej – 14. 400 zł

Zakup i montaż zmywarki prze-
mysłowej- Zespół Szkół Lasocice -
5. 000 zł

Piotrowice:
Remont wraz z modernizacją

Sali Wiejskiej – 36. 000 zł, w tym
- malowanie sali głównej + po-

mieszczeń przynależnych Sali Wiej-
skiej

- montaż wyciągu do pary w
kuchni 

- wymiana drzwi w pomieszcze-
niu po sklepie + 2 okna 

Operacje dofinansowane w ra-
mach programu rozwoju obszarów
wiejskich na lata 2007-2013 oś 4
LEADER działanie 413 – wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju w zakre-
sie operacji, które nie odpowiadają
warunkom przyjmowania pomocy w
ramach oś 3 PROW – tzw. małe
projekty. Łączna kwota dofinanso-
wania – 16. 000 zł

Budowa przydomowych oczysz-
czalni ścieków – poprzez dofinan-
sowanie budowy do 2. 500 zł do
jednej oczyszczalni

Niechłód:
Wymiana lamp w budynku Sali

Wiejskiej – 8. 000 zł
Montaż lampy zewnętrznej na

szczycie budynku Sali Wiejskiej – 1.
000 zł

Wykonanie piaskownicy na
placu przy przedszkolu - 2. 500 zł

Uzupełnienie oświetlenia drogo-
wego – 3. 000 zł

Budowa przydomowych oczysz-
czalni ścieków – poprzez dofinan-
sowanie budowy do 2. 500 zł do
jednej oczyszczalni

Przybyszewo:
Budowa sieci wodociągowej w

ul. Granicznej - 166. 000 zł 
W ramach inicjatywy lokalnej –

współudział mieszkańców w kwocie
43. 000 zł oraz świadczeń rzeczo-
wych w postaci wytyczenia i inwen-
taryzacji geodezyjnej sieci

Wymiana okien w Sali Wiejskiej
- 24. 000 zł

Wyprawki tynku + malowanie
elewacji Sali Wiejskiej- 24. 000 zł

Wykonanie zadaszenia przy
wejściu do sali dla dzieci oczekują-
cych na autobus szkolny -12. 000 zł

Zakup i montaż karuzeli na
placu zabaw – 4. 500 zł

Strzyżewice:
Zakup i montaż wyciągu do pary

w kuchni w Sali Wiejskiej oraz bie-
żące naprawy – 5. 100 zł

Wykonanie projektu budowla-
nego oraz przyłącza energetycz-
nego na budowę oświetlenia
drogowego ul.Balonowej – 14. 400
zł

Krzycko Małe:
Remont Sali Wiejskiej: naprawa

chłodni + remont zaplecza – 12. 000

Zakup i montaż szafy komandor
w kuchni w Sali Wiejskiej – 9. 600 zł

Budowa przydomowych oczysz-
czalni ścieków usytuowanych w
znacznej odległości od zwartej za-
budowy – poprzez dofinansowanie
budowy do 2. 500 zł do jednej
oczyszczalni

Dla miejscowości Krzycko Małe i
Gołanice rozpocznie się budowa
kanalizacji sanitarnej. W 2013r. pla-
nuje się położenie rurociągu tłocz-
nego między Gołanicami a
Święciechową – 1. 072. 000 zł

Gołanice:
Naprawa płotu (siatki) przy sali –

8. 000 zł
Remont remizy strażackiej – 8.

000 zł
Przebudowa chodnika ul.Parko-

wej (na odcinku od kostnicy do par-
kingu przy plaży) - 70. 000 zł

Wykonanie opłotowania w
przedszkolu – 13. 000 zł

Utworzenie parku Fitness – 45.
000 zł

Operacja dofinansowana w ra-
mach programu rozwoju obszarów
wiejskich na lata 2007-2013 oś 4
LEADER działanie 413 – wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju w zakre-
sie operacji, które nie odpowiadają
warunkom przyjmowania pomocy w
ramach oś 3 PROW – tzw. małe
projekty – łączna kwota dofinanso-
wania 25. 000 zł

Zakup i montaż wyposażenia
placu zabaw przy przedszkolu – 4.
000 zł

Budowa przydomowych oczysz-
czalni ścieków usytuowanych w
znacznej odległości od zwartej za-
budowy – poprzez dofinansowanie
budowy do 2. 500 zł do jednej
oczyszczalni

Długie Stare:
Wykonanie czyszczenia krzeseł

w sali (karcher) - 4. 000 zł
Przebudowa drogi dojazdowej

do gruntów rolnych dz. nr 74 - 37.
500 zł

Złożono wniosek o dofinanso-
wanie na kolejne 37. 500 zł w ra-
mach dotacji z budżetu
Województwa Wielkopolskiego na
budowę dróg dojazdowych do grun-
tów rolnych

Wykonanie projektu budowla-
nego wraz z uzyskaniem pozwoleń
na przebudowę drogi ul.Rolnej - 25.
000 zł

Wykonanie piaskownic na placu
zabaw przy przedszkolu - 2. 500 zł

Zakup i montaż wyposażenia
placu zabaw przy przedszkolu – 4.
000 zł

Wykonanie elewacji od strony

południowej na budynku przed-
szkola – 13. 000 zł

Budowa przydomowych oczysz-
czalni ścieków usytuowanych w
znacznej odległości od zwartej za-
budowy – poprzez dofinansowanie
budowy do 2. 500 zł do jednej
oczyszczalni

Trzebiny:
Przebudowa sieci wodociągowej

w rejonie Rowu Krzyckiego (etap II)
- 12. 000 zł

Budowa przydomowych oczysz-
czalni ścieków – poprzez dofinan-
sowanie budowy do 2. 500 zł do
jednej oczyszczalni

Ogrody:
Budowa sieci kanalizacji sanitar-

nej - 2. 000. 000 zł
Henrykowo:
Doposażenie placu zabaw w

bujak typu „Huśtawka” – 1. 200 zł 
Zakup naczyń żaroodpornych

do Sali Wiejskiej – 1. 000 zł
Ponadto gmina przeznaczy 25.

000 zł na usuwanie odpadów za-
wierających azbest. Złożono wnio-
sek o kolejne 25. 000 zł do
Starostwa Powiatowego na usuwa-
nie azbestu. Dofinansowanie na
jedno gospodarstwo może wynieść
do 3. 000 zł . W tym roku przepro-
wadzone będą naprawy i remonty w
budynkach komunalnych zlokalizo-
wanych na terenie gminy Święcie-
chowa za 102. 000 zł . W roku 2013
trwać będą bieżące remonty dróg i
ulic we wszystkich miejscowościach
w gminie. Na zakup żużlu paleni-
skowego do naprawy dróg grunto-
wych zaplanowano w budżecie 24.
000 zł, zakup soli drogowej do zwal-
czania gołoledzi - 12. 000 zł, zakup
żwiru do przygotowania mieszaniny
solno–piaskowej - 8. 000 zł, zakup
mieszanki granitowej GRH do na-
prawy i utwardzania dróg gruntowo-
tłuczniowych na terenie gminy -24.
000 zł, zakup farby do konserwacji
znaków drogowych, odnowienia
przejść dla pieszych oraz malowa-
nie barierek na przepustach - 8. 000
zł, na wymianę brakujących lub
zniszczonych znaków drogowych -
12. 000 zł. Na wynajem równiarki
drogowej do równania i profilowania
dróg przewidziano 48. 000 zł. Na
utrzymanie zieleni na terenie
wszystkich miejscowości zaplano-
wano 48 000 zł.

Ponadto gmina Święciechowa
na współpracę ze Starostwem Po-
wiatowym w zakresie prac na dro-
gach powiatowych przeznaczyła
kwotę 100. 000 zł.
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imieniny obchodzą
W   l u t y m

DANUTA- 16 II
Danuta ma litewski rodowód i

jest imieniem księżniczek. Pod ko-
niec XIX wieku spopularyzował je
w "Krzyżakach" Henryk Sienkie-
wicz. Danki, Danusie i Danuśki
często jeszcze można było spot-
kać w latach 40. minionego stule-
cia. Dziś imię to, niestety, wyszło z
mody. Danuty są inteligentne i
pełne wdzięku. Bywają zaabsorbo-
wane tajemnicami życia. Dużo
czytają. Lubią zmiany i drobne
przygody, ale też wielką wagę
przywiązują do opinii o sobie. Są
cierpliwe i nieprzekorne. Z Danu-
tami nie sposób się nudzić. Ich ko-
lorem jest fiolet, rośliną fiołek,
zwierzęciem ptak raszka, a zna-
kiem zodiaku Wodnik. Imieniny ob-
chodzą także: 3 stycznia, 24
czerwca i 1 października.

W gminie Święciechowa miesz-
kają 53 panie o imieniu Danuta.
Najwięcej jest ich w Święciechowie
– 22, Lasocicach – 7 oraz w Dłu-
giem Starem – 6. Mieszkają także

w Gołanicach – 5, w Krzycku
Małym i Henrykowie– po 3. Naj-
mniej pań o tym imieniu jest w
Strzyżewicach, Przybyszewie, Dłu-
giem Nowem– po dwie oraz w Nie-
chłodzie – jedna. Najstarsza
Danuta liczy sobie 75 lat i mieszka
w Święciechowie, najmłodsza
także jest mieszkanką Święcie-
chowy i ma 23 lata. Wszystkim pa-
niom życzymy spełnienia marzeń,
tych dużych i tych małych.  

Danuta Dobierzyńska 
ze Święciechowy

JACEK  - 10  II
Imię bardzo popularne w Polsce

z racji kultu dominikanina św. Jacka,
jednego z pierwszych kanonizowa-
nych Polaków. Jacek to stały, silny
charakter i pewny siebie myśliciel.
Bardzo lubi uchodzić za autorytet, i
to niemal w każdej dziedzinie. Nie-
zmiernie cieszy go wrażenie, jakie
wywiera na kobietach. Lubi wy-
godne życie, kocha przyrodę, jest
ciekawy świata. Życie rodzinne nie
jest jego pasją. Kolorem Jacka jest
niebieski, rośliną pokrzywa, zwie-
rzęciem koń, liczbą trójka, a zna-
kiem zodiaku Baran. Imieniny
obchodzi również: 3 lipca, 17 sierp-
nia i 11 września. 

W naszej gminie jest 46 panów
o imieniu Jacek. Najstarszy mieszka
w Niechłodzie i ma 64 lata, nato-
miast najmłodszy jest mieszkańcem
Święciechowy i obchodził niedawno
swoje pierwsze urodziny. Najwięcej
Jacków jest w Święciechowie – 12 i

Niechłodzie – 8. Mieszkają także w
Strzyżewicach, Gołanicach, Przyby-
szewie i Długiem Starem – po 4.
Jacka można spotkać w Henryko-
wie i Krzycku Małym – po 3, w Dłu-
giem Nowem – 2 oraz w Trzebinach
i Lasocicach – po jednym. Wszyst-
kim panom życzymy zdrowia i rado-
ści każdego dnia. 

POŻEGNANIE
W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

18. 12. 2012 - Stanisława Pomoger (1922), Niechłód
18. 12. 2012 - Stanisława Zapłata (1938), Gołanice
20. 12. 2012 - Joanna Konieczna (1927), Święciechowa
23. 12. 2012 - Aurelia Kida (1959), Święciechowa
27. 12. 2012 - Anna Poprawska (1919), Krzycko Małe
28. 12. 2012 - Teresa Gierlich (1929), Niechłód
02. 01. 2013 - Kacper Poliwczak (1993), Lasocice
04. 01. 2013 - Zenon Jarmużek (1957), Henrykowo
10. 01. 2013 - Jadwiga Szemczuk (1918), Gołanice
12. 01. 2013 - Kazimierz Zapłata (1934), Gołanice
15. 01. 2013 - Antonina Bachorska (1915), Lasocice
16. 01. 2013 - Franciszka Macior (1921), Lasocice

Jacek Rutkiewicz
z Trzebin

Uwaga - grypa
Specjaliści mówią, że zwiększona zachorowalność na grypę
zdarza się raz na trzy, cztery lata. Wtedy przybiera ona nawet
formę epidemii. W tym roku grypa zaatakowała ze wzmożoną
siłą. Od 27 grudnia do połowy stycznia w naszym regionie
było kilka razy więcej zachorowań na grypę niż w zimowych
sezonach lat poprzednich. I tego faktu nie wolno lekceważyć.
Powikłania po grypie mogą być naprawdę niebezpieczne. 

W Ośrodku Zdrowia w Święcie-
chowie chorych przyjmuje dwóch
lekarzy. Przez trzy dni grudnia i
dwa tygodnie stycznia przyjęli aż
1700 osób, z czego ponad trzy
czwarte to byli chorzy na grypę.
Zdarzało się, że przeszło sto osób
dziennie trafiało do przychodni z
objawami infekcji grypowych. Naj-
więcej było dzieci i osób starszych. 

- Już przy pierwszych objawach
grypy powinniśmy zostać w domu -
mówi lekarz pediatra Roman
Musielak. - Dzień, dwa można sa-
memu dawkować sobie przeciw-
grypowe leki. Ale jeśli to nie
pomaga, trzeba bezwzględnie
pójść do lekarza. Zwłaszcza jeśli
utrzymuje się temperatura lub
chory ma oddechowe duszności,
bóle mięśniowe, katar.

Grypa najczęściej trwa około
tygodnia. Prawidłowo leczona nie
jest niebezpieczna. Groźne są na-
tomiast powikłania. U małych
dzieci może dojść do anginy, za-
palenia ucha środkowego, a w dal-
szej kolejności do zapalenia
oskrzeli i płuc. Kilka dni temu dwu-
letnie dziecko było na sygnale wie-
zione do szpitala w Lesznie, bo
przez kilka dni utrzymywała się u
niego wysoka temperatura i ma-
leństwo dostało drgawek gorącz-
kowych. Naprawdę walczono o
jego życie. Powikłania u dorosłych
mogą mieć charakter zapalenia
mięśnia sercowego lub zapalenia
opon mózgowo - rdzeniowych. To
bardzo niebezpieczne choroby.
Dlatego lekarze przestrzegają, by
grypy nie lekceważyć. Statystyki
mówią, że na tysiąc osób chorych
na grypę pięć do ośmiu odchodzi
na zawsze. 

- Grypa jest chorobą wirusową,

więc można się nią zarazić od in-
nych osób lub po prostu w środo-
wisku - wyjaśnia doktor Musielak.
- Dlatego w okresie tak dużych za-
chorowań należy unikać maso-
wych zgromadzeń, rodzinnych
imprez, wizyt u osób chorych. Jeśli
już musimy wychodzić,  nośmy
przy sobie chusteczki higieniczne,
nie psikajmy na innych, nie doty-
kajmy na przykład poręczy w środ-
kach transportu. Po prostu bądźmy
ostrożni i często myjmy ręce.
Nawet płynami odkażającymi, a
więc produkowanymi na bazie al-
koholu. 

W styczniu w naszym woje-
wództwie były ferie, wiele dzieci
pozostawało w domach. Prawdo-
podobnie również dlatego dało się
uniknąć jeszcze większej liczby za-
chorowań. Już teraz, po 20 stycz-
nia, lekarze w Święciechowie
odnotowują spadek wizyt w przy-
chodniach. Nie znaczy to jednak,
że możemy być mniej ostrożni.
Zwykle sezon grypowy trwa od
stycznia do marca. Pamiętajmy
więc, by grypy strzec się przez cały
ten czas. 

- Ciągle jeszcze zbyt mało osób
szczepi się przeciw grypie - dodaje
doktor Musielak. - W naszej przy-
chodni jest to zaledwie stu pacjen-
tów na ponad sześć tysięcy
objętych opieką. A szczepienia
rzeczywiście mają sens. Z jednej
strony zmniejszają liczbę zachoro-
wań, z drugiej - łagodzą skutki po-
wikłań. Najlepiej zaszczepić się już
w październiku, a więc przed naj-
większym grypowym sezonem. Ale
szczepionki ważne są do maja,
więc zaszczepić się można jesz-
cze teraz. Oczywiście trzeba być
zdrowym. 
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warto wiedzieć * warto wiedzieć
Urząd Skarbowy informuje

- Czy zmieniły się zeznania po-
datkowe dotyczące rozliczenia za
rok 2012?

- Okres od 1 stycznia do końca
kwietnia br. to czas, kiedy musimy
dokonać rozliczenia rocznego po-
datku dochodowego od osób fizycz-
nych za 2012 rok.

Dokonując rozliczenia za rok
2012, musimy pamiętać, aby zrobić
to na odpowiednim formularzu.
Wzory zeznań podatkowych, na któ-
rych będziemy w 2013 się rozliczać:
PIT – 36, PIT-36L. PIT-37, PIT-38 i
PIT-39 w stosunku do roku ubieg-
łego uległy modyfikacji z uwagi na
dostosowanie do obowiązujących
od dnia 31 marca 2012 roku zasad
zaokrąglania (podstawy opodatko-
wania, podatku od niektórych do-
chodów).

Formularze zeznań podatko-
wych można pobrać nie tylko w
Urzędzie Skarbowym, ale także ze
strony internetowej Ministerstwa Fi-
nansów. 

- Czy ulgi, które obowiązywały
w rozliczeniu za rok 2011, nadal
obowiązują ?

- Rok 2012 nie przyniósł znaczą-
cych zmian w zakresie praw i obo-
wiązków podatników. W stosunku
do roku ubiegłego ulgi nie zmieniły
się. Doszło natomiast odliczenie od
dochodu wydatków na indywidualne
konto zabezpieczenia emerytal-
nego.

Tak więc w zeznaniach za rok
2012 podatnik może skorzystać z
odliczenia od dochodu:

- kwoty zapłaconej w 2012 na in-
dywidualne konto ZE podatnika nie
więcej niż 4. 030, 80 zł,

- wydatki poniesione na użytko-
wanie sieci INTERNET nie więcej
niż 760,-zł,

- darowizny na cele pożytku pub-

licznego, cele kultu religijnego, cele
charytatywno-opiekuńcze Kościoła i
kościelnych osób prawnych w kwo-
cie faktycznie uczynionej darowizny
nie więcej niż 6% dochodu,

- darowizny na cele krwiodaw-
stwa w wysokości ekwiwalentu pie-
niężnego za pobraną krew
określoną przepisami,

- wydatki na cele rehabilitacyjne
w zależności od rodzaju – w kwocie
faktycznie ponoszonych kosztów re-
habilitacji.

Natomiast od podatku możemy
odliczyć ulgę na dziecko – 1112, 04
zł na każde dziecko.

- Zawsze składałem zeznanie
osobiście w Urzędzie. A czy mogę
złożyć zeznanie przez internet?

Jak najbardziej. Składanie ze-
znań przez internet staje się coraz
bardziej popularne. Całą operację
przeprowadzamy z własnego kom-
putera w domu korzystając z sys-
temu e-Deklaracje strony
internetowej Ministerstwa Finansów.
Nie jest nam potrzebny podpis elek-
troniczny, by podpisać zeznanie.
Przed wysyłką zeznania należy
podać kwotę przychodu z PIT-u za
poprzedni rok.

- A jakie mam potwierdzenie,
że zeznanie dotarło do Urzędu
Skarbowego ?

Po wysłaniu zeznania przez in-
ternet system wydaje poświadcze-
nie o złożeniu zeznania albo
wyświetli nam odpowiedni komuni-
kat o popełnionym błędzie. Gdy ze-
znanie jest poprawne, system
pozwala wygenerować Urzędowe
Poświadczenie Odbioru (UPO). To
poświadczenie jest traktowane na
równi z dowodem nadania listu po-
leconego czy złożenia papierowej
deklaracji bezpośrednio w Urzędzie
Skarbowym.

Ułatwienia przy meldunkach

Urząd Gminy informuje,
że zbliża się termin składa-
nia wniosków o zwrot po-
datku akcyzowego
zawartego w cenie oleju na-
pędowego. Takie wnioski
należy składać w Urzędzie
adresując je do wójta.

Od 1 lutego do 28 lutego 2013r.
należy składać wnioski o zwrot po-
datku za olej kupiony w okresie od
1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia
2013 r. Do wniosku dołączyć
trzeba faktury VAT potwierdzające

zakup. Zwrot pieniędzy za faktury
dotyczące tego okresu nastąpi do
30 kwietnia br. 

Natomiast od 1 sierpnia do 31
sierpnia 2013 r. trzeba będzie zło-
żyć wnioski o zwrot podatku akcy-
zowego za zakup oleju
dokonywany w okresie od 1 lutego
2013 r. do 31 lipca 2013 r. Do tych
wniosków także trzeba będzie do-
łączyć faktury VAT. Pieniądze za
zakup oleju w drugim terminie
będą przekazane rolnikom do 31
października br.

Maksymalna kwota zwrotu po-
datku akcyzowego za 1 ha użyt-
ków rolnych wynosić będzie 81, 70
zł. Pieniądze przekazane zostaną
na rachunek bankowy rolnika po-
dany we wniosku. 

Ważne dla
rolników

Jak załatwić sprawę
W   U R Z ę D Z I E  G M I N y ?
Szanowni Państwo,
zgodnie z zapowiedziami z

ostatniego numeru „Kuriera...” w
niniejszym artykule przedstawię

jedną z najczęściej załatwianych
spraw w naszym Urzędzie, a mia-
nowicie wydanie zaświadczenia o
zameldowaniu. 

Z uwagi na to, że powyższy
temat nie jest skomplikowany, w
celu wydania zaświadczenia wy-
starczy złożyć stosowny wniosek,
który można wypełnić na miejscu
w Urzędzie oraz okazać się dowo-
dem osobistym. Sprawę można
załatwić u pani Magdaleny Boro-
wiak, tel. 65 5333523, adres e-
mail: usc@swieciechowa. pl, pokój
nr 2 (parter). 

Ponadto należy uiścić opłatę
skarbową w wysokości 17 zł.

Opłaty nie pobiera się, m. in.
wtedy, gdy zaświadczenie jest wy-
dawane do celów nauki, szkol-
nictwa i oświaty pozaszkolnej,
zdrowia, ubezpieczenia społecz-
nego, ubezpieczenia zdrowotnego.

Termin na wydanie zaświad-
czenia wynosi 7 dni, jednak za-
zwyczaj jest ono wydawane „od
ręki”. 

Serdecznie zapraszamy!
ZASTęPCA WóJTA
PATRyK TOMCZAK

Informujemy naszych czytelników, że od 1 stycznia 2013 r.
tytułem ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o
ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych
innych ustaw zniesiono kilka zapisów dotyczących obo-
wiązku meldunkowego. Wprowadzono szereg ułatwień, m.
in.:

1. wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania
przy zameldowaniu w nowym miejscu,

2. wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldun-
kowego przez pełnomocnika,

3. odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnieniu
obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku
wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej,

4. zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich,
obywateli UE, obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywa-
teli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nieprzekracza-
jący trzech miesięcy,

5. likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turys-
tów,

6. likwidację obowiązków właścicieli, dozorców i administrato-
rów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania obo-
wiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników,

7. wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego
z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych za niedopełnienie
obowiązku meldunkowego,;

8. wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegają-
cych zgłoszeniu w ewidencji z 3 do 6 miesięcy. 

Właśnie rozpoczął się czas składania zeznań podatkowych
za rok 2012. Czytelnicy proszą o wyjaśnienie niektórych
szczegółów dotyczących tych zeznań. Zebraliśmy więc kilka
pytań i poprosiliśmy o odpowiedź na nie Renatę Lachiewicz,
kierownika Działu Obsługi Bezpośredniej Urzędu Skarbo-
wego w Lesznie. Oto te wyjaśnienia.
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Kalendarz imprez
Jednostki i organizacje działa-

jące na terenie gminy tradycyjnie
złożyły w Samorządowym Ośro-
dku Kultury w Święciechowie plan
imprez zaplanowanych w bieżą-
cym roku. Na początku stycznia
odbyło się zebranie, podczas któ-
rego ustalano, co będzie się dziać
w poszczególnych wioskach. Na
podstawie zebranych informacji
powstał kalendarz imprez. Składa
się on z ponad stu różnorodnych
projektów. Organizowane są one
między innymi przez: Samorzą-
dowy Ośrodek Kultury, placówki
szkolne, rady sołeckie, kluby spor-
towe, stowarzyszenia, związki i or-
ganizacje działające na naszym
terenie. Zestawienie zbiorcze ma
wykluczyć przede wszystkim dub-
lowanie się przedsięwzięć. Ale słu-
żyć ma także mieszkańcom. Tam
znajdą Państwo dokładny wykaz
wszystkich imprez, terminy,
miejsca oraz organizatorów po-
szczególnych wydarzeń. 

Jak co roku, w gminie odbywać

się będą różnego rodzaju zawody,
konkursy, koncerty i imprezy oko-
licznościowe. Do największych im-
prez zaliczyć można: Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy,
Powiatowy Przegląd Zespołów
Śpiewaczych, Noc Muzeów, Jar-
mark Świąteczny, Rejonowy Zlot
Sikawek Konnych oraz Obchody
Nocy Świętojańskiej w Gołanicach.
Zaplanowano również uroczysto-
ści dotyczące współpracy z zagra-
nicą. Ponadto w tym roku odbędą
się trzy jubileusze: 15-lecie Ze-
społu Śpiewaczego Cecylia, 15-
lecie Zespołu Śpiewaczego Wiola
oraz 25-lecie Zespołu Pieśni i
Tańca Marynia. Zaplanowano
także zawody sportowe: strzelec-
kie, mecze na orlikach, zawody
kopa. Nie zabraknie tradycyjnych
festynów i imprez plenerowych.
Szczegółowy terminarz imprez do-
stępny jest na stronie internetowej
ośrodka:

www.kultura-swieciechowa.pl

Zima ma swoje piękne oblicza, ale zdarza się, że jest niebez-
pieczna. I to nie tylko na drogach. Na dachu Sali Wiejskiej w Świę-
ciechowie zawisły sople lodu długości kilkunastu centymetrów.
Dla bezpieczeństwa specjalna firma szybko usunęła niebez-
pieczne zjawisko przyrody. Dodajmy, że każdy ma obowiązek na
swojej posesji zabezpieczać i usuwać tego typu zagrożenia. 

W środę, 16 stycznia, w Przybyszewie na zakończenie "Ferii bez
nudy" został zorganizowany balik karnawałowy dla dzieci. Orga-
nizatorami baliku byli: Rada Sołecka Przybyszewa, Koło Gospo-
dyń Wiejskich z Przybyszewa, OSP Przybyszewo, a także
Stowarzyszenie ZMW Przybyszewo. Imprezę poprowadzili wo-
lontariusze z ZMW. Wsparcia finansowego udzielili również radny
Powiatu Leszczyńskiego Remigiusz Leciejewski i radny Gminy
Święciechowa Zbigniew Stachowiak. Uczestnicy balu startowali
w różnych konkurencjach, po czym każdy dostał nagrody. Na każ-
dego czekał też poczęstunek i wiele innych niespodzianek. 

W sobotę, 19 stycznia, w Sali Wiejskiej w Krzycku Małym odbył
się Bal Samorządowy. Do tańca przygrywał zespół Vegas. W balu
uczestniczyło ponad 90 osób. Oprócz zabawy na uczestników
czekała loteria fantowa przygotowana na nowych zasadach. Or-
ganizatorami zabawy byli: radny Gminy Święciechowa, sołtys,
Rada Sołecka i OSP z Krzycka Małego.  

Zespół Śpiewaczy Wiola zorganizował zabawę karnawałową dla
wszystkich miłośników tańca i dobrej muzyki. Zabawa odbyła się
w piątek, 18 stycznia, w Sali Wiejskiej w Święciechowie. Wzięło w
niej udział ponad 60 par. Do tańca przygrywał zespół muzyczny
Power. 

We wtorek, 29 stycznia, na rynku w Święciechowie złożono pod
pomnikiem wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Upamiętniono w
ten sposób 68. rocznicę wyzwolenia Święciechowy. Hołd złożyli:
wójt gminy, samorządowcy oraz dyrekcja i uczniowie Zespołu
Szkół w Święciechowie. 
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Z wizytą u radnego
Zbigniew Zajdel mieszka w Święciechowie już 29 lat. Pochodzi z Moraczewa, z rodziny rolni-
czej, a do Święciechowy trafił po ślubie. Razem z żoną zamieszkał u teściów, też na gospo-
darstwie. A żonę Stefanię poznał w Technikum Rolniczym w Lesznie. Obydwoje
przygotowywali się do zawodu rolnika, ale nigdy w nim nie pracowali. Po prostu pomagali
rodzicom. 

Pan Zbigniew zapytany, jak za-
częła się jego praca w samorzą-
dzie, wspomina czas, gdy
zakładano w gminie telefony. To
było na początku lat dziewięćdzie-
siątych. W Święciechowie powstał
Społeczny Komitet Telefonizacji
Wsi. Wybrano go na skarbnika. To
wtedy poznał bardzo wielu ludzi, z
większością pracował, bo wspólnie
„ciągnęli” kable, zbierał pieniądze,
potem je rozliczał. Wszyscy się
wtedy w społecznym działaniu
sprawdzali. Po tym doświadczeniu
postanowił wystartować w wybo-
rach na radnego. Wygrał je i zasiadł
w Radzie. To było w 1994 roku.
Przez kilka lat był najmłodszym rad-
nym w gminie. Dziś jest jednym z
najbardziej doświadczonych. W sa-
morządzie działa już bowiem piątą
kadencję. 

- Od tamtych wyborów cały czas
w Radzie pracują trzy osoby. -
mówi Zbigniew Zajdel. - Pozostali
radni dołączali do nas przy kolej-
nych kadencjach. Można powie-

dzieć, że zawsze w samorządzie łą-
czyliśmy doświadczenie i świeżość
spojrzenia. 

Zbigniew Zajdel niemal przez
całe życie zawodowe pracował w
banku. Codziennie miał kontakt z
mieszkańcami gminy, a oni go po
prostu znali. Jego praca miała więc
znaczenie przy kolejnych wybo-
rach. Pan Zbigniew nie był anoni-
mowy. Nic dziwnego, że uzyskał
zaufanie wyborców, co dla niego
było też oceną jego zawodowej so-
lidności. 

Pan Zbigniew w Radzie Gminy
zawsze pracował w Komisji Bu-
dżetu i Finansów. Od czterech ka-
dencji pełni też funkcję wiceprze-
wodniczącego Rady. Kilka razy pro-
wadził sesje, a na większości z nich
przedstawiał projekty uchwał. 

- Znam gminę i wiem, co dzieje
się w poszczególnych wsiach - do-
daje pan Zbigniew. - Zawsze uwa-
żałem, że samorząd powinien
prowadzić inwestycje, które służyć
będą jak największej liczbie miesz-

kańców. Tak wybieraliśmy priory-
tety. Dlatego tyle powstało dróg,
świetlic, boisk, placów zabaw. To
były i są inwestycje dla setek osób.
Podobnie jak kanalizacja czy
wcześniej telefonizacja, wodocią-
gowanie, gazyfikacja. 

Wspomina pan Zbigniew, że od
lat ubiega się o zbudowanie ścieżki
rowerowej do Gołanic. Nad jezioro
jeździ bardzo dużo ludzi. Ścieżka to
nie tylko wygoda, ale i bezpieczeń-
stwo. Teraz, kiedy kładziony będzie
kolektor do Gołanic, ścieżka nie
może powstać. Ale zaraz po zakoń-
czeniu inwestycji na pewno roz-
pocznie się jej budowa. Pan
Zbigniew marzy, aby Gołanice stały
się ośrodkiem letniego wypo-
czynku, konkurującym z pobliskim
Boszkowem. To szansa na rozwój
wsi i gminy. 

W każdej miejscowości coś po-
wstaje i coś się zmienia. Przez lata,
kiedy Zbigniew Zajdel jest radnym
wsie naprawdę stały się ładniejsze.
Radni podkreślają jednak, że każda

nowa inwestycja pociąga też za
sobą koszty utrzymania. Budżet
musi więc być solidny i racjonalnie
wykorzystywany. A przy tym władze
gminy muszą starać się o uzyska-
nie pieniędzy z zewnątrz. I to się
właśnie udaje. 

- Praca w Radzie daje mi dużo
satysfakcji - mówi Zbigniew Zajdel.
- Jeśli mieszkańcy będą mnie nadal
wybierać, na pewno pozostanę rad-
nym.

Zbigniew Zajdel jest ekono-
mistą, ma 50 lat. Wychował z żoną
córkę i dwóch synów. Wszyscy
mieszkają w jednym domu w Świę-
ciechowie. 

Z kroniki Święciechowy
Prezentujemy Państwu kolejne fragmenty pochodzące z Kroniki Święcie-
chowy. Dotyczą one informacji i istotnych wydarzeń w latach 1947 – 1950.

Rok 1947:
Wybory, jakie odbyły się 19

stycznia 1947 roku, przebiegły na
naszym terenie bardzo spokojnie i
ludność gromady manifestowała
swą wolę marszu ku demokracji i
socjalizmowi. W pracach Komisji
Wyborczej do Sejmu żywy udział
brało społeczeństwo naszej gro-
mady. W Strzyżewicach koło
Leszna odbyły się pierwsze Mist-
rzostwa Szybowcowe Kobiet. W
perspektywie lat następnych jest
rozbudowa Centrum Szybowco-
wego w Strzyżewicach z powodu
wyjątkowo sprzyjających warunków
do uprawiania tego pięknego sportu
w warstwach powietrza nad Lesz-
nem. Wieś Strzyżewice została ze-
lektryfikowana na prąd zmienny. 

Rok 1948:
W dniu 1 lutego 1948 roku wój-

tem został wybrany nauczyciel Wy-
rodek Zygmunt. Objęto programem
nauczania w zakresie siedmiu klas
Szkoły Podstawowej wszystką mło-
dzież do 18 roku życia, która z po-
wodu wojny nie ukończyła 7 klas.
W tym samym roku miejscowość
Święciechowa została zradiofoni-

zowana. Radość mieszkańców z
tego powodu była olbrzymia. Po-
wstała również Gromadzka Biblio-
teka Publiczna. 

Rok 1949:
W roku 1949 powstało pierwsze

na terenie tutejszej gromady w Dłu-
gich Starych Państwowe Gospo-
darstwo Rolne, które siedzibę
swoją umieściło w zabudowaniach
folwarcznych. Następne lata przy-
noszą gromadzie dalsze sukcesy i
osiągnięcia. 

Rok 1950: 
Reforma rad narodowych, która

przynosi uprawnienia samym
radom, ponieważ zlikwidowano
urząd wójta, a rządy powierzono
bezpośrednio Radzie Narodowej
jako organizacji samych mas i pod-
porządkowano jej cały aparat.
Uległa także rozbudowie organiza-
cja Komisji Rad Narodowych jako
organu pomocniczego rady. Całko-
wicie nowy charakter uzyskało też
Prezydium Rady, które z organu
kierowniczego rady stanowiącego
jej część składową zostało prze-
kształcone na wieloosobowy organ
kolegialny wybierany przez radę.

Od tego też czasu decydującym w
zasadniczych sprawach była de-
cyzja Rady Narodowej. Pierwszym
przewodniczącym Gminnej Rady
Narodowej wybrano ob. Teodora
Walczaka. prowadzone były takie
sprawy związane z terenem jak:
wymiar podatku gruntowego,
sprawy gospodarki komunalnej,
sprawy rolnictwa i leśnictwa, obo-
wiązkowe dostawy i inne. Gmina
posiadała woźnego oraz 19 pra-
cowników ze stale urzędującymi
członkami Prezydium. Gmina Świę-
ciechowa składała się ze wsi: Świę-
ciechowa, Lasocice, Przybyszewo,
Strzyżewice, zaborowo, Henry-
kowo, Gronowo, Gołanice, Nie-
chłód, Piotrowice, Trzebiny, Długie
Stare i Długie Nowe. Na terenie
gminy istnieją 3 PGR-y, 5 Spół-
dzielni Produkcyjnych oraz 2 fol-
warki w zarządzie GS. Jest również
1 Gminny Ośrodek Maszynowy,
który obsługuje rolników i Spół-
dzielnie Produkcyjne. Okres ten jest
bardzo trudny dla gminy, bowiem
świadczenia wobec Państwa nie są
w całości przez obowiązanych wy-
konywane. Jednakże rolnictwo

czyni poważne postępy pod wzglę-
dem wydajności z ha i obsady in-
wentarza na 100 ha. Dobrze
pracują również Spółdzielnie Pro-
dukcyjne. Ich wyniki gospodarcze
są z roku na rok lepsze. Dniówka
obrachunkowa wzrasta także.
Członkowie Spółdzielni żyją dostat-
nio i zamożnie. Największe trudno-
ści sprawia wykonawstwo
obowiązkowych dostaw zbóż. Rol-
nicy z trudem mogą wykonać w ca-
łości plan dostaw. W tym okresie
przyjmuje się z zarządu GS Świę-
ciechowa 2 folwarki oraz gorzelnię. 

tak....
my też tęsknimy

za wiosną!

www.halpress.eu
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Razem można więcej
Historia Klubu Młodzieżowego

ZMW w Przybyszewie ma już 18
lat. To wtedy Adam Wasiołka ,Re-
migiusz Leciejewski i Dariusz Matu-
szewski pomyśleli, że w swoim
środowisku jest sporo do zrobienia.
Trzeba tylko się skrzyknąć, znaleźć
miejsce do spotkań i zaproponować
kilka pierwszych imprez. Dzięki za-
angażowaniu i załatwieniu wszyst-
kich formalności przez opiekuna
Adama Wasiołkę Klub otrzymał
swoją siedzibę- lokal po dawnym
przedszkolu. Młodzi sami remonto-
wali pomieszczenie, zadbali, by
było w nim ładnie, pomyśleli o wy-
posażeniu. Na przykład stół do bi-
larda kupili ze sprzedaży zebra-
nego złomu. A zawsze mogli też li-
czyć na sponsorów, no i na Urząd
Gminy, który do dziś daje opał na
zimę i wspomaga finansowo nie-
które imprezy. 

Świetlica jest oczywiście dla
wszystkich. Bez problemu spotykać
się tam mogą mieszkańcy wsi,
członkowie organizacji, grupy mło-
dzieży, dzieci czy też dorośli. Ale
młodzi mają klucz do klubu, odpo-
wiadają za wykorzystanie pomiesz-
czeń, remontują je. Ostatnio
większy remont przeprowadzony
był w zeszłym roku. Naprawiano
głównie podłogi, na które pieniądze
przekazał Urząd. 

Każdy, kto chciałby poznać his-
torię ZMW w Przybyszewie, może
po prostu wejść na ich stronę inter-
netową – www.przbyszewo.pl.
Stworzyli ją dla mieszkańców i już
od dwudziestu miesięcy dokumen-
tują bieżącą działalność, ale też

Takie hasło od lat przyświeca działalności młodych ludzi z Przybyszewa. Wymyślili
je nieprzypadkowo. Dla nich RAZEM znaczy zebrać grupę chętnych osób i zrobić
coś wspólnie dla siebie i dla innych.

wspominają imprezy sprzed lat. A
było ich dziesiątki.

W styczniu 2011 roku organi-
zacja zmieniła swój status
prawny. Powstało Stowarzysze-
nie ZMW. Prezesem została
Edyta Borowczak.

- Tak naprawdę to do Klubu Mło-
dzieżowego przychodziłam już jako
mała dziewczynka - mówi Edyta
Borowczak - Wtedy korzystałam z
zajęć organizowanych tam w cza-
sie ferii i wakacji. Do dziś je pamię-
tam, bo wówczas nie było zbyt
wielu możliwości spędzania czasu
wolnego. Potem zaczęłam razem z
kolegami i koleżankami włączać się
w organizację i proponować nowe
imprezy, i to adresowane zarówno
do dzieci, jak i dorosłych. Mnóstwo
z nich przyjęło się na stałe i dziś
trudno by było sobie wyobrazić, aby
ktoś chciał z nich zrezygnować.

Pani Edyta wspomina baliki dla
dzieci, spotkania z seniorami, rajdy
samochodowe, a teraz rowerowe,
spotkania z żużlowcami, wyjazdy
dzieci na basen, sylwester w stylu
PRL i wiele innych. To właśnie mło-
dzież z ZMW wspiera chorą dziew-
czynkę z Przybyszewa, orga-
nizując dla niej zbiórkę pieniędzy w
czasie biegu „Po uśmiech dla Karo-
liny”. Organizowała pomoc dla Kac-
pra z Lasocic. Zaprasza na
pielgrzymki rowerowe do Górki Du-
chownej. Przeprowadzała turnieje
wsi Przybyszewo - Lasocice. Za-
biera dzieciaki na basen, do kina,
na kręgle, organizuje przedstawie-
nia bożonarodzeniowe.... można by
naprawdę długo wymieniać. Właś-

nie teraz młodzi zakończyli kolejną
akcję ferii dla najmłodszych. W za-
jęciach brało udział ponad 40
dzieci. A balik był wspaniały. 

Do Stowarzyszenia ZMW na-
leży około 30 członków. Tych na-
jaktywniejszych jest dziesiątka.
Stronę internetową na przykład pro-
wadzą: Michalina Leciejewska, Ja-
goda Stachowiak i Mikołaj
Kostaniak - jest to trójka najbardziej
aktywnych członków w Stowarzy-
szeniu.. Akcję PCK rozdawania
żywności dla potrzebujących rodzin
w salce katechetycznej prowadzi
Anna Urbańska. Przy „Paczce pod
choinką” zaangażowani zostali
mieszkańcy, a młodzież pobawiła
się w Mikołajów. 

- Cała działalność ZMW opiera
się na wolontariacie - mówi pani
Edyta. - Nikt nie otrzymuje za swoją
pracę pieniędzy. To jest po prostu
pasja. Mnie przekonał do niej
Remek i pan Adam. Wszystkiego
od nich się nauczyłam. Potem „za-
rażałam” ta pasją kolejne osoby.
Wspaniale jest wiedzieć, że zrobiło
się coś dla innych.

Zamiana Klubu Młodzieżowego
na Stowarzyszenie miała naprawdę
sens. Jako Stowarzyszenie można
składać wnioski o finansowe dota-
cje, na przykład unijne lub rządowe
czy samorządowe. Można oficjalnie
zwracać się do różnych organizacji
i instytucji o współudział w impre-
zach. Łatwiej też prosić o pomoc
sponsorów. Łatwiej kupować na-
grody dla uczestników konkursów
czy w ogóle rozliczać się z pienię-
dzy. Stowarzyszenie ma po prostu
więcej możliwości działania. 

A młodzi chcą w różny sposób
integrować mieszkańców Przyby-
szewa, Lasocic i Ogrodów. Na swo-

jej stronie internetowej proponują konkurs
na najładniej wykonane zdjęcie. Oceniali
też świąteczne dekoracje budynków. Pro-
ponują różne ankiety i dyskusje oraz cze-
kają na propozycje imprez. Wiedzą, że
zawsze można coś zrobić lepiej lub ina-
czej. Nie obrażają się na krytykę. Obliczyli,
że w ciągu roku organizują kilkanaście róż-
nych przedsięwzięć. Wiele z nich wspólnie
z Radą Sołecką, strażakami, Kołem Gos-
podyń Wiejskich, przy udziale radnego
gminy Zbigniewa Stachowiaka i radnego
Remigiusza Leciejewskiego , który cały
czas wspiera Stowarzyszenie pomysłami i
obecnością. Jak sami podkreślają, razem
można więcej. 

- Nie ukrywam, że działalność spo-
łeczna w ZMW bardzo dużo mnie nauczyła
i wiele jej zawdzięczam - dodaje Edyta Bo-
rowczak. – Przygotowała mnie do pracy
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zawodowej. Jestem bardziej otwarta, od-
ważniej podejmuję decyzje, potrafię za-
rządzać różnego rodzaju przedsię-
wzięciami. Takiego doświadczenia nie da
się przecenić. 

Niemal wszyscy, którzy od lat działają
w Stowarzyszeniu ZMW w Przybyszewie,
podkreślają, że najważniejsza jest satys-
fakcja. Cieszą się z każdej udanej im-
prezy, a przy okazji też dobrze się bawią.
W końcu są młodzi, lubią zabawę, dobre
towarzystwo, wyjazdy, pikniki. Niektórzy
zdążyli dorosnąć, założyć rodziny, wypro-
wadzić się. Ale przychodzą inni młodsi,
gimnazjaliści, uczniowie szkół średnich.
Będzie komu przekazać pałeczkę. 

Edyta Borowczak wyszła za mąż i od
niedawna mieszka w Święciechowie.
Praca zawodowa nie pozwala jej na tak
aktywne uczestnictwo w życiu Stowarzy-
szenia jak kiedyś. Ciągle jednak jest ser-
cem przy Stowarzyszeniu. Dziękuje
wszystkim, którzy z nią działają i działali.
„Przede wszystkim dziękuję Remkowi za
zarażenie mnie zapałem do działania spo-
łecznego. Wszystkim członkom - za
wspólne imprezy, pomysły, sponsorom -
za wsparcie i mieszkańcom - dzieciakom
oraz dorosłym za wspólne zabawy.” -
mówi. Podkreśla jednak, że ważne jest, by
w Przybyszewie została grupa osób, któ-
rym będzie się „chciało chcieć”. Do histo-
rii ZMW warto przecież dopisywać kolejne
rozdziały.

HALINA SIECIńSKA

Roczek w niezwykłym nastroju

Gości przywitał i przedstawił
dyrektor Samorządowego Ośro-
dka Kultury i równocześnie redak-
tor naczelny „Kuriera...” Marek Tu-
lewicz. Mówił o tym, jak powstaje
pismo, ile osób przekazuje infor-
macje, kto dostarcza gazetę do
domów, jak dziennikarze trafiają
do ludzi, którzy potrzebują wspar-
cia lub do tych, którzy dzielą się
swoją pasją i doświadczeniem.
Obiecał, że „Kurier...” będzie się
rozwijał i poszukiwał ciekawych te-
matów i że zawsze głównym zada-
niem miesięcznika będzie rzetelna
informacja.

„Kurier Święciechowski” po-
wstał z inicjatywy wójta gminy
Marka Lorycha. Nic dziwnego, że
wójt jest wymagającym czytelni-
kiem i dokładnie zna pismo od
pierwszego wydania. Na urodzino-
wym spotkaniu w dowcipny spo-
sób je oceniał, ale też wyraził
zadowolenie, że spełnia swoje
funkcje i trafia do czytelników. Wrę-
czył list gratulacyjny redaktorowi
naczelnemu z prośbą by przekazał
go członkom zespołu. 

A całość pięknie uzupełniły dwa
artystyczne wydarzenia. W trakcie
spotkania otwarto wystawę obra-
zów uczestników pleneru plastycz-
nego pod nazwą „Malarskie

To było bardzo miłe spotkanie. W piątkowy wieczór, 1 lutego, do salki Samorządowego
Ośrodka Kultury przyszli twórcy i czytelnicy „Kuriera Święciechowskiego”. Nasz miesięcznik
właśnie skończył rok i zgodnie z obietnicą zaproszenie na urodziny skierowaliśmy do wielu
osób z gminy. Byli więc szefowie i pracownicy Urzędu, nauczyciele, artyści - plastycy, sołtysi,
korespondenci gazety, dziennikarze, drukarze i oczywiście mieszkańcy którzy „Kurier...” czy-
tają i oceniają. Nie mogło zabraknąć tortu z jedną świeczką i urodzinowych życzeń oraz wielu
rozmów o przyszłości pisma. A wszystko w pięknej oprawie muzycznej i plastycznej. 

inspiracje regionu leszczyńskiego”.
Kurator wystawy Izabela Top-
czewska opowiedziała gościom o
samym plenerze, jak i o obrazach
pokazujących piękno naszego re-
gionu. A potem wystąpili miłośnicy
pięknej poetyckiej piosenki - Lidia

Gertner - Woźna i Rafał Ratajczak.
Słowem i muzyką wprowadzili słu-
chaczy w świat miłości, tęsknoty,
refleksji. Warto było w ten piątkowy
wieczór przy takiej muzyce na
chwilę się zatrzymać.
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Bibliotekarz radzi
Proponujemy naszym czytel-

nikom kolejne dwie książki,
które można wypożyczyć w
święciechowskiej bibliotece.

Pierwsza propozycja to „Naj-
większy wróg Hitlera”. To naj-
nowsza książka Bogusława
Wołoszańskiego, znanego autora
bestsellerów o tematyce II wojny
światowej. Poświęcona jest naj-
większemu wrogowi Hitlera. To on
stał za zamachem w Bürgerbräu-
keller w listopadzie 1939 roku,
który przypisano stolarzowi Geo-
rgowi Elserowi. To w jego imieniu
zaufany Walter Schellenberg pro-
wadził w Sztokholmie tajne nego-
cjacje z rządem brytyjskim. To on
nie podjął akcji przeciw spiskow-
com Stauffenberga i nie zapobiegł
dokonaniu zamachu 20 lipca 1944
roku, chociaż znał plany spiskow-
ców. Heinrich Himmler, Reichsfüh-
rer SS, szef Gestapo, niemieckiej
policji i wywiadu. Człowiek, który
zgromadził tak wielką władzę, że
od najwyższego stanowiska w
państwie dzieliło go tylko usunięcie
Führera. I chciał tego
dokonać.Dlatego w maju 1945
roku, gdy dostał się w ręce brytyj-

skie, musiał umrzeć...
Kolejna propozycja to „Węd-

rówka przez słońce”. Debiut lite-
racki Corbana Addison, który
prowadzi do obskurnych podziemi
Bombaju, próbuje otworzyć oczy
czytelnikowi na to, co dzieje się w
ciemnych zakamarkach Indii - m.
in. koszmar dwóch osieroconych
dziewcząt, wtargnie do międzyna-
rodowego handlu usługami se-
ksualnymi. Ta powieść zaczyna się
tragedią tsunami, potem napięcie
już tylko rośnie... Straszna fala u
brzegów Indii zabija całą rodzinę
siedemnastoletniej Ahalyi i młod-
szej Sity. Uciekające siostry trafiają
w ręce handlarzy żywym towarem
i stają się więźniarkami burdelu w
Bombaju. Wkrótce zostają roz-
dzielone... Thomas Clarke, praw-
nik działający w CASE, organizacji
zajmującej się ratowaniem nielet-
nich prostytutek, odnajduje jedną z
sióstr i obiecuje, że znajdzie drugą.
Czy dziewczyny znów się spot-
kają? Szybkie tempo, wstrząsa-
jące szczegóły z życia porwanych
nastolatek i trudnej pracy CASE,
ale też poruszająca opowieść o mi-
łości. 

Co nowego u
Błękitnych

Zawodnicy LKS Błękitni Nie-
chłód II rozegrali niedawno w
Tworzanicach mecz z KS Dąb-
cze II. Spotkanie zakończyło
zmagania w pierwszej rundzie o
mistrzostwo IV ligi gr. B. 

W tym meczu punkty zdobyli:
Grzegorz Lisiatyński, Mariusz Pin-
dara, Piotr Kołodziejczak, Szymon
Marciniak i Jacek Lisiatyński. Za-
wodnicy z Niechłodu powiększyli
swój dorobek punktowy. Spotkanie
zakończyło się wynikiem 15:3 dla
Błękitnych. Rok 2012 w ligowej ta-
beli zespół kończy na pierwszej
pozycji.

Ponadto na początku stycznia
do Poznania zjechali się zawod-
nicy na III Wielkopolski Turniej
Kwalifikacyjny Seniorów w tenisie

stołowym. LKS Błękitni Niechłód
reprezentowali: Wojciech Chwa-
styniak, Witold Glapa i Jacek Li-
siatyński. W zawodach startowało
70 zawodników. Dobry występ w
turnieju zaliczył Wojciech Chwa-
styniak, który ostatecznie zakoń-
czył zawody w przedziale 17-24.
Witold Glapa w pierwszym meczu
spotkał się z Denisem Bolewiczem
z KS Dąbcze. Zawodnik wygrał to
spotkanie 3:0, w drugim pojedynku
prowadził 2:0, jednak trzy kolejne
sety wygrał przeciwnik i to on prze-
szedł do kolejnej rundy. Jacek Li-
siatyński po dwóch przegranych
meczach w początkowej fazie tur-
nieju zawody zakończył w prze-
dziale 49-64. 

www.blekitni.swieciechowa.pl

Podsumowania strzelców
W niedzielę, 27 stycznia, w

Sali Wiejskiej w Święciechowie
odbyły się cykliczne zawody
strzeleckie oraz podsumowanie
całorocznych osiągnięć zawod-
ników. Wzięli w nich udział
członkowie Klubu Żołnierzy Re-
zerwy Ligi Obrony Kraju. 

Strzelcy wyłonili najlepszych
zawodników spotkania. Zwyciężył
Daniel Fresel zdobywając 84 pkt.
Drugie miejsce zajął Karol Bartko-
wiak z 80 pkt. Na trzeciej pozycji
uplasowała się Sandra Rozwalka z
wynikiem 75 pkt. W zawodach
udział wzięło 14 zawodników.
Wszyscy strzelali z karabinka
pneumatycznego. 

Tego samego dnia odbyło się
zebranie członków klubu. Prezes
Stanisław Jankowski dokonał pod-
sumowania rocznego rankingu za-
wodów strzeleckich.
Przedstawiono także sprawozda-
nie z działalności za miniony rok.

Aby zakwalifikować się do ran-
kingu rocznego należy wziąć
udział w ośmiu spotkaniach. Przy-
znano następujące nagrody: I
miejsce – Karol Bartkowiak, II –
Marian Klupieć, III – Jerzy Mie-
rzyński, IV – Stanisław Jankowski,
V – Bonifacy Siekierka. Na dal-
szych pozycjach kolejno uplaso-
wali się: Stanisław Andrzejewski,
Daniel Fresel, Krzysztof Kasperski,
Monika Fresel, Jarosław Wyrodek
i Walerian Jędrzychowski. Do ran-
kingu zakwalifikowało się 11 czło-
nów klubu. Nagrodzonym
strzelcom wręczono pamiątkowe
statuetki oraz dyplomy. 

Klub Żołnierzy Rezerwy Ligi
Obrony Kraju liczy aktualnie 22
członków. Osoby zainteresowane
uczestnictwem w zajęciach zapra-
szamy na najbliższe strzelanie –
24 lutego o godz. 10. 00 w strzel-
nicy Sali Wiejskiej. 

Na łamach „Kuriera…” przed-
stawiamy sprawozdanie Biblio-
teki Publicznej za rok 2012.
Dotyczy ono biblioteki działają-
cej przy Samorządowym
Ośrodku Kultury w Święciecho-
wie.

Stan księgozbioru na dzień 31
grudnia 2012 roku wynosił ogółem
19. 667 egzemplarzy książek. Lite-
ratura piękna dla dzieci i młodzieży
stanowi 19, 76 %, literatura piękna
dla dorosłych 48, 28 %, a literatura
niebeletrystyczna 31, 94 %. W
2012 roku dokonano ogółem 947
zmian w księgozbiorze i zakupiono
899 egzemplarzy książek. Od au-
torów i czytelników biblioteka otrzy-
mała 48 darów.

Zbiory specjalne stanowią ogó-

łem 33 pozycje. W bibliotece są
także bieżące czasopisma. Liczba
dostępnych tytułów wynosi ogółem
- 29, w tym dla dzieci i młodzieży –
8. 

Ogólna liczba zarejestrowanych
czytelników wynosi 744. Czytelnicy
według wieku stanowią następu-
jący podział: do 5 lat- 6 osób, do 12
lat- 206 osób, do 15 lat- 134 osoby,
do 19 lat- 87 osób, do 24 lat- 89
osób, do 44 lat- 130 osób, do 60
lat- 54 osoby i powyżej 60. roku
życia- 38 osób. Ogółem w roku
2012 odnotowano 7. 144 odwie-
dziny. Do najważniejszych imprez
oraz wydarzeń zaliczyć można:
spotkania autorskie z Grzegorzem
Kasdepke i Andrzejem Grabow-
skim, pasowanie na czytelnika,
konkursy na dzienniczek lektur, na-
jaktywniejszego czytelnika oraz na
wykonanie anioła bożonarodzenio-
wego. Dla dzieci i młodzieży odby-
wały się także cykliczne zajęcia
plastyczne. 

Biblioteka
w liczbach
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DRUK:  HAF Leszno

Karnawałowe warsztaty

Do wspólnej zabawy za-
prosili nie tylko miłośników
tańca, ale wszystkich, którzy
po prostu lubią dobrą za-
bawę. W czasie spotkania
przedstawiono prezentację
dotyczącą projektu Grundvig.
Jednak głównym punktem
programu była nauka tańców
ludowych. Warsztaty doty-
czyły tańców pochodzących z
Turcji, Litwy, Włoch, Wielkiej
Brytanii oraz Polski. Organi-
zatorzy zapoznali się z ukła-
dami podczas partnerskich
spotkań w poszczególnych
krajach. Zgodnie z projektem
po powrocie do swojego kraju
zobowiązani są nauczyć
układów nowych uczestni-
ków, aby szerzyć kulturę fol-
kową w swoim regionie.
Warsztaty poprowadzili tan-
cerze z zespołu Marynia. Po-
szczególne tańce należą do
niezwykle skocznych i weso-
łych, tak więc nie było czasu na nudę. Warsztaty przebiegły w bardzo sym-
patycznej atmosferze. W przerwach czas umilała grająca na żywo kapela
dudziarska z Leszna. Warsztaty taneczne zorganizowano w ramach Part-
nerskiego Projektu Grundvig „The International Language of the Folkloric
Dances”, czyli międzynarodowego języka tańca folklorystycznego. 

W niedzielę, 27 stycznia, w Sali Wiejskiej w Święciechowie odbyły
się „Karnawałowe warsztaty tańca ludowego”. Organizatorami spot-
kania byli: Fundacja Centrum Aktywności Twórczej, Zespół Pieśni i
Tańca Marynia oraz Kapela Dudziarska z CKiS. 

Szkodliwe bobry

Bobry niszczą przede wszyst-
kim drzewa rosnące nad wodą.
Preferują wierzby i topole, rzadziej
inne gatunki liściaste, a w osta-
teczności interesują się drzewami
iglastymi, z których budują tamy i
żeremie. W naszym regionie intro-
dukowane zostały w latach osiem-
dziesiątych XX wieku i przez
prawie trzydzieści lat opanowały
wszystkie cieki. Bobry są długo-
wieczne – żyją do 50 lat w mono-
gamicznych parach, mając co roku
od 2 do 6 młodych. Co ciekawe,
potrafią sterować swoją płodnością
i w rejonach, gdzie jest ich dużo,
rodzi się mniej młodych, a gdzie
jest ich mniej bobrze pary mają
więcej potomków. W jednym żere-
miu żyją rodzice, młode jedno-
roczne i dwuletnie – od 6 do 10
sztuk. Osobniki w trzecim roku
życia wyruszają na poszukiwanie
partnera i własnego terytorium,
mogąc pokonać nawet 200 km.

Bobry w Polsce są pod ochroną
już od czasów Władysława Ja-
giełły, który królewskim edyktem

wprowadził zakaz ich zabijania.
Dzisiaj bóbr europejski podlega
ochronie gatunkowej, co oznacza,
że zabronione jest zabijanie, oka-
leczanie i chwytanie tych zwierząt.
Nie można także niszczyć tam i
żeremi bez wymaganego prawem
zezwolenia. Dodać tutaj należy, że
bóbr ze względu na swój ziemno-
wodny tryb życia i płochliwość jest
niezwykle trudny do obserwacji.
Najczęściej widzimy skutki działal-
ności, a nie same bobry.

Sposobów ograniczania bob-
rzych zapędów jest kilka : owijanie
pni drzew do wysokości 1 metra
siatką metalową, smarowanie mie-
szanką kleju i żwiru, owijanie pni
papierem ściernym. W celu zapo-
biegania spiętrzeniom lub ograni-
czania ich skutków do tamy należy
wprowadzić około 3-metrowy odci-
nek rury rozsączającej PCV.

Na zakończenie: nauczmy się z
nimi żyć, bo długofalowe skutki ich
działalności hydrotechnicznej dla
stepowiejącej Wielkopolski są bez-
cenne.

DOROTA WRóBEL

INSPEKTOR SANITARNy
o s t r z e g a

Od kilkunastu tygodni infor-
mowani jesteśmy o tragicznych
skutkach picia alkoholu pocho-
dzącego z nieznanych źródeł.
Wiele osób w kraju zatruło się
takim alkoholem, a kilka zmarło.
W związku z tym Główny In-
spektor Sanitarny ostrzega i wy-
jaśnia. 

Przede wszystkim zwraca
uwagę, by nie kupować alkoholu
bez znaków akcyzy i z nieznanego
źródła. Informuje, że w „pokątnie”
kupowanej wódce znaleźć się
może alkohol metylowy. Wypicie
już pół kieliszka alkoholu metylo-
wego uszkadza nerw wzrokowy, a
wypicie całego kieliszka może być
dawką śmiertelną. Stąd alarmu-
jące ostrzeżenia i przesyłane do
wszystkich urzędów miast i gmin
informacyjne ulotki. Warto się przy
nich zatrzymać i je przeczytać.

Pamiętajmy, że alkohol mety-
lowy występuje w płynach do spry-
skiwaczy, denaturacie,
odmrażaczach do szyb, rozpusz-
czalnikach, a przede wszystkim w
alkoholu niewiadomego pochodze-
nia. Właśnie taki alkohol kupić

można na targowiskach, bazarach,
u przypadkowych handlarzy. Nie
korzystajmy z takich ofert. Gdyby
się jednak zdarzyło, że ktoś wypije
wódkę z alkoholem metylowym,
powinien wiedzieć, jak w takim
przypadku ratować swoje życie i
zdrowie. Objawy zatrucia są dość
wyraźne. Osoba taka odczuwa
bóle głowy, zawroty, ma przyśpie-
szony oddech i bicie serca, wy-
mioty, bóle brzucha. Przy
silniejszym zatruciu odczuwa
światłowstręt, senność, śpiączkę,
bywa, że traci przytomność. Na-
tychmiast trzeba wezwać pogoto-
wie ratunkowe.

A zanim przyjedzie lekarz, na-
leży zatrutego ratować. Jeśli jest
przytomny, koniecznie trzeba wy-
wołać u niego wymioty. Podać mu
należy pół szklanki bezpiecznego
40 proc. alkoholu. Jeśli w domu nie
ma wódki, podaje się łyżkę sody
oczyszczonej lub łyżkę proszku do
pieczenia, rozpuszczonych w pół
szklanki wody. Osoba zatruta po-
winna to niezwłocznie wypić. I na-
tychmiast dzwonić po pomoc - tel.
999, 997 lub 112. 

Te sympatyczne zwierzątka od pewnego czasu traktowane są
jak szkodniki. Dzieje się tak za sprawą dwóch czynników nie-
zbędnych im do życia – spiętrzonej wody i drewna, którego
łyko jest podstawą ich diety. 
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Prawdziwe 
historie

Mój kuzyn Michał mieszka na
wsi. Nie był i nie jest rolnikiem, bo
urodził się w mieście, a na wieś
trafił po ślubie, do żony. Nigdy też
nie mieli ziemi i nie prowadzili gos-
podarstwa. Po prostu w tej wsi
mieszkali, uprawiali dość duży
ogród, przy domu zawsze hodo-
wali kury, świnkę, czasem króliki.
Ale do zawodowej pracy dojeżdżali
do pobliskiego miasteczka. A po-
wiem też, że ciężko pracowali fi-
zycznie. Kuzyn na budowach, a
jego żona w zakładzie, na taśmie.
Pamiętam, jak chodzili na autobus
przed szóstą rano i jak wracali
około osiemnastej, bo wcześniej-
szych połączeń nie było. O samo-
chodzie wtedy nawet pomarzyć nie
mogli. To był inny, nieosiągalny dla
nich świat. Żyli skromnie, może
nawet biednie. Jestem pewna, że
przez całe zawodowe życie ani
razu nie byli na „prawdziwym” urlo-
pie. Czasem w lecie przyjeżdżali
do nas na kilka dni. A i tak wów-
czas moja mama płaciła im za bilet
w powrotną stronę.

Często zastanawiałam się, czy
Michał był zadowolony ze swojego
życia. Zwłaszcza wtedy gdy miał
trzydzieści, czterdzieści lat. Był
młody, silny, poza pracą na budo-
wach niemal każdą sobotę chodził
na fuchy, dorabiał. Wiem, że był
zmęczony, spracowany. Ale nigdy
nie narzekał. O tym, że był szczę-
śliwy, przekonałam się, gdy na
świat przyszły jego córki. Urodziły
się dwie, po roku, więc niemal jak
bliźniaczki. Wtedy mój Michał
chciał „góry przenosić”. Jeszcze
więcej pracował i jeszcze rzadziej

Od kilku lat obserwuję życie mojego kuzyna. Z jednej strony
go podziwiam, z drugiej szczerze współczuję. Naprawdę nie
jest mu łatwo.

bywał w domu. A dziewczynkami,
kiedy były małe, opiekowała się
sąsiadka. Na nią też musieli zaro-
bić. No więc pytałam czasem Mi-
chała, czy jest zadowolony, czy tak
miało być? On odpowiadał, że u
niego na wsi wszyscy tak żyją.
Pracują, wychowują dzieci, w nie-
dzielę idą do kościoła. Po prostu
przeżywają zwyczajną codzien-
ność. Nie zadawał sobie pytań, czy
mógłby gdzie indziej pracować,
może lepiej zarabiać albo częściej
bywać w domu. Nie. On przyjął ten
swój los i wstawał o piątej rano,
aby zarobić na dom. Zresztą jego
żona także. 

Kiedy więc przyjeżdżali do nas
raz na kilka lat, a ja ciągle pytałam,
co nowego u nich, Michał zwykle
mówił, że z jego życia nie dałoby
się napisać nawet jednego roz-
działu książki. To samo i to samo.
Obiecywał tylko, że odpocznie na
emeryturze, że wtedy wyruszy w
Polskę i zobaczy to wszystko, na
co nie miał wcześniej czasu i pie-
niędzy. Razem obiecywaliśmy
sobie, że odwiedzać się będziemy
częściej. 

Właściwie nie wiem, kiedy te
wszystkie lata minęły. Starsi ludzie
mówią, że „jak z bicza strzelił”.
Córki Michała wyprowadziły się z
domu, jedna wyszła za mąż i ma
swoją rodzinę, druga jest panną.
Oni oczywiście dalej mieszkają na
wsi, w tym samym domu, przy tym
samym ogródku. Są na emerytu-
rze. Jest im lepiej?

Obserwuję życie Michała przez
ostatnie lata i dochodzę do
wniosku, że los niesprawiedliwie

się z nim obszedł. A zaczęło się,
zanim jeszcze przeszli na emery-
tury. Jakoś dziwnie zaczęła się za-
chowywać jego żona. Ni z tego, ni
z owego wsiadała do autobusu i je-
chała kilka przystanków, by potem
pieszo wrócić do domu. Albo w
niedzielny poranek zaczęła odwie-
dzać sąsiadów, jednego po dru-
gim. To znowu w nocy wybiegła w
piżamie na podwórze, nawet zimą.
Na początku wydawało się to tylko
jakąś fanaberią, ale z czasem Mi-
chał zaczął się tym niepokoić.
Zmiany w jej zachowaniu zauwa-
żyli także koledzy w pracy. Mówili o
tym Michałowi i szefom firmy.
Wszyscy zaczęli się o nią bać. 

Żona Michała miała niecały rok
do emerytury, więc dotrwała do
końca. Skończyła 60 lat i przestała
jeździć do miasteczka. Wydawało
się, że wszystko wróci do normy.
Ale nie wróciło. Michał nie ma ni-
kogo bliższego niż ja, więc o swo-
ich problemach może mówić tylko
ze mną. Teraz, gdy każdy już ma
komórki i gdy połączenia nie są
takie drogie, rozmawiamy bardzo
często. Córek nie chce obarczać
problemami, a mnie może się po-
radzić, czasem poskarżyć, bywało,
że wypłakać. Bo nie jest mu lekko.
Kiedyś żona chciała zdjąć z gazu
gorący garnek i poparzyła sobie
dłonie. Leczyli je kilka tygodni.
Innym razem do pieca w kotłowni
wrzuciła jakieś rzeczy i cały dom
się zadymił. Na szczęście nie stało
się najgorsze. Któregoś popołud-
nia sąsiedzi zobaczyli, że śpi na
trawie, niedaleko ich domu. Michał
nie zauważył, kiedy wyszła. 

A miała być taka spokojna,
szczęśliwa emerytura. Michał
przeszedł na wcześniejszą o dwa
lata, żeby żona nie była sama w
domu. Teraz nie może z tego

domu wychodzić na dłużej niż pół
godziny. Tylko do sklepu, na po-
cztę, do kościoła. I tyle. Wyjazdy, o
których kiedyś opowiadał, to dzisiaj
mrzonki, marzenia. Do mnie też
nie przyjedzie. Michał gotuje,
sprząta, pierze. I to nie jest naj-
trudniejsze. Najtrudniej patrzeć na
chorobę żony. Lekarze mówią, że
nie będzie lepiej, że leki pozwalają
jej jakoś egzystować, ale choroba
już się nie cofnie. Michał nie może
więc liczyć na inną codzienność. A
nigdy przecież nie zostawi żony.
Czy ma prawo mieć pretensje do
losu?

Już nie pytam go o szczęście,
o życiowe wybory, o to, czy jest za-
dowolony. Pytam, jak sobie radzi,
w czym mu pomóc, co przesłać.
Dzisiaj tak naprawdę to z każdego
jego dnia napisałabym rozdział
książki. Tyle że byłaby to smutna
książka. Ale Michał nawet teraz nie
narzeka. Ciągle jest przecież z
żoną, ma córki, wnuki...

SPISAŁA
HALINA SIECIńSKA

Urząd Stanu Cywilnego infor-
muje, że na dzień 31 grudnia
2012 roku w gminie Święcie-
chowa mieszkało 7959 osób. A
to znaczy, że w porównaniu z ro-
kiem poprzednim jest nas więcej
o 58 osób. A zatem mieszkań-
ców gminy przybywa.

W minionym roku 476 osób za-
meldowanych było na okres cza-
sowy. W ciągu 12 miesięcy USC
dokonał 254 zapisów o przemel-
dowaniach i zameldowaniach na

pobyt stały, 112 zapisów o wymel-
dowaniach oraz 42 dotyczących
pobytów czasowych poza gminą. 

W 2012 roku urodziło się 108
dzieci. Najwięcej urodzeń zanoto-
wano w styczniu, kwietniu oraz w
sierpniu. Modne w minionym roku
imiona to Aleksandra oraz Jan. 

W ciągu całego roku na zawsze
odeszło w gminie 67 osób. W mi-
nionym roku na ślubnym kobiercu
stanęło 106 par. 

Jest nas więcej
Wójt Gminy Święciechowa serdecznie zaprasza mieszkańców

Gminy na mistrzostwa Gminy Gry w Kopa. 
- I Turniej dnia 09. 02. 2013 (sobota) o godz. 18.00 w Krzycku Małym

- zapisy do dnia 06. 02. 2013
- II Turniej dnia 23. 02. 2013 (sobota) o godz. 18.00 w Lasocicach -

zapisy do dnia 20. 02. 2013
- III Turniej dnia 02. 03. 2013 (sobota) o godz. 18.00 w Przybyszewie

- zapisy do dnia 27. 02. 2013
- IV Turniej dnia 09. 03. 2013 (sobota) o godz. 18.00 w Strzyżewicach

- zapisy do dnia 06. 03. 2013
- I Turniej dnia 23. 03. 2013 (sobota) o godz. 18.00 w Święciechowie -

zapisy do dnia 20. 03. 2013
Suma punktów z wszystkich Turniejów liczy się do klasyfikacji końco-

wej Mistrzostw Gminy.
Turnieje odbędą się w salach wiejskich, w poszczególnych miejsco-

wościach można zapisać się u niżej podanych osób: Krzycko Małe - Józef
Ratajczak tel. 691 198 591, Lasocice - Jan Markiewicz tel. 695 920 260,
Strzyżewice - Wiesław Całujek tel. 887 367 932, Przybyszewo - Zbigniew
Ratajczak tel. 510 829 060, Święciechowa - jak i pozostałe turnieje - Jan
Andrzejewski tel. 655330653, 666 050 770.

Warunki uczestnictwa: stałe zameldowanie na terenie Gminy Święcie-
chowa, ukończone 18 lat, uiszczenie opłaty startowej. Dojazd na turnieje
we własnym zakresie.

Turniej kopa
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Baran 21.03-19.04
W najbliższym miesiącu będzie

można pozazdrościć Ci zdrowia i
energii. Postaraj się jednak nie ulep-
szać wszystkiego na siłę. W spra-
wach sercowych pora na refleksję.
Rozsądnie gospodaruj też finansami.

Byk 20.04-20.05
Koniecznie zakończ ciągnące się

sprawy zawodowe. Tylko wtedy bę-
dziesz mieć szansę na poprawę po-
zycji w firmie. W sprawach uczuć
zaufaj sercu. Nie wierz plotkom i
"uczynnym koleżankom".

Bliźnięta 21.05-21.06
W najbliższych tygodniach bę-

dzie się sporo działo. Los szykuje Ci
romans albo bardzo romantyczny ty-
dzień z ukochanym. W drugiej poło-
wie miesiąca spodziewaj się bardzo
miłej wizyty.

Rak 22.06-22.07
Pierwsza część miesiąca będzie

zabiegana i pracowita. Dostaniesz
dodatkowe zlecenia albo w gospo-
darstwie przyjdzie czas na zmiany.
Za to tuż przed dwudziestym możesz
liczyć na dobre wiadomości od ro-
dziny.

Lew 23.07-22.08
Zwolnij trochę tempo życia.

Warto pomyśleć o odpoczynku. Weź
urlop lub postaraj się o sanatorium.
Finanse dobre. A w sercu trochę ro-
mantycznego niepokoju.

Panna 23.08-22.09
W domu trochę zamieszania. Po-

dejdź do tego z dystansem. Nie ma
sensu kłócić się o wszystko. Być
może ktoś Ciebie wypatrzył i jest
szansa na nowe doznania. Otwórz
się na to uczucie.

Waga 23.09-22.10
Do 8 marca czeka Cię mnóstwo

imprez, spotkań, wyjazdów. Będą
związane z wydatkami, więc uważaj.
Ale może los się do Ciebie uśmiech-
nie. Zagraj w lotto. Zdrowie dobre.

Skorpion 23.10-21.11
Lutowe dni mogą Ci przynieść

nową znajomość. Być może spot-
kasz miłość swojego życia. W pracy
więcej obowiązków. Uważaj na
plotki.

Strzelec 22.11-21.12
Wkrótce spotkasz dalekich krew-

nych i niejedną godzinę spędzisz na
wspomnieniach. Nie opuszczaj ża-
dnej imprezy na początku miesiąca.
Finanse w normie.

Koziorożec 22.12-19.01
Uważaj na to, co jesz, nadmiar

słodkości naprawdę nie jest wska-
zany. W sferze zawodowej będzie le-
piej, niż się spodziewasz. Otrzymasz
ciekawą propozycję. a.

Wodnik 20.01-18.02
Przed Tobą lepsze dni. Pokonasz

chwile słabości i wszystko, co złe,
nagle się skończy. Przyjaciółka
okaże Ci dużo serca. Skontaktuj się
z rodzinką, jesteś im potrzebny.

Ryby 19.02-20.03
Bardzo dobra będzie druga po-

łowa miesiąca. Możesz liczyć na po-
prawę atmosfery w pracy, ale i na
pieniądze. W domu niespodzianka,
która bardzo Cię ucieszy.

(: (: HUMOR :) :)

1 2 3 4 5 6 7 1 7 8 7 5

9 1 10 7 12 11 10 2 6 12 13 4

Stały nabywca w
sklepie Masa do pieczę-

towania listów
Grecka litera B

Rybie jajeczka 8

Ubytek, nieko-
rzyść

Góra z wycią-
giem narciarskim
k. Zakopanego

2 6 10
Gra w filmie lub

na scenie
Na niej koło w ro-

werze

4 7

11

Omasta
Drobna moneta

Laosu
Duża barwna

papuga

Naczynia stołowe
na zupę 

Dziewczynka z
elementarza

Dawny turecki
oficer janczarów

5

Grecka opo-
wieść o bogach

i bohaterach

Plemię murzyń-
skie w Afryce
Zachodniej

Przodek Węgra
Jaszczurka tro-

pikalna
12 3

1

Pies Janka
Kosa z czołgu

“Rudy 102” 9

Karta z obioru bi-
jąca inne kolory

13

- Co byś wolał, Antek - pyta
Franek - być głupim czy łysym?

- Chyba głupim, bo tego tak od
razu nie widać.

***
Rozdrażniony szef jednej z firm

krzyczy do sekretarki:
- Gdzie jest mój długopis?!
- Za uchem - odpowiada sekre-

tarka.
- Nie mam czasu na ogólniki,

za którym?!
***

Ojciec ogląda zeszyt syna:
- Czemu tak nierówno piszesz

te litery?
- To nie litery, tato, to nuty...

Ładne dłonie

Na szybki obiad

Po zimie warto szczególnie
zadbać o skórę rąk. Przez
ostatnie miesiące była ona
narażana na mróz, przesu-
szanie, częstszy kontakt z
detergentami. Dlatego przed
wiosną, powinniśmy zrobić
wszystko, by dłonie znowu
były ładne. Oto trzy prze-
pisy:

Maseczka z ziemniaków. To
bardzo prosty, ale i doskonały
sposób na wygładzenie szorstkich
i spierzchniętych dłoni. Wystarczy
obrać surowy ziemniak, zetrzeć
na drobnej tarce i położyć na
umyte i osuszone dłonie. Po 15
minutach należy ręce spłukać let-
nią wodą i wsmarować odżywczy
krem. 

Okład bananowy. Ten zabieg
przede wszystkim ujędrnia suchą
i zwiotczałą skórę.Trzeba rozet-
rzeć dojrzałego banana z ły-
żeczką miodu i masę nałożyć na
dłonie. Ręce okryć folią i ręczni-
kiem, a po 20 minutach spłukać
letnią wodą. 

Aby wygładzić szorstką
skórę dłoni, należy wlać do mi-
seczki szklankę ciepłego, tłustego
mleka. Dodać do niego łyżeczkę
płatków owsianych i w takim roz-
tworze moczyć dłonie przez 15
minut. Zabieg można stosować
codziennie.

Zapracowanym paniom proponujemy gulasz mięsno - pie-
czarkowy, który przygotować można w 15 minut, a dusić tylko
20. To proste danie jest przede wszystkim smakowite, ale
także sycące i zapewne zadowoli całą rodzinkę. 

A potrzeba mieć do niego tylko:
podwójną pierś z kurczaka, dużą
cebulę, 45 dag pieczarek, żółtą i
czerwoną paprykę, puszkę krojo-
nych pomidorów, 3 ząbki czosnku,
pół szklanki bulionu, 7 łyżek oliwy i
łyżkę masła oraz przyprawy - sól,
pieprz, paprykę słodką i ostrą,
szczyptę oregano, tymianek.

Cebulę oraz papryki pokroić w
kostkę. Czosnek posiekać. W sze-

rokim rondlu rozgrzać olej i masło.
Na tłuszczu podsmażyć warzywa,
ciągle je mieszając. Kurczaka po-
kroić w kostkę, pieczarki opłukać.
Wszystko wrzucić do rondla i sma-
żyć 5 minut. Następnie dodać po-
krojone pomidory, bulion oraz
przyprawy. Przykryć i dusić około 20
minut. Przed podaniem dodać do
smaku sól i pieprz. Podawać na go-
rąco.

Ciekawe
Z przeprowadzonych badań

wynika, że statystyczny Polak spę-
dza przed telewizorem aż 12 go-
dzin tygodniowo. W pozostałym
czasie wolnym jedna trzecia roda-
ków czyta, drugie tyle spaceruje, a
23 procent zajmuje się domem. Co
piąty Polak oddaje się swojemu
hobby, śpi lub po prostu nie robi
nic. Niestety, 13 procent naszego
społeczeństwa deklaruje, że w
ogóle nie ma czasu wolnego.

Krzyżówka 
z nagrodami         

Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 13 do
odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy przesłać pod adresem re-
dakcji lub na e-mail: gazeta@swieciechowa.pl (prosimy podać adres zamieszkania).
Rozwiązaniem konkursu ogłoszonego w trzynastym numerze „Kuriera...” było hasło:
Życzymy Dobrego Roku. Do naszej redakcji dotarło 9 prawidłowych rozwiązań. W
drodze losowania wyłoniliśmy zwycięzcę. Jest nią Olga Pawlicka ze Święciechowy.
Nagrodę można odebrać w Samorządowym Ośrodku Kultury w godz. od 8.00 do
15.00. Gratulujemy. Na rozwiązania czekamy do 20 lutego.  
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Uczniowie Zespołu Szkół w Długiem Starem długo przygotowy-
wali się do spektaklu, który przedstawili przed licznie zgroma-
dzoną widownią. By uświetnić zebranie z rodzicami, uczniowie
klasy III szkoły podstawowej zaprezentowali się na scenie. Tym
razem była to chwytająca za serce „Dziewczynka z zapałkami”.
Zarówno wychowawczyni Rozaneta Janczewska, jak i uczniowie
dali z siebie wszystko. Pod koniec przedstawienia wielu widzom
zakręciła się łezka w oku. Była to niezwykle wzruszająca opo-
wieść. Doskonała gra aktorska i piękna scenografia sprawiły, że
spektakl na długo pozostanie w pamięci uczniów, nauczycieli i ro-
dziców. 

W grudniu 2012 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Lesznie odbył się finał powiatowego konkursu pla-
stycznego „Bądźmy zdrowi - wiemy, więc działamy". 
Uczestnicy imprezy musieli wykonać - dowolną techniką pla-
styczną - plakat adresowany do młodzieży na temat zbilansowa-
nej diety i potrzeby aktywności fizycznej. Wśród laureatów
konkursu znalazła się uczennica Zespołu Szkół w Święciechowie
Lidka Wyrodek, która zajęła II miejsce. Zwycięzcy zostali zapro-
szeni przez dyrektora PSSE w Lesznie Ryszarda Siwickiego na
uroczyste wręczenie nagród rzeczowych, któremu towarzyszył
słodki poczęstunek.

Pod koniec grudnia uczniowie klasy III gimnazjum z Zespołu Szkół
w Długiem Starem wzięli udział w zajęciach kulinarnych. Wszyscy
przekonali się, że czas spędzony w kuchni to wspaniała zabawa
i przygoda. Młodzież pracowała w profesjonalnie przygotowanej i
nowocześnie wyposażonej kuchni. Obok gotowania nietypowych
i smacznych potraw młodzi ludzie uczyli się bezpiecznego poru-
szania w świecie kuchennych sprzętów, zasad zdrowego żywie-
nia i kultury spożywania posiłków. Zajęcia te były częścią
programu zawodoznawczego dla uczniów, którzy w tym roku
szkolnym muszą dokonać wyboru zawodu.

Pod koniec roku 2012 młodzież z Zespołu Szkół w Święciechowie
pod opieką Zofii Witkowskiej i Katarzyny Przybylskiej wyjechała
na wycieczkę do Warszawy. Jej głównym celem była wizyta w
Centrum Nauki Kopernik. Największe wrażenie na młodzieży zro-
biły roboty oraz możliwość samodzielnego przeprowadzania do-
świadczeń. Chcąc w pełni wykorzystać pobyt w stolicy uczniowie
odwiedzili również takie miejsca jak: Grób Nieznanego Żołnierza,
pomnik Józefa Piłsudskiego oraz Plac Zamkowy. Wrócili zmę-
czeni, ale zadowoleni i bogatsi w nowe doświadczenia.

W niedzielę 20 stycznia w typowej, zi-
mowej scenerii odbył się kulig dla Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarniczej z
Lasocic. Podczas kuligu mogliśmy się
ogrzać i przekąsić kiełbaski przy ognisku.
Świetną zabawę zawdzięczamy organi-
zatorom, czyli Henrykowi Wróblew-
skiemu i Józefowi Cyka, którym
serdecznie za to dziękujemy ! :) 

M. Ławniczak
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W kolorowym świecie ptaków

Tak naprawdę pan Zbigniew
przebywał wśród zwierząt od za-
wsze. Już jako mały chłopiec po-
magał rodzicom w gospodarstwie,
a tam zwierząt nigdy nie brako-
wało. 

W Henrykowie mieszka z żoną
od ponad dwudziestu lat. Począt-
kowo w domu było akwarium z
rybkami, a nawet krótko białe
myszki. Jednak prawdziwa ho-
dowla rozpoczęła się cztery lata
temu. Wtedy to pan Zbigniew od-
wiedził swojego kuzyna w Koro-
nowie, który od lat zajmował się
hodowlą papug, i nie tylko. Jak
wspomina, wpatrywał się w nie
jak w obraz i postanowił, że bez
papugi do domu nie wraca. Tak
też się stało. Tylko zamiast jednej
do domu przywiózł dziesięć sztuk
papug falistych. Trzeba było
szybko działać. Nie było mowy o
trzymaniu takiej liczby papug w
domu, tak więc zaaranżował po-

Ptaki białe, żółte, niebieskie, fioletowe, zielone –
cała paleta barw w jednym miejscu. Właśnie w
takim kolorowym świecie żyje pan Zbigniew Za-
wartowski z Henrykowa. 

mieszczenie przeznaczone
wcześniej do grillowania. 

Profesjonalnie podszedł do te-
matu. Zakupił książki specjalis-
tyczne, z których dowiadywał się,
jak dbać, karmić i w jakich warun-
kach przechowywać swoje pa-
pugi. Z czasem dokupował
kolejne, niektóre się rozmnażały.
Ich liczba stale rosła. Pan Zbig-
niew wyjeżdżał co jakiś czas do
Poznania na giełdę i zazwyczaj
wracał z kolejnymi ptakami. I tak
trzeba było rozbudować miejsce
do ich przechowywania. Przerobił
więc swój garaż, potem jeszcze
przebudował i w tej chwili posiada
już cztery osobne klatki. A w nich
przede wszystkim papugi faliste.
Ale są także nimfy, aleksandretta
obroźna, rozella królewska, pa-
puga górska, a także ptaki ry-
żowce, zeberki, mewki, kanarki,
cukrusie, gołąbki diamentowe i
bażant złoty. W sumie ponad 150
sztuk ptaków, a w tym około 60

samych papug falistych. Ponadto
są króliki miniaturki, pies i dwa
koty. Tak więc zwierząt u państwa
Zawartowskich nie brakuje. 

Pan Zbigniew przyznaje, że
nie hoduje ptaków w celach za-
robkowych. Ptaki to jego pasja i
zamiłowanie. Tak naprawdę przy-
noszą one więcej strat niż korzy-
ści. Trzeba inwestować w pokarm
oraz zakup kolejnych sztuk. Do tej
pory sprzedał niewiele papug.

- Przebywanie wśród ptaków
mnie relaksuje - mówi Zbigniew
Zawartowski. – Najbardziej lubię
sezon letni. Wtedy, gdy wracam z
pracy, robię sobie kubek kawy i
zasiadam w fotelu przed klatkami.
Zdarza mi się nawet, że urządzę
sobie małą drzemkę. Żona śmieje
się czasem i dziwi, że mogę spać
w tym skrzekocie. Dla mnie jest to
jednak szczególna forma relaksu i
sposób na spędzanie czasu wol-
nego. Przyglądanie się ptakom
jest o wiele ciekawsze niż patrze-
nie w ekran telewizora.

Hodowla ptaków to nie tylko
przyjemność, ale i obowiązki. Raz
dziennie należy dostarczyć im
wody oraz specjalnej karmy. Cza-
sami podaje im się także mar-
chew, jabłka, buraki oraz
mieszanki wzbogacone w wita-
miny. Raz w tygodniu odbywa się
także generalne sprzątanie kla-
tek. Wnętrza klatek to także za-
sługa pana Zbigniewa. Sam je

urządzał, dekorował. A można
tam znaleźć krzewy, specjalnie
strugane siedziska, kije, budki. Od
sąsiadów otrzymał rogi, które
świetnie wypełniają klatki. 

Pan Zbigniew od jakiegoś
czasu obrączkuje swoje ptaki.
Aby nie stracić orientacji, każdego
roku stosuje konkretny kolor ob-
rączek zaciskowych. Co rok ich
kolory się zmieniają, a dzięki temu
może kontrolować ich wylęganie i
zakupy. 

- Marzą mi się kolejne gatunki
ptaków. Jest jeszcze wiele od-
mian, które chciałbym mieć w
swojej kolekcji, na przykład pawie.
Może w przyszłości pomyślę o
rozbudowie klatek i zakupie no-
wych ptaków. Ale na dzień dzi-
siejszy wystarczają mi te, co
mam. Sprawiają mi wiele radości.
– dodaje pan Zbigniew. 

Największą przyjemność spra-
wia mu dzielenie się swoją pasją z
innymi. Jego hodowlę często od-
wiedzają sąsiedzi, rodzina, a
przede wszystkim dzieci i mło-
dzież. To one mają największą ra-
dość z obcowania ze zwierzętami.
Pan Zbigniew zaprasza miłośni-
ków ptaków do siebie, chętnie po-
kazuje swoją hodowlę, opro-
wadza, opowiada. Podzieli się
także swoją wiedzą na temat pta-
ków z każdym, kto chciałby w
przyszłości zająć się podobną ho-
dowlą.

EWELINA KONIECZNA
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Po raz kolejny zagrała dla nas Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy. Był to już 21. Finał. W naszej gminie kon-
certy zorganizowano w Święciechowie i Lasocicach. A z
Państwa pomocą udało się zebrać łącznie 18. 131, 53 zł. 
W niedzielę, 13 stycznia, działo się dużo. W Gołanicach
odbył się pokaz ratownictwa OSP oraz kąpiel morsów. W
Święciechowie na scenie zaprezentowały się miejscowe
zespoły taneczne i wokalne. Odbył się także turniej spor-
towo – rekreacyjny, licytacje przedmiotów, a tradycyjnie
o godz. 20. 00 rozpalono Światełko do Nieba. Sztab w
Święciechowie zebrał 10. 707, 97 zł., 2 korony czeskie i
12, 04 euro. W Lasocicach swoje umiejętności arty-
styczne przedstawili nie tylko przedszkolacy i młodzież
szkolna, ale także rodzice. Były pokazy sztuk walki oraz
występ chóru i muzyków. Na najmłodszych uczestników
czekał kącik zabaw. Sztab w Lasocicach zebrał 7. 425, 56
zł. Dziękujemy wszystkim osobom za udział w akcji.
Wspólnie ratowaliśmy życie dzieci i walczyliśmy o godną
opiekę medyczną seniorów. Do zobaczenia za rok!


