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Oto przed nami świąteczny
stół. W pierwszy dzień Wielka-
nocy - Wielką Niedzielę - po re-
zurekcji wszyscy siadają do
śniadania. Dzielą się święconym
jajkiem. 

W „Bibliotece Warszawskiej” z
1851 roku czytamy: „Najprzód roz-
krajanemi na cztery części jajkami
dzielą się między sobą familje,
czyli domownicy, z życzeniami do-
czekania pomyślnej i późnej staro-
ści. Następnie spożywają inne
święcone, od szynki poczynając;
kości zaś ze święconego mięsa
dają psom i kotom, utrzymując, iż
to chronić je będzie przez cały rok
od wścieklizny”. 

Na każdym świątecznym stole
honorowe miejsce zajmuje bara-
nek. Najczęściej znajduje się na
zielonym dywaniku z rzeżuchy.
Obyczaj stawiania na stole wielka-
nocnym baranka wprowadził pa-

pież Urban V. Do Polski agnuszek,
czyli baranek, dotarł za Zygmunta
III Wazy. Robiono go wówczas ze
szczerego złota, alabastru, aż
wreszcie przybrał znaną nam dziś
postać z cukru, masła czy ciasta.
Agnuszek - „Baranek Boży”, poza
symbolicznym znaczeniem religij-
nym, broni domu przed pożarem,
powodzią i nagłą śmiercią od pio-
runa. 

Na świątecznym stole od za-
wsze sporo jest kiełbas, szynek,
mięsa, bigosu, staropolskich
babek i mazurków. Słowem, nie-
słychane bogactwo wszelkich po-
traw, a ponieważ, jak pisał Łukasz
Gołębiowski „nie lubi Polak sam
jeść, stąd rad niezmiernie go-
ściowi...” do stołu zaprasza się
sporo osób. Przy naszych stołach
zasiada przede wszystkim rodzina.
Oby była jak najliczniejsza. 

Prima aprilis,
bo się pomylisz

W tym roku drugi dzień
świąt przypada 1 kwietnia, czyli
w tradycyjny prima aprilis. 

Czy dacie Państwo wiarę, że
kiedyś 1 kwietnia uchodził za
jeden z najbardziej ponurych dni
w roku? Feralny i pechowy, a
wszystko za sprawą Judasza Is-
karioty, który właśnie 1 kwietnia
obchodził urodziny. Wszyscy wie-
dzą, że to on najpierw za trzy-
dzieści srebrników wydał
prześladowcom Jezusa, po czym
z rozpaczy powiesił się na osice. 

Są tacy, którzy zwyczaje pri-
maapri lisowe wywodzą od hindu-
skiego święta holi, obchodzonego
w Indiach na cześć bogini miłości
Kamy. W tym dniu wszyscy mie-
szają się z tłumem, obsypują
czerwonym proszkiem, ochlapują
kolorową wodą, podstawiają
sobie nogi, szarpią za ubranie. 

Jeszcze inni są zdania, że

prima aprilis wywodzi się ze sta-
rożytnego Rzymu, a związany był
z opiekunką ziarna boginią Ce-
rerą. 

Tak czy inaczej, w naszym
kręgu kulturowym przez długie
wieki nikt się tego dnia nie śmiał.
Duchy zmarłych opuszczały
groby i mściły się na żywych za
doznane krzywdy, zsyłając nie-
szczęścia. 

Kiedy więc przestano się bać i
martwić, a zaczęto cieszyć?
Trudno powiedzieć. W XIII wieku
Zygmunt Gloger pisał: „Polacy od
dawnych czasów w dzień pierw-
szy kwietnia rozsyłali listy ze zmy-
ślonymi wiadomościami lub tylko
kartkę z napisem aprilis, a także
zwodzili ustnie, by naśmiewać się
z łatwowiernych”. Stąd powstało
polskie przysłowie: „Na aprilis nie
wierz, bo się omylisz”. 

Do dziś pozostała tradycja pri-
maaprilisowych żartów, choć na
przestrzeni czasu ulegają one
rozmaitym modom. 
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Koncert Walentynkowy
W niedzielę, 17 lutego, w Sali

Wiejskiej w Lasocicach odbył się
Koncert Walentynkowy. Dochód z
imprezy przeznaczony zostanie na
zorganizowanie dla dzieci i mło-
dzieży warsztatów letnich w Laso-
cicach i Lesznie o nazwie „Pociąg
do cooltury”. Dopisali zarówno ar-
tyści, jak i licznie zgromadzona
publiczność. Imprezę rozpoczął
występ miejscowych przedszkola-
ków. Podczas koncertu można
było usłyszeć utwory wykonane
przez wolontariuszy, zatańczyć in-
dyjski taniec z Zespołem Pieśni i
Tańca Marynia oraz posłuchać
wiersza „Lubię kiedy kobieta..”. Na

scenie nie zabrakło kabaretowych
występów członków Stowarzysze-
nia ZMW pt. „ Z kwiatka na kwia-
tek” oraz przedstawienia
wykonanego przez wolontariuszy
fundacji pt. „Kosztowny romans”.
Wolontariusze z zagranicy Miquela
i Carmen wykonali znaną wszyst-
kim piosenkę „Ona tańczy dla
mnie”. Podczas koncertu sprzeda-
wane były tosty, hot-dogi, kawa,
herbata oraz własnoręcznie wyko-
nane mydełka. Organizatorami im-
prezy byli: Fundacja Centrum
Aktywności Twórczej oraz Zespół
Szkół w Lasocicach.

Konkurs
pisankowy

Zapraszamy Państwa do wzię-
cia udziału w XIV Wielkanocnym
Konkursie Pisankowym. Jego
celem jest kultywowanie tradycji
związanych ze świętami wielka-
nocnymi. Regulamin przewiduje
ocenę prac konkursowych w na-
stępujących kategoriach: grupa I –
przedszkola, grupa II – klasy I-III,
grupa III – klasy IV-VI, grupa IV –
gimnazjum, grupa V – ponadgim-
nazjalna i dorośli. 

Aby wziąć udział w konkursie,
należy wykonać pracę w formie
jajka w dowolnej technice i dostar-
czyć ją do Samorządowego
Ośrodka Kultury w Święciechowie.
Praca powinna być zabezpieczona
przed zniszczeniem. Do każdej
pracy należy dołączyć informację z
imieniem, nazwiskiem, adresem
zamieszkania, numerem telefonu  i
wiekiem uczestnika. Wszystkich
chętnych do wzięcia udziału w

konkursie prosimy o przyniesienie
prac do 20 marca. Ogłoszenie wy-
ników nastąpi 26 marca o godz.
17. 00. Do wzięcia udziału w kon-
kursie zachęcamy placówki oświa-
towe działające na terenie gminy
oraz indywidualne osoby. Na
uczestników czekają atrakcyjne
nagrody. 

Zapraszamy na spotkanie pn. „Tradycje kulinarne Wielka-
nocy”. Odbędzie się ono w niedzielę, 17 marca   o godz. 16.
00 w Sali Wiejskiej w Długiem Nowem. W spotkaniu udział
wezmą wszystkie koła gospodyń wiejskich z terenu gminy.
Wystartują one w konkursie na tradycyjne potrawy i ciasta
wielkanocne. Zapraszamy!

Gmina Święciechowa zaprasza miesz-
kańców do wzięcia udziału w konkursie "Daj
przykład segregacji odpadów".

Masz głowę pełną pomysłów ! Ten kon-
kurs jest dla Ciebie. Napisz o tym, jak se-
gregujesz odpady na terenie własnego
gospodarstwa domowego i prześlij do nas
swoją pracę. 

Zwycięzcy otrzymają 
atrakcyjne nagrody:

za zajęcie I miejsca - laptop wraz z akcesoriami 
za zajęcie II miejsca - kosiarka do trawy 
za zajęcie III miejsca - odkurzacz piorący 

Każdy uczestnik, który w interesujący sposób zaproponuje przepro-
wadzenie selektywnej zbiórki odpadów, otrzyma upominek (zgniatarkę do
PET lub pojemnik do bioodpadów). 

Czas ucieka. Prace konkursowe można
przesyłać na adres Urzędu Gminy w Świę-
ciechowie do 30 marca 2013 roku.

Szczegóły konkursu na stronie
www.swieciechowa.pl w zakładce ochrona
środowiska.

Zapraszamy !!!
Konkurs dofinansowano ze środków

Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w ramach pro-
jektu „Segreguj odpady – to się opłaca!”,
realizowanego przez Rekopol Organizację
Odzysku S.A.”. 

KONKURS
"Daj przykład segregacji odpadów"

1

2 3
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Jak załatwić sprawę
W   U R Z Ę D Z I E  G M I N y ?

Uwaga mieszkańcy!
Informujemy, że od 1 stycznia 2013 roku uległ zmianie numer rachunku

bankowego, na który można dokonywać wpłat należności z tytułu podat-
ków i opłat.

Gmina Święciechowa, ul. Ułańska 4
58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Wpłaty z tytułu podatków można dokonywać:
1) u inkasentów, sołtysów każdej wsi na terenie gminy w określonych

terminach płatności 
(informacja o terminach płatności zostanie ogłoszona poprzez wywie-

szenie w gablotach informacyjnych),
2) w banku - Poznański Bank Spółdzielczy Filia/Święciechowa, ul. Wol-

ności 25, jak również w pozostałych oddziałach banku - bez naliczania
dodatkowej opłaty za wpłatę podatku,

3) przelewem. 

Szanowni Państwo,
uzyskanie zaświadczenia, któ-

remu poświęcę uwagę w niniej-
szym artykule, jest często
niezbędne do załatwienia różnych
spraw, np. w banku lub w kancela-
rii notarialnej. W szczególności,
gdy chcemy uzyskać kredyt lub
zbyć poprzez sprzedaż, darowiznę
lub zamianę nieruchomości stano-
wiące zabudowaną bądź niezabu-
dowaną działkę gruntu. Jest to
zaświadczenie o przeznaczeniu
działki w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego
lub o jego braku. 

W celu uzyskania tego za-
świadczenia wystarczy złożyć
wniosek, który powinien zawierać
informacje dotyczące położenia in-

teresującej nas nieruchomości
(miejscowość, nr działki) oraz okre-
ślić cel wydania zaświadczenia.
Wniosek można wypisać na miej-
scu w Urzędzie Gminy, uzyskując
niezbędne informacje u Przemy-
sława Kołodzieja, pokój nr 9 (II
piętro), tel. 65 5333518, adres e-
mail: 

planowanieprzestrzenne@
swieciechowa.pl 
Opłata skarbowa niezbędna do

wydania zaświadczenia wynosi 17
zł. Można ją wpłacić m. in. w Urzę-
dzie u inkasenta opłaty skarbowej. 

Serdecznie zapraszamy!

ZASTĘPCA WóJTA 
PATRyK TOMCZAK

Wielkopolska Izba Rolnicza or-
ganizuje szkolenia z zakresu sto-
sowania środków ochrony roślin
przy użyciu opryskiwaczy (tzw.
szkolenia chemizacyjne).

W myśl ustawy o ochronie ro-
ślin rolnicy zobowiązani są do od-
bycia przeszkolenia z zakresu
stosowania środków ochrony roślin
sprzętem naziemnym co 5 lat i taki
jest okres ważności wystawianych
na szkoleniach zaświadczeń.
Szkolenia organizuje firma ROL-
WIR Sp. z o. o. (jako spółka Wiel-
kopolskiej Izby Rolniczej), która

posiada uprawnienia do organizo-
wania takich szkoleń.

Program szkoleń obejmuje 14
godzin lekcyjnych (rozłożonych na
2 dni) niezależnie, czy rolnicy
szkolą się po raz pierwszy, czy ko-
lejny.

Koszt szkolenia wynosi 80 zł od
osoby. Szkolenie może odbyć się
w danej miejscowości po zgroma-
dzeniu grupy minimum 25 osób.

Zgłoszenia chętnych przyjmuje
Biuro Powiatowe WIR w Lesznie,
ul. 1 Maja 1. Zgłoszenia telefo-
niczne pod nr. tel. 606 347 040.

Szkolenia dla rolników

W marcu odbędą się zebrania
wiejskie na terenie całej gminy.
Wezmą w nich udział wójt gminy
Marek Lorych oraz sekretarz Pat-
ryk Tomczak. Organizatorzy za-
praszają wszystkich mieszkańców
wsi. Dyskusje prowadzone będą
na tematy dotyczące spraw bieżą-
cych oraz obowiązków wynikają-
cych z nowej ustawy śmieciowej.
Podejmowane będą także inne
problemy mieszkańców.

Poniżej terminy zebrań w po-
szczególnych miejscowościach. 

07 marca (czwartek)
godz. 17. 00 - Henrykowo   

godz. 19. 00 - Strzyżewice
11 marca (poniedziałek)
godz. 19. 00 - Gołanice

12 marca (wtorek)
godz. 19. 00 - Krzycko Małe

13 marca (środa)
godz. 19. 00 - Przybyszewo

14 marca (czwartek)
godz. 19. 00 - Długie Stare
18 marca (poniedziałek)
godz. 17. 00 - Trzebiny

godz. 19. 00 - Długie Nowe
19 marca (wtorek)

godz. 17. 00 - Piotrowice
godz. 19. 00 - Niechłód

20 marca (środa)
godz. 19. 00 - Lasocice
21 marca (czwartek)

godz. 19. 00 – Święciechowa

Zebrania wiejskie

Przez teren gminy Święcie-
chowa przebiega jedna z najważ-
niejszych linii elektro-
energetycznych w regionie. Zos-
tała wybudowana w 1959 roku i
zasila, oprócz mieszkańców na-
szej gminy, blisko sto tysięcy ludzi.
Obiekt, ze względu na nie najlep-
szy stan techniczny i ważną rolę,
jaką pełni, wymaga natychmiasto-
wej przebudowy i zastąpienia no-
woczesną konstrukcją. 

Właścicielem linii jest poznań-
ska firma ENEA Operator S.A.,
jeden z największych dostawców
energii elektrycznej w kraju. Za

przebudowę odpowiada firma
ELBUD Warszawa. Pierwsze
prace rozpoczną się już nieba-
wem. Zanim wykonawca wejdzie w
teren i w miejsce istniejących słu-
pów wybuduje nowe konstrukcje,
przedstawiciele firmy będą spoty-
kać się z władzami i właścicielami
terenów, na których zlokalizowane
jest połączenie. Jak zapewnia pro-
jektant linii, nowe słupy zostaną
posadowione w miejscu tych ist-
niejących, linia będzie bardzo po-
dobnych rozmiarów, nie zmieni się
też jej napięcie.

Rozpoczyna się przebudowa linii
110 kV Leszno Gronowo - Wschowa

Wnioski przez Internet
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że rolnicy

mogą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie także przez Internet. Aby
jednak skorzystać z tego ułatwienia, trzeba otrzymać login, czyli kod do-
stępu do platformy Agencji i utworzyć własne hasło. Wnioski o nadanie
loginu odebrać można bezpośrednio w siedzibie Agencji lub pobrać je z in-
ternetowej strony. Jej adres to www. arimr. gov. pl. Wypełniony wniosek
dotrzeć musi do Agencji. A potem po wpisaniu hasła można już obsza-
rowe wnioski przesyłać Internetem. Będzie szybciej i prościej.

Rehabilitacja po szpitalu
Ta informacja ważna jest dla

chorych, którzy z różnych po-
wodów trafiają na szpitalne od-
działy neurologiczne, neuro-
chirurgiczne, czy ortopedyczne.
Najczęściej leczą się tam po wy-
padkach, udarach, czy opera-
cjach ortopedycznych. Tym
chorym lekarze zazwyczaj po
wyjściu ze szpitala zalecają re-
habilitację.

Rzecz w tym, że miejsc w szpi-
talach rehabilitacyjnych ciągle jest
zbyt mało. Szpital rehabilitacyjny w
Górznie jest doskonale wyposa-
żony i przez cały rok ma komplet
pacjentów. Chorzy, którzy otrzy-
mują skierowania na rehabilitację
z poradni, czekają na przyjęcie do
Górzna nawet trzy lata.

Tymczasem nie wszyscy wie-
dzą, że w pierwszej kolejności le-
czone są osoby, które otrzymują
skierowanie na rehabilitację od le-
karza z oddziału szpitalnego. Jeśli
więc lekarz uzna, że rehabilitacja
jest niezbędna, takie skierowanie
należy uzyskać razem z wypisem
ze szpitala. Wówczas można sta-
rać się o przyjęcie do Górzna na-
tychmiast po opuszczeniu szpitala.
Placówka w Górznie z takim skie-
rowaniem przyjmuje chorych w
ciągu 30 dni. Należy więc jak naj-
szybciej zarejestrować chorego,
dostarczyć szpitalne skierowanie
faksem bądź osobiście i rozpoczy-
nać rehabilitację. Im wcześniej się
bowiem takie leczenie rozpocznie,
tym jego skuteczność lepsza. 
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imieniny obchodzą
W marcu

KLAUDIA- 20 III
Imię Klaudia, Klaudyna, Gladys

podobno pochodzi z miasta Clau-
sus, skąd wywodził się rzymski ród
Klaudiuszów. Jedno z najpopular-
niejszych imion w starożytnym
Rzymie pojawiło się w Polsce do-
piero w XVIII wieku. Trafiło do nas
najprawdopodobniej pod wpływem
francuskiej mody. Imię Klaudia jest
dość popularne, a każda kobieta,
która je nosi, bywa interesująca,
pociągająca, urodziwa. Klaudie są
świadome swoich zalet, radzą
sobie doskonale, zwłaszcza że ich
uroda idzie w parze z ponadprze-
ciętnym intelektem i sprytem. Nic
więc dziwnego, że mają liczne
grono wielbicieli. Ci z kolei powinni
pamiętać, że Klaudie uwielbiają
drogie prezenty i eleganckie przy-
jęcia. Kolorem Klaudii jest poma-
rańczowy, zwierzęciem łania,
rośliną lipa, liczbą piątka, a zna-
kiem zodiaku Waga. Imieniny ob-
chodzi także: 3 lutego, 18 maja, 7
sierpnia i 18 listopada. 

W gminie Święciechowa
mieszka 28 pań o imieniu Klaudia.

Najmłodsza ma 2 latka, a najstar-
sza 25. Obie są mieszkankami
Święciechowy. W miejscowo-
ściach: Lasocice, Strzyżewice,
Krzycko Małe, Długie Stare, Goła-
nice i Niechłód mieszka tylko po
jednej pani o tym imieniu. Najwię-
cej jest ich w Święciechowie – 14.
Natomiast w Piotrowicach – 2, a w
Przybyszewie i Długiem Nowem –
po 3. Wszystkim Klaudiom ży-
czymy spełnienia najskrytszych
marzeń. 

Klaudia Stanek
ze Święciechowy

PAWEŁ  - 22  III
Imię Paweł było w latach 70. XX

wieku jednym z najpopularniej-
szych. Wcześniej zdobił skronie nie-
przeliczonych rzesz koronowanych
głów, artystów, polityków i zwykłych
ludzi. 29 czerwca wspominamy naj-
większego misjonarza Kościoła -
Pawła Apostoła, autora Listów No-
wego Testamentu. Paweł jest patro-
nem wielu miast, w tym Poznania, a
także marynarzy, przewoźników i
tkaczy. Panowie o imieniu Paweł są
wytrwali, pilni oraz sumienni. Dzięki
temu udaje im się prawie zawsze to,
co zamierzają. Kolorem Pawła jest
bordowy, rośliną paproć, zwierzę-
ciem bóbr, liczbą trójka, a znakiem
zodiaku Strzelec. Imieniny obchodzi
wiele razy w roku: 10, 15 i 25 stycz-
nia, 1, 5, 6 i 8 lutego, 2 i 7 marca, 28
kwietnia, 7, 26, 28 i 29 czerwca, 12
i 20 lipca, 19 października oraz 16,
18 i 19 listopada. 

W naszej gminie jest 102 panów
o imieniu Paweł. Najwięcej mieszka
ich w Święciechowie – 39 oraz w
Lasocicach i Długiem Starem – po

14. Pawłów można spotkać także w
Gołanicach – 6, w Niechłodzie i
Przybyszewie – po 5, Krzycku
Małym i Trzebinach – po 4 oraz w
Strzyżewicach i Henrykowie – po 3.
Najmniej jest ich w Długiem Nowem
– 2 oraz w Piotrowicach, Ogrodach
i Gołanicach – po jednym. Najstar-
szy Paweł mieszka w Święciecho-
wie i ma 69 lat. Najmłodszy ma
niecałe 3 lata i także jest mieszkań-
cem Święciechowy. Wszystkim so-
lenizantom życzymy samych
radosnych dni. 

POŻEGNANIE
W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

05. 02 - Eugenia Szkudlarczyk (1950), Długie Stare
15. 02 - Anna Rytkiewicz (1924), Święciechowa 

Paweł Szubart 
z Długiego Starego

Czego nie wiemy o...
Pawle Śliwie

Lat 45, zawód wyuczony technik ogrodnik, zawód wykony-
wany policjant, dzielnicowy w Święciechowie, mąż, ojciec
czwórki dzieci, znak zodiaku Bliźnięta. 

- Całe życie mieszka Pan w
gminie Święciechowa?

- Urodziłem się w Święciechowie
i tam do dziś mieszkają moi rodzice
i siostra ze swoją rodziną. A prze-
prowadziłem się do Długiego Sta-
rego po ślubie, do żony i jej bliskich.
To prawda więc, że gmina Święcie-
chowa od zawsze jest moim
domem. Nie ukrywam, że dobrze
się tu czuję. 

- Od dziecka chciał Pan być
ogrodnikiem, a jednak w tym za-
wodzie przepracował Pan zaled-
wie trzy lata. 

- I to przed wojskiem. Kiedy wró-
ciłem, w policji właśnie odbywał się
nabór młodych ludzi do zawodu.
Zgłosiłem się do Komendy Miejskiej
Policji w Lesznie i zostałem przyjęty.
Najpierw trafiłem do dzielnicy Przy-
lesie w Lesznie, potem na krótko do
Wydziału Kryminalnego, a od 1995
roku do Zespołu Dzielnicowych w
Święciechowie. W swojej gminie
przepracowałem więc 18 lat. A
ogrodnictwo pozostało moją pasją.
Od kilkunastu lat rozwijam ją we
własnym ogrodzie, przy domu. 

- O pracy w policji mówi Pan w
czasie przeszłym. 

- Podjąłem decyzję o przejściu
na emeryturę. Pozwalają mi na to
przepisy. Jako funkcjonariusz prze-
pracowałem 22 lata, a ogólny staż
pracy wyliczyłem na 27. Oczywiście
nie pozostanę bezczynny, bo prze-
cież ciągle jestem młody. Znajdę za-
jęcie, ale zapewne mniej stresujące. 

- Lubił Pan jednak pracę
wśród ludzi?

- Przede wszystkim dobrze
znam gminę. Wielu mieszkańców
pamiętam z dzieciństwa, z niektó-
rymi kolegami chodziłem do szkoły,
odwiedzałem ich. Dziesiątki razy
przejeżdżaliśmy rowerem teren,
znam każdą wieś i niemal każdą
ścieżkę. Dobrze się pracuje wśród
ludzi, którzy nie są obcy. Dużo ła-
twiej do nich dotrzeć, nie tylko
karać, czasem wyjaśniać, poma-
gać. A przy tym łatwiej również na-
wiązać współpracę z władzami
gminy, szkołami, opieką społeczną.
Z większością pracujących tam
osób jestem po prostu na ty. 

- Nie szkoda więc już teraz re-
zygnować z funkcji dzielnico-
wego?

- Taką podjąłem decyzję. Mam
nadzieję, że znajomi i przyjaciele
dalej nimi pozostaną. A ja więcej
czasu poświęcę rodzicom, teściom,
rodzinie. 

- Jest Pan ojcem trzech córek
i syna. 

- I dzięki temu w naszym domu
jest zawsze gwarno i wesoło. Dla
mnie i żony najważniejsze jest wy-
kształcenie całej czwórki. Każdemu
chcemy dać zawód i pomóc w star-
cie w dorosłe życie. 

- A co dla siebie?
- Już mówiłem, że będę praco-

wał, ale chyba trochę mniej. Na
pewno znajdę czas na pracę w
ogrodzie. Już teraz rozpocząłem
wiosenne przycinanie drzew i krze-
wów. Bardzo lubię to zajęcie. Coraz
częściej zajmuję się też gotowa-
niem. Okazuje się, że to może spra-
wić sporo satysfakcji. No i chyba
wrócę do książek, na które dotąd
nie miałem czasu. Nudzić się na
pewno nie będę. 

- Słyszałam, że kiedyś jeździł
Pan motocyklem.

- To była taka pasja sprzed lat.
Rzeczywiście potrafiłem po prostu
wsiąść na motor i jechać przed sie-
bie. Lubiłem tę wolność i samo-
dzielność. Teraz myślę, że warto
byłoby wrócić do motocykla i cza-
sem wybrać się gdzieś w Polskę.
Kto wie, może kupię nowy motor.
Tamtego już przecież dawno nie
mam. 

- Czego więc życzyć Panu na
tym nowym starcie?

- Zdrowia. No i tego, żebym za-
wsze wokół siebie miał życzliwych
ludzi. Dalej przecież będę mieszkał
w swojej gminie. I dalej z wieloma
sąsiadami i znajomymi będę na ty. 
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Od lipca nowe zasady
utrzymania czystości
Na ten temat rozmawiamy z Eugeniuszem Karpińskim, przewodniczącym Za-
rządu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

- Powiedzmy na początek
na czym najogólniej polegają
zmiany w ustawie o utrzyma-
niu porządku i czystości w
gminach?

- Od lipca odpowiedzialność
za całą gospodarkę odpadami
komunalnymi, czyli takimi, jakie
powstają w naszych domach i
mieszkaniach, przejmują samo-
rządy. A zatem to gminy zorgani-
zować muszą odbiór odpadów z
poszczególnych gospodarstw i
firm, zadbać o ich wykorzystanie
lub utylizację, prowadzić działa-
nia zmierzające do jak najsze-
rzej rozumianej ochrony
środowiska. Mieszkańcy nie
będą więc odtąd podpisywać in-
dywidualnych umów z firmami
wywożącymi śmieci. Tym pro-
blemem zajmie się gmina, a w
naszym przypadku Związek, po-
wołany przez dziewiętnaście
gmin regionu. 

- Najwyższą władzę
Związku, a więc Zgromadze-
nie, z mocy ustawy tworzą
prezydenci miast, burmistrzo-
wie i wójtowie gmin, które do
niego przystąpiły. Jak to jest u
nas?

- Szefowie urzędów gmin lub
miast mogą do pracy w Związku
wyznaczyć swojego zastępcę
lub jednego z radnych. W na-
szym Związku działać będą
wszyscy wójtowie i burmistrzo-
wie oraz zastępca prezydenta
Leszna. I to oni tworzą Zgroma-
dzenie Związku, czyli władzę
uchwałodawczo-kontrolną, po-
dobną do Rady Gminy. Prze-
wodniczącym Zgromadzenia
został burmistrz Rawicza Tade-
usz Pawłowski, a zastępcą
przewodniczącego burmistrz
Gostynia Jerzy Kulak.

- Czy problemami porządku
i czystości łatwiej zajmować
się wspólnie?

- Naszym zdaniem, zdecydo-
wanie tak. W całym regionie bę-
dzie jednakowy sposób odbioru
i zagospodarowania odpadów.
Ustaliliśmy też wspólne stawki
za usługi dla mieszkańców.
Prawdopodobnie korzystniejsze
będą ceny wynegocjowane z fir-

mami wywożącymi odpady. Bę-
dzie jedno biuro i wspólna admi-
nistracja dla wszystkich gmin.
Jestem pewien, że ostatecznie
cały system wywozu nieczysto-
ści okaże się tańszy niż gdyby
każda gmina robiła to samo-
dzielnie. 

- Jakie najważniejsze de-
cyzje do tej pory podjęło Zgro-
madzenie Związku?

- Pierwsze posiedzenie od-
było się 18 grudnia. Zgromadze-
nie powołało na nim władze
Związku, to jest przewodniczą-
cego i zastępcę Zgromadzenia,
Zarząd oraz Komisję Rewizyjną,
w skład której weszło pięciu bur-
mistrzów: Stanisław Glapiak z
Osiecznej, Karol Skrzypczak z
Miejskiej Górki, Jacek Widyński
z Ponieca, Grzegorz Jędrzej-
czak z Rydzyny i Jacek Nowak z
Krzywinia. Na następnym Zgro-
madzeniu, 30 stycznia bieżą-
cego roku, przyjęto też między
innymi uchwałę w sprawie me-
tody obliczania opłaty za wywóz
odpadów, która u nas zależeć
będzie od liczby mieszkańców
danej posesji. Ustalono wyso-
kość stawki tych opłat, a więc 9
złotych od osoby miesięcznie za
śmieci segregowane i 15 złotych
za odpady mieszane. Przyjęto
też wzór deklaracji dla właścicieli
nieruchomości. Deklaracje te
trzeba będzie wypełnić i odesłać
do Związku. Rozważano możli-
wość zwolnienia z opłat w rodzi-
nach wielodzietnych za więcej
niż troje dzieci w wieku do 18 lat.
Takich decyzji jest sporo i myślę,
że będziemy o nich informować
na bieżąco, zwłaszcza teraz,
zanim zmiany wejdą w życie. 

- Wszystkie decyzje Zgro-
madzenia wykonywać będzie
Zarząd Związku. Pan jest jego
przewodniczącym?

- Zarząd jest trzyosobowy.
Razem ze mną pracują wicepre-
zydent Leszna Jan Wojciechow-
ski i burmistrz Śmigla Wiktor
Snela. Tylko ja jestem na etacie.
Wkrótce zorganizujemy Biuro
Związku i zatrudnimy kilkanaście
osób. Naszym zadaniem będzie
jak najlepsze gospodarowanie

pieniędzmi pobranymi od miesz-
kańców. A dodam, że na terenie
gmin należących do Związku
mieszka 256 tysięcy osób. Około
sto tysięcy właścicieli nierucho-
mości będzie wnosiło opłaty za
wywóz. Za te pieniądze pokry-
jemy koszty odbioru odpadów,
koszty ich zagospodarowania i
wydatki administracyjne. 

- Rozumiem więc, że już od
lipca śmieci z naszych domów
odbierać będzie firma zatrud-
niona przez Związek. A co z
dotychczasowymi umowami
na wywóz, które do tej pory in-
dywidualnie zawierali właści-
ciele nieruchomości?

- Te umowy trzeba po prostu
wypowiedzieć. Prawdopodobnie
wszystkie mają trzymiesięczny
okres wypowiedzenia. A zatem
do końca marca należy wysto-
sować pismo do firmy z adnota-
cją, że z dniem 30 czerwca
wypowiada się umowę zawartą
takiego to, a takiego dnia.
Można powołać się na punkt
umowy mówiący o możliwości
wypowiedzenia. Nowe zasady
utrzymania porządku i czystości
są aktem prawa miejscowego i
od nich nie można odstąpić. A
zatem poprzednie umowy trzeba
wypowiedzieć, a opłaty za
wywóz wnosić do Związku.

- Porozmawiajmy więc o
deklaracjach na wywóz odpa-
dów z poszczególnych nieru-
chomości.

- To jest w tej chwili najważ-
niejsze zadanie organizacyjne.
Każdy właściciel nieruchomości
będzie musiał złożyć deklarację.
To jest czterostronicowy druk,
który należy wypełnić pod odpo-
wiedzialnością karną. Zakła-
damy, że znajdą się w nim tylko
prawdziwe dane. Na tych dru-
kach właściciele określą, ile
osób zamieszkuje na posesji i
czy będą śmieci segregować czy
nie. Sami więc obliczą wysokość
swojej opłaty za wywóz odpa-
dów. Deklaracje będzie można
pobrać ze strony internetowej
Związku, będą też w urzędach
gmin, prawdopodobnie dostaną
je również sołtysi. Oczywiście

deklaracje będą także w siedzi-
bie Związku w Lesznie, przy ul.
17 Stycznia 90, w budynku firmy
Lespin. 

- Na całą tę akcję Związek
ma zaledwie miesiąc?

- Zakładamy, że ostatecznym
terminem, do którego powin-
niśmy odebrać wszystkie dekla-
racje, jest 29 marca. Można je
wysłać na adres Związku lub do-
starczyć osobiście. Wszystkie
deklaracje zinwentaryzujemy i
wpiszemy do programu. A wy-
jaśnię jeszcze, że trzeba będzie
również zgłosić nieruchomość,
w której się nie mieszka, ale
„produkuje” odpady. Są to na
przykład sklepy, kioski, domki
letniskowe, budynki warszta-
towe, kluby i tak dalej. Ich wła-
ściciele lub administratorzy
odpowiadają za pokrycie kosz-
tów wywozu śmieci z tych
miejsc. Raz jeszcze podkreślę,
że liczymy na rzetelne wypełnie-
nie deklaracji. Przy jakichkolwiek
wątpliwościach będziemy wpi-
sane w deklaracjach dane
sprawdzać. O konsekwencjach
nieprawdziwych wpisów dziś nie
chciałbym mówić, choć oczywi-
ście każdy musi sobie zdawać
sprawę z odpowiedzialności za
źle wypełnione ankiety.

- Chciałabym zaprosić
Pana do kolejnych rozmów na
łamach naszych samorządo-
wych miesięczników. Czy
mógłby Pan w marcu wyjaśnić
czytelnikom wszystkie sprawy
związane z segregacją?

- Bardzo chętnie, tym bar-
dziej że w tej kwestii nagroma-
dziło się sporo niejasności.
Odpowiem więc również na py-
tania skierowane do redakcji
miesięczników w Osiecznej,
Krzemieniewie, Poniecu, Świę-
ciechowie, Rydzynie i innych.
Chętnie z tą problematyką za-
goszczę na łamach pism także
w kolejnych miesiącach. Na-
prawdę jest o czym rozmawiać.

- Dziękuję za dzisiejszą roz-
mowę. 

HALINA SIECIŃSKA
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Przyrodnicze pasje Tomka
Do redakcji dotarła informacja,

że Tomek wygrał konkurs na eko-
logiczną zakładkę. Zastanawia-
liśmy się, jaka to zakładka, do
czego służy, czego ma nauczyć?
Aby uzyskać odpowiedzi na te py-
tania, po prostu pojechaliśmy do
Tomka. Opowiedział nam, nie tylko
o tym jednym konkursie, ale po
prostu o sobie. A mówił bardzo cie-
kawie. 

- To jest zwyczajna zakładka do
książki – wyjaśniał. – Z jednej
strony ma kalendarz na bieżący
rok, a z drugiej informacje ekolo-
giczne. W moim projekcie są to in-
formacje dotyczące segregacji
śmieci. W prostej formie zawarłem
treść o konieczności segregacji
odpadów. Każdy, kto tę zakładkę
będzie miał przed sobą, nawet
przypadkowo, przeczyta, że ziemia
sama się nie obroni, że to my mu-
simy dbać o jej czystość. Im czę-
ściej nad takim hasłem się
zatrzymamy, tym większa szansa,
że stanie się ono przyczynkiem do
ekologicznego działania. 

Bo ekologia jest dla Tomka
czymś naprawdę ważnym.
Mieszka na wsi i mówi, że kocha
przyrodę. Od najmłodszych lat ją

Tomasz Prałat mieszka z rodzicami w Długiem Nowem. Ma 19 lat i jest uczniem III klasy Zespołu Szkół Rolniczo – Budowla-
nych w Lesznie. Za rok zdobędzie zawód technika – rolnika. 

obserwował. Pamięta, jak z mamą
siadali na rowery i zwiedzali oko-
licę. Zatrzymywali się przy każdym
pięknym drzewie, przy kwiatkach,
czasem dlatego, żeby popatrzeć
na pola. Bardzo szybko Tomek do-
stał aparat fotograficzny, więc mógł
te przyrodnicze obrazki zatrzymy-
wać na dłużej. A robił zdjęcia o
każdej porze roku, dziś ma ich
setki. Tomek mówi, że z aparatem
prawie się nie rozstaje. Zabiera go
ze sobą nawet na ciągnik, kiedy
pomaga bratu w polu. Nigdy nie
wiadomo, czy akurat na niebie nie
pojawi się sznur ptaków albo
tęcza, lub czy wyjątkowo pięknie
nie będą wyglądały baloty słomy
na ściernisku. Bo jak mówi Tomek,
przyroda może zaskoczyć w każ-
dej chwili. 

Tomek bardzo dużo czyta na
temat przyrody i ekologii. Ma swoją
bibliotekę, ale też przegląda tema-
tyczne strony w Internecie. Ogląda
filmy przyrodnicze, jest fanem
wszystkich przyrodniczych kana-
łów telewizyjnych. 

- Nasza szkoła bierze udział w
corocznym liczeniu gniazd bociana
białego – dodaje. – Będę je liczył
już po raz trzeci. Zawsze znajdu-
jemy te gniazda i obserwujemy je.
Opisujemy, gdzie się znajdują, ile
młodych jest w poszczególnych
gniazdach, kiedy bociany je opusz-
czają. W naszej gminie jest tylko
siedem gniazd bocianich. Dwa są
w Trzebinach, a po jednym w in-
nych wsiach.

Tomek chętnie się uczy, ale
zaraz dodaje, że dla rozwijania
pasji najciekawsze są wakacje.
Wtedy może zwiedzać, organizo-
wać sobie wycieczki, bez prze-
szkód obserwować świat wokół.
Od kiedy ma prawo jazdy, te wy-
jazdy są też częstsze i dalsze.
Czasem na wycieczkę jedzie z nim
także mama. Chyba lubią te same
klimaty. A tak naprawdę to pewnie
pani Maria zaraziła syna miłością
do przyrody. Ale wyjeżdża też z
przyjaciółmi na wspólne ciekawe
wyprawy.

Zapytaliśmy Tomka, ile godzin
dziennie poświęca nauce i swo-
jemu hobby. Uśmiechnął się i po-
wiedział, że powinniśmy raczej
zapytać, ile śpi. A śpi najwyżej 6
godzin na dobę. Reszta to szkoła,
książki, Internet, wycieczki po oko-
licy. I … jeszcze jedna pasja - his-
toria. I to zarówno ta dotycząca
Europy, Polski, jak i ta mała, za
oknem, a więc historia wsi, gminy. 

Kiedy w rejonie ogłoszono kon-
kurs na opisanie legendy związa-

nej z wsią w swojej gminie, Tomek
postanowił napisać o Trzebinach.
Przedstawił nie tylko historię pa-
łacu i jego dawnych mieszkańców,
ale także samej wsi. Opracował
multimedialną prezentację, poka-
zał najciekawsze zakątki miejsco-
wości, opisał legendę. Zajął I
miejsce w tym konkursie. A teraz
startuje do kolejnej edycji w tej his-
torycznej rywalizacji. Tegoroczny
temat pracy brzmi „Cudze chwali-
cie, swego nie znacie”. Tym razem
będzie to przewodnik po trzech
miejscowościach: Długiem Sta-
rem, Długiem Nowem i Trzebi-
nach. Na pewno rozpropaguje
gminę. 

- Lubię łączyć historię z przy-
rodą – wyjaśnia Tomek. – Do pre-

zentacji historycznych dodaję
mnóstwo zdjęć, które robiłem w te-
renie we wszystkich porach roku.
Mam satysfakcję, jeśli praca jest
dobra, a ja dowiaduję się czegoś
nowego. 

Kim więc Tomek będzie w przy-
szłości? Biologiem, historykiem?

Nie zdecydował jeszcze o stu-
diach, choć jeśli się na nie wybie-
rze, to chyba na rolnictwo. Po
prostu kontynuowałby kierunek
nauki. No a poza tym rolnictwo to
też przyroda i ekologia, więc to, na
czym zależy mu najbardziej. A póki
co jest zwyczajnym chłopakiem,
uczniem rolniczej szkoły, zabiega-
nym pasjonatem. Najważniejsze,
że czerpie z tego radość. 
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Z kroniki Święciechowy
Rok 1951

Od stycznia 1951 działa w
Święciechowie przy Gromadzkiej
Bibliotece „Szkoła Matek”. Na wy-
kłady, które odbywają się w Bib-
liotece 3 razy w tygodniu,
uczęszcza 55 matek ze Święcie-
chowy. W zakresie programu nau-
czania ujęte jest wychowanie,
żywienie i pielęgnacja niemowląt i
dzieci. Szkoły i zakłady pracy po-
dejmują zobowiązania z okazji 60.
rocznicy urodzin Bolesława Bie-
ruta – Prezydenta PRL oraz odby-
wają się uroczyste akademie z tej
okazji. 

1952
Z okazji miesiąca odbudowy

Warszawy odbywają się akade-
mie oraz zbiórki pieniędzy na od-
budowę. Dnia 15 października
1952 r. odbyło się uroczyste
otwarcie Szkoły dla Pracujących
w Lasocicach. Dnia 26 paździer-
nika odbyły się z kolei drugie wy-

W poprzednim numerze podawaliśmy informacje dotyczące lat 1947 - 1950, pochodzące z „Kro-
niki Święciechowy”. Prezentujemy kolejne istotne wydarzenia z naszej gminy z lat 1951 - 1955. 

bory do Sejmu Ustawodawczego
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
W wyborach brali udział nauczy-
ciele i członkowie Gromadzkich
Komitetów Frontu Narodowego
pełniąc służbę w komisjach i przy
urnach wyborczych. We wsi Dłu-
gie Stare powstaje Rolnicza Spół-
dzielnia Produkcyjna, do której
przystąpiła większość rolników
zamieszkałych we wsi. Dnia 2
marca 1953 r. przestało bić serce
wodza Międzynarodowego Ruchu
Robotniczego, Chorążego Po-
koju, Wielkiego Józefa Stalina.
Cały świat postępu obchodzi dni
żałoby i smutku. We wszystkich
zakątkach Polski Ludowej, aby
uczcić pamięć Generalissimusa
Stalina, odbywały się akademie
żałobne. W dniach 8 i 9 grudnia
odbyła się w Warszawie krajowa
narada przodujących nauczycieli.
Powiat leszczyński na tej naradzie
reprezentował kierownik szkoły w
Święciechowie. 

1954
Gminne Rady Narodowe są już

zbyt duże i nie zaspokajają potrzeb
mieszkańców. Postanowiono cen-
tralnie, że z Gminnych Rad Narodo-
wych powstaną mniejsze, zbliżone
bardziej do ludu – Gromadzkie
Rady Narodowe. W związku z tym
w grudniu odbyły się wybory do Rad
Narodowych i Święciechowa zos-
tała gromadą. We wsi Trzebiny za-
wiązuje się kolejna w gminie
Spółdzielnia Produkcyjna. 

1955
Z dniem 1 stycznia 1955 r. roz-

poczęły działalność Gromadzkie
Rady Narodowe, które powstały w:
Święciechowie - dla wsi Święcie-
chowa, w Lasocicach – dla wsi La-
socice, Przybyszewo, Długie Stare
i Długie Nowe, w Niechłodzie – dla
wsi Niechłód, Piotrowice, Trzebiny i
Zbarzewo, w Zaborowie – dla wsi
Zaborowo, Strzyżewice i Henry-
kowo. Wieś Gronowo przyłączono

do gromady Wilkowice, zaś wieś
Gołanice została przyłączona do
gromady Krzycko Wielkie. Pierw-
szymi przewodniczącymi Gromadz-
kich Rad Narodowych na terenie
byłej gminy zostali: ob. Bartkowiak
Paweł w Święciechowie, Drobniak
Stanisław w Niechłodzie, Pietrzak
Jan w Lasocicach. Życie kulturalne
w gromadach – powstają zespoły
artystyczne, ludowe zespoły spor-
towe. W każdej wsi powstają kółka
taneczne lub recytatorskie. Zespół
świetlicowy z Niechłodu otrzymuje
do pracy z zespołem artystycznym
akordeon. W ramach szarwarku na-
prawiono drogi i rowy melioracyjne.
Ułożono i wyremontowano drogi
bite, na których jeżdżą autobusy
PKS. Odnowiono nawierzchnię
drogi bitej z Piotrowic do Niechłodu
częściowo w ramach czynu spo-
łecznego. Powstały też lokalne Ko-
mitety Elektryfikacji Wsi w
Święciechowie, Przybyszewie i Dłu-
giem Starem. Do siedzib Gromadz-
kich Rad Narodowych przeniesiono
Urzędy Pocztowe. Sytuacja finan-
sowa znacznie się poprawiła. Rol-
nicy w 90% wykonali swój
obowiązek podatkowy. Gromada
Niechłód jako pierwsza w powiecie
wykonała swój plan finansowy i w
nagrodę za te wyniki otrzymała ra-
dioodbiornik Pionier. 

Dziś odwiedziliśmy Jana
Korytowskiego ze Strzyże-
wic. Pan Jan jest jednym z
trzech radnych o najdłuż-
szym stażu w gminie. Po raz
pierwszy zasiadł w samorzą-
dzie w 1994 roku. A zatem
radnym jest już 19 lat. 

- Od początku zasiadam w
dwóch komisjach - Komisji
Oświaty i Kultury oraz Komisji Re-
wizyjnej - mówi Jan Korytowski. -
Nie ukrywam, że w pierwszej ka-
dencji bardzo dużo musiałem się
nauczyć. Ale zawsze mogłem ko-
rzystać z doświadczeń wójta, pra-
cowników Urzędu, starszych
radnych. Przez te lata dużo po-
mogła mi Zofia Jackowska. Ona
znała pracę Rady od przysłowio-
wej podszewki.

Pan Jan pochodzi z Wieszkowa
w gminie Kościan. Zdobył zawód
ślusarza spawacza i podjął pracę
w leszczyńskiej Goplanie. Tam
poznał swoją żonę i po ślubie w
1974 roku przeniósł się do Strzy-
żewic. Tutaj z teściami uprawiali
też kilka hektarów ziemi. W mię-
dzyczasie ukończył więc rolnicze
kursy. Ale z pracy w Goplanie nie
zrezygnował. W tym zakładzie pan
Jan przepracował 27 lat. W 1996
roku ze względu na stan zdrowia
poszedł na rentę. Razem z żoną
wychowali dwie córki i syna. Dziś

Z wizytą u radnego
mają trójkę wnucząt. 

Dla wielu radnych w gminie
droga do samorządu była bardzo
podobna. Wiązała się z aktywno-
ścią przy pracach społecznych we
wsi. Podobnie było w Strzyżewi-
cach. Pan Jan zaangażował się
przy budowie Świetlicy Wiejskiej.
Wtedy dużo osób pomagało w pra-
cach fizycznych, udostępniało
sprzęt, porządkowało teren. Pan
Jan mówi, że bardzo aktywny w
Komitecie Budowy był między in-
nymi Kazimierz Całujek. Ale pra-
cowało wielu. I potem niektórzy z
nich namawiali pana Jana, by star-
tował w wyborach na radnego.
Udało się, wygrał w tej pierwszej
kadencji, a potem jeszcze w kolej-
nych czterech. Nic dziwnego, że
zna problemy swojej wsi, ale także
całej gminy. 

- Dokładnie pamiętam, co bu-
dowaliśmy w kolejnych latach w
Strzyżewicach - dodaje pan Jan. -
To była sieć telefoniczna, kanaliza-
cja sanitarna, kostka brukowa na
ulicy Skrzydlatej, chodnik przy
całej ulicy Lotniczej, utwardzono
drogi i wykonano wiele drobniej-
szych prac. No a poza tym po-
wstało nowe osiedle mieszka-
niowe. To prawie drugie Strzyże-
wice. 

I rozmawiamy o tym, jak żyje
się w jego wsi. Jest tu trochę ina-
czej niż w całej gminie. Strzyże-

wice to tak naprawdę niemal
Leszno. Większość mieszkańców
pracuje i uczy się w Lesznie, jeź-
dzi tam na imprezy, do lekarzy i ma
rodzinę. Stąd kontakt z siedzibą
gminy jest nieco luźniejszy. Ale
radny musi oczywiście widzieć po-
trzeby swojej miejscowości, jak i
pozostałych. Dlatego pana Jana
tak cieszą inwestycje w całej gmi-
nie. W tej „swojej” kulturalno -
oświatowej działce najbardziej do-
cenia fakt, że powstały boiska,
place zabaw, świetlice, no i że
zmieniło się wyposażenie szkół.
Mówi, że między latami, kiedy za-
czynał działalność w samorządzie,
a dniem dzisiejszym   to tak jak mię-
dzy ziemią a niebem. To już na-
prawdę inna rzeczywistość. 

- Do zrobienia jest oczywiście
ciągle dużo - mówi pan Jan. -
Chcielibyśmy mieć salę gimna-
styczną w Długiem Starem,

ścieżkę rowerową do Gołanic i do
Lasocic, lepiej utrzymany Rów
Strzyżewicki, jeszcze więcej utwar-
dzonych dróg. Wiem jednak, że in-
westycje trzeba realizować
kolejno. Rada ustala, które z nich
przypadają na dany rok. Najważ-
niejsze, że gmina zmienia się na
lepsze. 

Pan Jan mówi, że kiedy przed
laty wjeżdżał z Leszna do Święcie-
chowy czy Strzyżewic, wiedział, że
dociera na wieś. Teraz tych różnic
nie ma. I to jest najlepszy dowód
na to, że gmina nowocześnieje.
Prawdopodobnie pan Jan po raz
szósty będzie startował w wybo-
rach samorządowych. Jeśli miesz-
kańcy Henrykowa, Strzyżewic i
Książęcego Lasu wybiorą go, znaj-
dzie czas i siły, aby jeszcze trochę
podziałać. W końcu ma dopiero 61
lat. 
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Świat w zasięgu ręki
Daniel Marszał radiami CB,

krótkofalarstwem, w ogóle syste-
mami łączności radiowej intere-
sował się od dziecka. Konkretnie
od 1983 roku, gdy pojechał na
obóz harcerski w Bieszczady
podczas akcji „Bieszczady 40”. 

- Byli tam koledzy, którzy
utrzymywali łączność z dowódz-
twem akcji - wspomina. - Mieściło
się ono w innym obozie, obozów
było tam wtedy około dwudziestu
i w każdym działała radiostacja.
Tam właśnie zaraziłem się tym
hobby. Krótkofalowcem zostałem
w 1984 roku. 

Hobby na całe życie 

Po tym obozie zaczął szukać
kontaktu z krótkofalowcami w
Lesznie. Zapisał się do klubu przy
Leszczyńskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej. Każda radiostacja ma
swój znak, znak tej, która mieściła
się w tym klubie, to SP3PEI. Krót-
kofalowcy spotykali się tam regu-
larnie, gdzie, jak mówi,
zaszczepiali w sobie wzajemnie
bakcyla krótkofalarstwa i łączno-
ści. 

Uczył się w Szkole Podstawo-

Pokój wypełniony sprzętem łączności radiowej. To hobby małżeństwa z Trzebin. Oboje lubią spę-
dzać czas przy radiostacji, rozmawiając ze znajomymi z całej Polski i świata. Lecz to nie tylko przy-
jemność i rozrywka. W razie katastrofy ten sprzęt może uratować ludzkie życie. 

wej nr 2 w Lesznie. I tam pod
okiem nauczyciela zajęć prak-
tyczno-technicznych Mirosława
Kędziory i z pomocą kolegów z
klubu zbudował pierwsze urzą-
dzenie. Zajęło ono pierwsze
miejsce w Miejskim Konkursie
Wiedzy Technicznej oraz drugie
w konkursie wojewódzkim. 

Te wszystkie wydarzenia i już
wtedy wieloletnia pasja spowodo-
wały, że pan Daniel dalszą naukę
kontynuował w szkole o kierunku
łączności. Po szkole zaczął prak-
tyki zawodowe w „Odcinku Łącz-
ności Radiowej PKP w Lesznie”,
gdzie miał przez cały czas do
czynienia ze sprzętem, który tak
lubił. 

Po trzech latach został zatrud-
niony w Komendzie Wojewódz-
kiej Policji w Lesznie w Wydziale
Łączności Radiowej. Przepraco-
wał tam półtora roku, aby po na-
mowach kolegi Romana Tabaki
odejść i zająć się budową pierw-
szych nadajników Radia El w
Lesznie (które później zmieniło
nazwę na Radio „Elka”). Był tam
szefem technicznym oraz DJ-em.
Przez kolejne lata utrzymywał się

z prowadzenia dyskotek oraz na-
praw i handlu elektroniką. Monto-
wał też zestawy satelitarne. 

W 1996 roku wraz z żoną Syl-
wią zamieszkali u jego rodziców
w bloku w Lesznie. Na początku
część pokoju wypełnił sprzętem
krótkofalarskim.

- Pamiętaj, że mam kochankę,
której nigdy nie rzucę, to radio-
stacja i to się nie zmieni - zapo-
wiedział żonie, która w tym
momencie nie miała nic przeciw
temu.

- Lecz szybko te jego radio-
stacje zaczęły mi działać na
nerwy - opowiada pani Sylwia. -
To bowiem głośny sprzęt, przy
tym wydający różne dźwięki, gdy
się to słyszy po kilka godzin
dziennie, to naprawdę może ziry-
tować i działać na nerwy. Krótko
mówiąc długo tych radiostacji nie
znosiłam. 

Gdy wroga nie 
można pokonać 

Ponad dziesięć lat temu pań-
stwo Marszałowie kupili dom w
Trzebinach. Rzecz jasna, że

jeden pokoik też przeznaczony został na
sprzęt krótkofalarski. 

I tu właśnie pani Sylwia doszła do
wniosku, zgodnego ze starą jak świat za-
sadą, że „jak nie możesz wroga pokonać,
to się do niego przyłącz”. Więc pewnego
dnia poprosiła męża, by pokazał, jak się
ten sprzęt obsługuje. 

Na początku zdziwiony, zaczął ją
wszystkiego uczyć. Pani Sylwia po jakimś
czasie „załapała” podstawy i wkrótce
sama zaczęła słuchać, jak rozmawiają
krótkofalowcy z całego świata, którzy
nagle znaleźli się na wyciągnięcie ręki.
Dość szybko stwierdziła, że radiostacja to
także i jej pasja.

- Zrozumiałam męża, że tak to lubi, bo
takie formy łączności to świetna rozrywka
- mówi. 

Ktoś może powiedzieć, że w dzisiej-
szych czasach przecież można z każdym
porozmawiać za pomocą choćby GG czy
skype’a. Lecz oboje zgodnie twierdzą, że
łączność za pomocą radiostacji okazuje
się znacznie ciekawsza i pewniejsza.
Sprzęt powszechnie używany przestaje
funkcjonować w razie jakichś kataklizmów,
czy nawet bardzo złej pogody, nie mówiąc
już o braku prądu. Natomiast łączność za
pomocą radiostacji jest o wiele pewniej-
sza. Przy tym większość krótkofalowców
posiada własne źródła energii, dzięki któ-
rym ich radiostacje mogą funkcjonować
przez wiele dni. 

W tym miejscu zaznaczyć trzeba, że
obsługiwać tych urządzeń nie może w Pol-
sce każdy. Konieczne jest specjalne
uprawnienie, tak zwane pozwolenie ra-
diowe. Otrzymuje się je po zdaniu odpo-
wiedniego, państwowego egzaminu, po
którym otrzymuje się świadectwo uzdol-
nienia, na podstawie którego z kolei wy-
dawana jest licencja krótkofalarska.
Egzamin wcale nie jest łatwy, trzeba wie-
dzieć, na jakich falach można operować,
znać podstawy operatorskie, techniczne i
BHP. Pani Sylwia egzamin zaliczyła na po-
czątku 2010 roku, w Zielonej Górze. Jej
mąż, rzecz jasna, ten egzamin zdał już
wiele lat temu. 

W zarządzie leszczyńskiego klubu

Wkrótce potem pani Sylwia zapisała
się do Leszczyńskiego Klubu Krótkofa-
lowców Kwarc SP3ZIR, do którego jej mąż
należy od dawna. Jest tam w zarządzie,
pełni funkcję skarbnika. Klub ma siedzibę
w pomieszczeniu Zespołu Szkół Technicz-
nych w Lesznie, czyli w popularnym Ko-
niorze. Należy do niego około trzydziestu
osób, w tym kilka pań. Z innymi klubowi-
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czami spotykają się tam rzadko. Po co,
skoro wszyscy są na nasłuchu i wystar-
czy tylko wcisnąć przycisk radiostacji, by
rozmawiać z kolegami i koleżankami z
całego świata do woli. 

Wszyscy operatorzy radiostacji mają
swe indywidualne znaki krótkofalarskie.
Na całym świecie nie ma dwóch jedna-
kowych znaków. Znak pana Daniela to
SP3HSZ, a pani Sylwii SQ3REF. 

Oboje co roku biorą udział w Lesz-
czyńskim Pikniku Lotniczym. Za każdym
razem rozstawione jest wtedy stanowi-
sko klubowe, gdzie wraz z kolegami de-
monstrują pracę radiostacji amatorskich. 

Bardzo lubią jeździć na różne
ogniska, spotkania czy zloty miłośników
radiostacji. Na przykład w ubiegłym roku
byli na Zlocie ŁOŚ koło Jaworzna, gdzie
w szczerym polu spotkało się około ty-
siąca amatorów tego typu łączności.
Inny zlot z roku 2012 odbył się nad Je-
ziorem Powidzkim. Tam próbowała łą-
czyć się ze światem 16-letnią Sandra,
uczennica Gimnazjum w Święciechowie,
starsza z córek państwa Marszałów. 

- Jestem pewien, że wkrótce i ona do-
łączy do grona miłośników radiostacji,
skoro ma dwoje takich pasjonatów w
domu - mówi Daniel Marszał.

Najmłodsza w rodzinie to 7-letnia
Jola. Ona też z zainteresowaniem pod-
gląda, co robią jej rodzice i starsza sios-
tra. Słowem, radiowa rodzinka.

Nawet ich życie zawodowe toczy się
wokół sprzętu łączności radiowej. Bo-
wiem pan Daniel prowadzi dwa serwisy

CB Radio - w Lesznie oraz Boja-
nowie.

To nie tylko rozrywka 

Jeszcze jedna ważna rzecz.
Radiostacje nie służą państwu
Marszałom wyłącznie do roz-
rywki. Istnieje coś takiego jak
Wielkopolska Amatorska Sieć
Ratunkowa. Należą do niej wo-
lontariusze, między innymi mał-
żeństwo z Trzebin. 

- Gdyby doszło do jakiejś ka-
tastrofy, to te wszystkie telefony
komórkowe, stacjonarne, Inter-
nety, padną szybko - tłumaczy
pan Daniel. - Lecz kontakt za po-
mocą radiostacji będzie. Przykład
tego mieliśmy w Polsce podczas
powodzi stulecia w 1997 roku,
kiedy krótkofalowcy utrzymywali
łączność. Gdyby doszło do kata-
klizmu, będziemy gotowi, by
pomóc utrzymać kontakt służbom
ratowniczym. Dlatego regularnie
wraz z innymi osobami z tej wiel-
kopolskiej sieci organizujemy ćwi-
czenia wraz z służbami
mundurowymi, głównie straża-
kami. Chcemy być gotowi, by ru-
szyć na pomoc, jeśli ktoś jej
będzie potrzebował. Oby nigdy to
nie nastąpiło.

DAMIAN
SZyMCZAK 

W poniedziałek, 25 lutego, uczniowie Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum w Długiem Starem wzięli udział w niezwykłym koncercie. Ar-
tyści zabrali dzieci i młodzież w muzyczną podróż po krajach
arabskich.

Zespół Szkół w Lasocicach przyłączył się do akcji humanitarnej
"Wielkopolska- Dzieciom Afgańskim". Akcja organizowana jest we
współpracy z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu
i Wielkopolskim Kuratorium Oświaty w Poznaniu. W dniach od 18
do 25 lutego w szkole odbywała się zbiórka zabawek i pluszaków
dla afgańskich dzieci, poszkodowanych w czasie działań wojen-
nych. Zebrano trzy duże "wory" pluszaków. Za okazaną pomoc
organizatorzy dziękują wszystkim darczyńcom. 

Wszystkim Paniom i tym małym, i tym dużym z okazji

Dnia Kobiet 
życzymy szczęścia, pogody ducha, nieustających powodów

do radości, a także tego, by zawsze były
dla bliskich najważniejsze i najpiękniejsze.

Redakcja 
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INTERWENCJA
Do redakcji „Kuriera…” wpłynęła kopia listu od mieszkańców placu Su-

charskiego w Święciechowie. List skierowany został do wójta gminy. Na
łamach gazety cytujemy fragmenty listu, jak i odpowiedź wójta. 

„My, mieszkańcy pięknego placu Sucharskiego, zwracamy się do
Pana tym razem już nie z prośbą, ale z żądaniem – dokończenia roz-
poczętej za kadencji Pana poprzednika – utwardzenia placu Suchar-
skiego. Jest taka ogólnie znana i obowiązująca zasada dobrego
gospodarza, że w pierwszej kolejności kończy się inwestycje już roz-
poczęte! … Dla informacji podajemy, że przy niewielkich opadach
plac zmienia się w nie do przejścia błotne bajoro, a spływające wody,
bez możliwości odpływu, tworzą na całym placu ogromne zalewiska.
… Plac ten to najbliższa droga mieszkańców nowego osiedla do po-
bliskich sklepów, na przystanek autobusowy oraz dzieci do szkoły, a
my, mieszkańcy tego placu też nie zamierzamy dłużej chodzić po
kostki w błocie. …

Mieszkańcy placu Sucharskiego” 

Rozumiemy problemy mieszkańców placu Majora Henryka Suchar-
skiego w Święciechowie i będziemy dążyć do tego, by w przyszłości wy-
konać twardą nawierzchnię na tej ulicy. Podobne potrzeby związane z
utwardzeniem dróg mają mieszkańcy blisko 60 innych nieutwardzonych
ulic na terenie naszej gminy (w samej Święciechowie: 19). Wśród tych ulic
są takie, przy których mieszka kilka razy więcej mieszkańców, a na naj-
większej nieutwardzonej ulicy zameldowanych jest blisko 200 osób. Mając
świadomość skali tego problemu, gorąco zachęcamy do zawierania ini-
cjatyw lokalnych na wspólną realizację ww. zadań. W tym roku w ten spo-
sób będziemy mogli wykonać sieć wodociągową w Przybyszewie. O
szczegółach związanych z procedurą zawierania inicjatyw lokalnych pi-
saliśmy już na łamach „Kuriera...”. Dzięki takim działaniom będziemy mogli
w większej skali i w większym tempie utwardzać drogi na terenie naszej
gminy.

MAREK LORyCH 

W sobotę, 9 lutego, w Sali Wiejskiej w Święciechowie odbyła się
zabawa karnawałowa. Jej organizatorem była Rada Rodziców
działająca przy Zespole Szkół w Święciechowie. Na parkiecie ba-
wiło się około 200 osób. Do tańca przygrywał zespół Power. 

Znają Wielkopolskę
W poniedziałek, 4 lutego, w Ze-

spole Szkół w Święciechowie
odbył się powiatowy etap XVII
Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce.
Był on adresowany do uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów z
terenu województwa wielkopol-
skiego. Celem konkursu jest przy-
bliżenie uczniom dziedzictwa
kulturowego Wielkopolski - jej his-
torii, flory, fauny, tradycji, gwary i
kultury regionalnej, kształtowanie
poczucia własnej tożsamości oraz
związku z regionem.

W powiatowej rywalizacji wzięło
udział 59 uczniów. W skład komisji
konkursowej weszli: Barbara Ty-
rała ze Święciechowy, Teresa Ro-
sińska z Kąkolewa, Halina Szajbe

z Osiecznej, Radosław Zamiatała
z Wijewa oraz Kazimierz Janko-
wiak z Włoszakowic. Zespół Szkół
w Święciechowie w etapie powia-
towym reprezentowali uczniowie:
klasy IV – Franciszek Mroziński,
Szymon Nowaczyk, klasy V – Ale-
ksandra Mazurkiewicz, Sylwia Ste-
fańska oraz klasy VI – Aleksandra
Główka, Anna Brzezewska, Julia
Krzykała. Organizatorem konkursu
było Stowarzyszenie Gmin i Po-
wiatów Wielkopolski. Honorowy
patronat nad konkursem objął mar-
szałek województwa Marek Woź-
niak. Starostwo Powiatowe w
Lesznie ufundowało dyplomy dla
uczestników konkursu.

Chłopcy z klas trzecich gimnazjum Zespołu Szkół w Święciecho-
wie wzięli udział w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Siatkowej.
Szkołę reprezentowali: Dawid Pawlak, Konrad Lorych, Tomasz
Donaj, Paweł Szczepaniak, Karol Kozłowski, Grzegorz Marach i
Daniel Mencel. Do rozgrywek przystąpiło 7 szkół: Brenno, Krzycko
Wielkie, Pawłowice, Kąkolewo, Drobnin, Lipno i Święciechowa.
Ostatecznie zespół ze Święciechowy zajął IV miejsce. 
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Pierwsza to książka Ireny Ma-
tuszkiewicz pt. „Modliszka”. 

Wszystko wskazywało na to, że
początek nowego tysiąclecia bę-
dzie dla bohaterów Mileny i Lu-
cjana Płoszyńskich jednym
pasmem pomyślności i sukcesów.
Zarówno w sferze zawodowej, jak
i prywatnej. Los jednak zadecydo-
wał inaczej. Udany na pozór zwią-
zek nagle się rozpada, a każde z
małżonków rusza w swoją stronę.
Po raz drugi w życiu Milena zostaje
porzucona przez mężczyznę, a
jednak to właśnie o niej można po-
wiedzieć, że odniosła sukces. Mi-
lena nie zamierza szukać
szczęścia w ramionach kolejnego
męża, gdyż bardzo jej odpowiada
status niezależnej, samodzielnej
kobiety. Ma czas dla swoich bli-
skich i przyjaciół, a także dla
wszystkich, którzy potrzebują jej
pomocy. Szybko się jednak prze-
konuje, że ludzie – nie wyłączając
jej samej – są trochę jak modliszki.
Jest to historia o tym, że warto li-
czyć na siebie.

Kolejna propozycja to książka

Corbana Addison pt. „Wędrówka
przez słońce”. Debiut literacki
Corbana Addison prowadzi do ob-
skurnych podziemi Bombaju. Pró-
buje otworzyć oczy czytelnikowi na
to, co dzieje się w ciemnych zaka-
markach Indii - m. in. koszmar
dwóch osieroconych dziewcząt.
Wtargnie do międzynarodowego
handlu usługami seksualnymi. Ta
powieść zaczyna się tragedią tsu-
nami, potem napięcie już tylko roś-
nie. Straszna fala u brzegów Indii
zabija całą rodzinę siedemnasto-
letniej Ahalyi i młodszej Sity. Ucie-
kające siostry trafiają w ręce
handlarzy żywym towarem i stają
się więźniarkami burdelu w Bom-
baju. Wkrótce zostają rozdzielone.
Thomas Clarke, prawnik działający
w organizacji zajmującej się rato-
waniem nieletnich prostytutek, od-
najduje jedną z sióstr i obiecuje, że
znajdzie drugą. Czy dziewczyny
znów się spotkają? Autor opisuje
wstrząsające szczegóły z życia po-
rywanych nastolatek, ale też two-
rzy poruszającą opowieść o
miłości. 

Bibliotekarze prezentują swoim czytelnikom dwie kolejne po-
zycje książkowe warte przeczytania. 

Bibliotekarz radzi

We wtorek, 12 lutego, uczniowie Zespołu Szkół w Święciechowie
wyjechali do Bydgoszczy na Halowy Mityng Lekkoatletyczny Ped-
ro's Cup 2013. Zawody odbyły się w hali Łuczniczka. Czterdzies-
toosobowa grupa na żywo oglądała sposób rozgrywania
konkurencji lekkoatletycznych - także przez sportowców niepeł-
nosprawnych. Zebrali kilka autografów znanych sportowców, za-
równo tych startujących w mityngu, jak i tych, którzy pojawili się na
trybunach. Mieli także okazję zobaczyć takie gwiazdy sportu jak:
Irena Szewińska, Robert Korzeniowski, Monika Pyrek czy Tomasz
Majewski. Dzieci uczestniczyły w wyjeździe dzięki uprzejmości
wójta gminy Marka Lorycha i posła Wojciecha Ziemniaka.

Rybki z LasocicW poprzednim numerze pisaliśmy o konkursie „Bądźmy
zdrowi - wiemy, więc działamy". Odbył się on w Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie. Informowa-
liśmy, że wśród laureatów konkursu znalazła się uczennica
Zespołu Szkół w Święciechowie Lidka Wyrodek, która za-
jęła II miejsce. Dodajemy, że sukces odniósł także Piotr
Gross z Zespołu Szkół w Lasocicach, który zdobył w kon-
kursie miejsce pierwsze. Gratulujemy. 

Przedszkolaki zapoznały się z podstawowymi prawami fizyki dzia-
łającymi w jednej z jej dziedzin - optyce. Zajęcia odbyły się w ra-
mach programu "Fizyka dla smyka". Dzieci mogły zapoznać się z
wyglądem i działaniem kalejdoskopu, okularów trójwymiarowych,
magicznymi wiatraczkami zmieniającymi kolor. Maluchy z zainte-
resowaniem śledziły zajęcia i wyniosły z nich dużo ciekawych in-
formacji.

Rybki pamiętają, że zimą trzeba dbać o zwierzęta i ptaki. Dzięki
zajęciom edukacyjnym i codziennym zimowym spacerom uczą
się opiekować zwierzętami i ptakami w ich najbliższym otoczeniu.
Świetnie się przy tym bawią. 

Uczennice Gimnazjum z Lasocic odwiedzają przedszkolaków i
wprowadzają ich w świat bajek. Raz w tygodniu czytają dzieciom
najpiękniejsze bajki. A maluchy z zainteresowaniem słuchają i
przenoszą się w inny, kolorowy i beztroski świat. 
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Prawdziwe 
historie

Zawsze zastanawiałam się,
dlaczego na ciocię mówią Gena.
To dziwne imię, choć w rodzinie po
prostu się do niego przyzwyczai-
liśmy. Dużo później mama wyjaś-
niła mi, że to zdrobnienie od
Genowefy, a nie Eugenii, jak my-
ślałam. Ale Genowefa na dzisiej-
sze czasy byłaby jeszcze
dziwniejsza. No więc została Gena
i choć ciocia ma już prawie 70 lat,
mój ojciec mówi do niej czasem
Genusia. Lubimy tę naszą ciocię.

Zawsze mieszkała w jednym
pokoju. Najpierw z mężem, potem
we trójkę z córką, a kiedy męża za-
brakło, znowu tylko we dwie. Pokój
jest duży, część ciocia wydzieliła

Postanowiłam opowiedzieć o mojej cioci, choć tak naprawdę to
żadna historia. Po prostu zwykłe życie, które moja ciocia pod-
porządkowała jednej tylko sprawie. A właściwie jednej osobie.
Długo myślałam, że jest nieszczęśliwa, że cierpi, męczy się.
Dziś już tak nie uważam. Ona z tych swoich kłopotów i trud-
nego życia stworzyła jakąś radość. Od dawna już nie próbuję
przekonać jej, że powinna też myśleć o sobie. Wiem, że nie po-
trafi. Dla cioci Geny ważny jest tylko wnuk Marcin.

na kuchenkę, a za szafą i firanką
urządziła spanie. Nigdy nawet nie
wspominała, że bywa jej tam
ciasno. Tak żyła od zawsze i praw-
dopodobnie nie oczekiwała od losu
niczego więcej. Nie muszę chyba
dodawać, że "nie przelewało" jej
się. Żyła skromnie, a nawet bied-
nie. Wcześnie została wdową,
potem pracowała fizycznie, w
końcu doczekała się emerytury.
Też skromniutkiej.

Nie będę pisać o córce cioci
Geny, bo to bardzo smutny roz-
dział w jej życiu. Powiem tylko, że
przez lata nie widywały się i do
dziś nie mają ze sobą kontaktu. Je-

dynym łącznikiem z jej przeszło-
ścią i z córką jest wnuk Marcin. To
on zawładnął babcią bez reszty.

Marcin pojawił się w życiu cioci
Geny jakieś dwadzieścia lat temu.
Po prostu przyjechał i postanowił,
że zostanie. Z mamą mu się nie
układało, do szkoły nie chciał cho-
dzić, a o pracę, jak twierdził, było
trudno. Wtedy był młodym chłopa-
kiem i ciocia Gena wierzyła, że
przy nim będzie się bezpiecznie
starzeć. Czuła się szczęśliwa, że
nareszcie nie jest sama. Na po-
czątku nie było nawet tak źle.
Wtedy ciocia jeszcze pracowała,
więc starczało na życie i na za-
chcianki Marcina. Bo wymagania
miał spore: a to nowe spodnie, a to
wyjazd na imprezę, a to koledzy.
Babcia niczego mu nie odmawiała.
Pamiętam, jak ojciec chodził cza-
sem do niej i próbował przekony-
wać, że nie powinna Marcinowi we
wszystkim ulegać. Ale to nic nie
dawało.

Kiedy Marcin trafił pierwszy raz
do więzienia, ciocia przeżyła szok.
Wtedy bywała u nas bardzo
często. Radziła się, szukała adwo-
kata, pożyczała pieniądze, wysy-
łała paczki. Jeździła na widzenia. I
oczywiście usprawiedliwiała
wnuczka. On był dobry, inni byli źli.
Widziałam, jak chudnie, jak staje
się coraz mniejsza, coraz bardziej
przestraszona. A potem było jesz-
cze trudniej. Marcin odsiedział dwa
lata i wrócił. Wtedy poznał dziew-
czynę i zwyczajnie przyprowadził
ją do babci. Razem postawili drew-
nianą ściankę w pokoju i zamiesz-
kali wspólnie. Młodzi za tą ścianką.
Mówiąc szczerze, cioci Geny nie
krzywdzili. Dziewczyna sprzątała,
gotowała. Czasem widywałam ją z
ciocią na spacerze. Tyle tylko, że
ani Marcin, ani jego narzeczona
nie pracowali. Z małej emerytury

babci ledwo wiązali koniec z koń-
cem. A ciocia Gena jeszcze co
miesiąc parę złotych odkładała, bo
przecież Marcin mógł ich kiedyś
potrzebować.

Nie trwało długo, a Marcin
znowu coś przeskrobał. I znowu
trafił za kratki. W tym czasie jego
dziewczyna spodziewała się
dziecka. Oczywiście została u
babci, bo podobno też nie miała
dokąd pójść. Biedna ciocia Gena
dostała na utrzymanie dwie osoby,
przyszłą żonę Marcina i ich maleń-
stwo. Jak bardzo było jej ciężko, to
tylko ona sama wie. Już nie przy-
chodziła się skarżyć, nie umiała
usprawiedliwiać wnuka. Ale cały
czas zbierała dla niego pieniądze,
chociaż po dziesięć, dwadzieścia
złotych. Kiedyś chciałam zabrać ją
na lody, ale poprosiła, abym za-
miast tego zostawiła jej trzy złote.
Dla Marcina, jak wróci. To było
straszne. On wrócił, ożenił się i....
nie zmienił ani na trochę swojego
życia.

Nie uwierzycie, ale Marcin
znowu jest w więzieniu. A ciocia
Gena jak zawsze na niego czeka.
Lubię tę moją ciocię, ale najchęt-
niej dałabym jej porządnego
klapsa. Nawet nie za to, że tak
bezkrytycznie kocha Marcina, ale
że z tego czekania na niego stwo-
rzyła cały swój świat. Ona cieszy
się, jak coś dla niego kupi, jest
szczęśliwa, gdy przyjdzie list, "roz-
jaśnia się", kiedy o niego pytamy.
Nic innego dla niej nie istnieje.
Czasem mam wrażenie, że zapo-
mina, iż tuż obok żyje żona Mar-
cina i jego córeczka. Dla mojej
cioci Geny na tym świecie jest
tylko wnuk.

Czy aż tak można kochać? I
czy to jest dobra miłość?

SPISAŁA
HALINA SIECIŃSKA

Przypominamy, że 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 spotka-
niach udział zapowiedziało około stu osób. W związku z
tym Urząd Gminy zwraca się do mieszkańców z prośbą o
przyjęcie 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 Grossha-
bersdorf. 
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HOROSKOP

Baran 21.03-19.04
W najbliższych tygodniach mo-

żesz się spodziewać pomyślnego
obrotu spraw, zwłaszcza zawodo-
wych. W domu wyjaśnisz stare nie-
porozumienia i święta przebiegną w
rodzinnej atmosferze. Finanse
dobre. 

Byk 20.04-20.05
Życie przyspieszy. Czekają Cię

nowe przygody towarzyskie. W
pracy Twój pomysł okaże się intere-
sujący, więc możesz liczyć na na-
grodę. Skontroluj zdrowie i trochę
wypocznij.   

Bliźnięta 21.05-21.06
Dopisze Ci dobry nastrój, więc

wreszcie załatwisz ważne sprawy
urzędowe. Nie zwlekaj z nimi. Tuż
przed świętami spodziewaj się nie-
oczekiwanej wiadomości od bliskich.
Zdrowie dobre. 

Rak 22.06-22.07
W pracy nuda Ci nie grozi. Właś-

nie teraz spodziewaj się nowych
zadań i więcej odpowiedzialności. W
uczuciach gorąco. Poznasz kogoś,
kto o tym od dawna marzy. 

Lew 23.07-22.08
Ktoś zdradzi Ci swoje poufne

plany. Będziesz miała okazję dora-
dzić i pomóc. W czasie świąt wypo-
czywaj, bo już w kwietniu czeka Cię
więcej obowiązków. Wyślij kartki do
rodziny. 

Panna 23.08-22.09
Poczujesz się znudzona co-

dziennym życiem. Nie martw się,
gwiazdy mówią o podróży. Może
kogoś poznasz? W finansach trochę
lepiej, ale nie przesadź ze świątecz-
nymi wydatkami. 

Waga 23.09-22.10
Powinnaś nieco złagodnieć i stać

się bardziej wyrozumiała dla innych.
Sama też nie rób trzech rzeczy na -
raz. Pomyśl o wyjściu do kina, do
restauracji, na długi spacer.

Skorpion 23.10-21.11
Kusić Cię będzie to, co zaka-

zane. Prawdopodobnie rzucisz się w
flirt z osobą, która zrobi na Tobie
duże wrażenie. W pracy sukces,
więc może podwyżka.  

Strzelec 22.11-21.12
Szczęście będzie Ci sprzyjać.

Samotni mają szansę na romans, a
w stałych związkach wiele ciepła. W
święta czeka Cię dużo spotkań z ro-
dziną, także tą dalszą.

Koziorożec 22.12-19.01
Nie przesadzaj ze świątecznymi

porządkami. Do pomocy poproś do-
mowników. Spodziewaj się wizyty
dawno niewidzianych krewnych. Bę-
dzie okazja do wspomnień.

Wodnik 20.01-18.02
Nie wplątaj się w znajomość z

kimś o trudnym charakterze, bo bę-
dziesz tego żałować. W domu ktoś
bliski poprosi Cię o radę. To was bar-
dzo zbliży. 

Ryby 19.02-20.03
Masz teraz mnóstwo energii,

więc możesz wrócić do swojego za-
wodowego pomysłu. Współpracow-
nicy Ci pomogą. Zwróć uwagę na
kogoś, kto od dawna zabiega o
Twoje względy.

(: (: HUMOR :) :)
Gość do kelnera:
- Dlaczego wasza restauracja na-

zywa się Wielkie Oczy?
- Dowie się pan, gdy przyniosą ra-

chunek.
* * *
- Najlepszym prezentem od ciebie

będą dobre stopnie.
- Oooo, to szkoda, że mi dopiero

teraz to mówisz, tatusiu. Już ci kupiłem
skarpetki.

* **
Komendant policji strofuje swoich

podwładnych:
- Jak mogliście dopuścić do tego,

że wymknął nam się tak groźny ban-
dyta! Przecież rozkazałem wam obsta-
wić wszystkie wyjścia.

- Widocznie wymknął się wejściem,
panie komendancie - odpowiada jeden
z policjantów. 

W Polsce kojarzy się ją przede
wszystkim z Wielkanocą. W pogań-
skich czasach szybko wzrastająca
rzeżucha symbolizowała witalność.
Na jej przykładzie przedstawiano ma-
giczną moc wody i ziemi. Słowianie,
po przyjęciu chrześcijaństwa, szybko
zaakceptowali ów zwyczaj. Wysiewali
rzeżuchę po zimowych miesiącach . 

Ta bardzo dekoracyjna, kędzie-
rzawa „trawka” bogata jest w wita-
minę C, prowitaminę A oraz B, K i E.
Zawiera łatwo przyswajalne żelazo i
wapń, a także magnez, siarkę i jod.
Jedzona systematycznie zapewnia
dzienną porcję niezbędnych organiz-
mowi mikroelementów, skutecznie

chroni przed przeziębieniami, zapo-
biega anemii i odmładza. 

Rzeżuchę można jeść jako su-
rówkę przyprawioną olejem i sokiem
z cytryny, lub dodawać do sałat, zim-
nych i ciepłych sosów, past, twaro-
gów, zup i warzyw, potraw z jajek, ryb
i mięsa. Wraz z innymi zieleninami
(szczypiorek, natka pietruszki) i ma-
jonezem tworzy doskonałą zieloną
sałatkę. Jest piękną dekoracją mize-
rii i sałatki pomidorowej, ziemniaków
z wody lub puree, można nią posypy-
wać kasze lub kluski, a roztarta z solą
i czosnkiem lub szczypiorkiem na-
biera ciekawego smaku. 

W porze zimowej rzeżucha może
być „naczelną” domową zieleniną,
gdyż jest niesłychanie łatwa w upra-
wie. 
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Ciasto papieża
Działo wraz
z obsługą

Prezent

Obowiązek jak
przecier z jabłek

Samiec kozy

Produkt z ceną
6
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Pierwiastek che-
miczny o symbolu
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Knieja

Nieszczęsny król z
tragedii Szekspira

Narty z końca
XIX wieku

Niemieckie miasto
z solankowymi
kąpieliskami

Górskie drzewo
iglaste

Irena w
gronie

przyjaciół
9 
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Lód na rzece

Kuchenny minerał
z Wieliczki

Miasto w 
zachodnim Iraku

Wielka rzeka
syberyjska

4      
Święcenia biskupie

Nuta
Japoński teatr z
XVIII i XIX wieku

11 12

10

Niewolnik daw-
nych Słowian

  

Rzeżucha

Krzyżówka z nagrodą W święta nie brakuje pysznych
babek, mazurków, tortów. Zdarza się
jednak, że chcemy zrobić coś innego
i prostego. Oto dwa przepisy na
szybki deser.
Śliwki w cieście

Produkty: śliwki suszone, cu-
kier, orzechy lub migdały, cynamon
albo czekolada. 

Sposób przyrządzenia: Śliwki
suszone, moczone w wodzie z cu-
krem przez noc, osączone z wody
przekroić z jednej strony, potem
wyjąć pestkę, a na jej miejsce wło-
żyć kawałek orzecha lub migdała.
Następnie macza się je w cieście
trochę gęstszym niż na naleśniki,
smaży na maśle i podaje otoczone
w cukrze miałkim z cynamonem lub
czekoladą.
Serowe delicje

Produkty: 1 kostka półtłustego
twarogu, 1/2 kostki masła, 2 budy-
nie waniliowe, 3 jajka, 1 śmietana
18%, 1/2 szklanki cukru, opakowa-
nie biszkoptów, delicje pomarań-
czowe.

Sposób przyrządzenia: W ron-
delku rozpuść masło, nie doprowa-
dzając do wrzenia. W misce utrzyj
twaróg z jajkami, śmietaną i cukrem,
dodaj budynie. Gdy masa będzie
jednolita, dodaj ją do masła, powoli
mieszając doprowadź do zagoto-
wania. Biszkoptami wyłóż blaszkę,
wylej na nie gorącą masę, na
wierzch ułóż delicje. Wstaw do lo-
dówki, aby ciasto zastygło. 

SZYBKI DESER

* Niewielkie zarysowania na
powierzchni kryształu usuniemy za
pomocą pasty do zębów, a upor-
czywe plamy za pomocą terpen-
tyny. By zachowały blask, kryształy
myjemy i płuczemy zawsze w zim-
nej wodzie.

* Aby odciąć mocno przyszyty
guzik, dobrze jest wsunąć pod
niego płaski grzebień. Ułatwi to
usunięcie guzika i zapobiegnie
uszkodzeniu materiału.

DOBRE RADY

Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 12 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 czternastym numerze „Kuriera...” było
hasło: Zimowe zabawy na śniegu. Do naszej redakcji dotarło 9 prawidłowych roz-
wiązań. W drodze losowania wyłoniliśmy zwycięzcę. Jest nim Paweł Szymkowiak
z Gołanic. Nagrodę można odebrać w Samorządowym Ośrodku Kultury w godz. od
8.00 do 15.00. Gratulujemy. Na rozwiązania czekamy do 20 marca.  
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Informujemy czytelników, iż w dniach od 5 do 13 kwietnia odbędzie się
wycieczka do Włoch. Pielgrzymkę organizuje proboszcz parafii Długie
Stare ks. Ireneusz Rachwalski. Poniżej prezentujemy plan wyjazdu: 

1 dzień – wyjazd ok. godziny 3:00, przejazd przez Czechy,
Austrię do Włoch. 

2 dzień – przejazd do Wenecji – zwiedzanie miasta, m. in.
Placu i Bazyliki św. Marka, Pałacu Dożów oraz Mostu Wes-
tchnień – zwiedzanie z zewnątrz. Przejazd do Rimini.

3 dzień – przejazd do Asyżu – zwiedzanie miasta. Przejazd
w okolice San Giovanni Rotundo.

4 dzień – zwiedzanie San Giovanni Rotundo. Przejazd do
Sorrento.

5 dzień – przejazd do Pompejów – zwiedzanie miasta,
Monte Cassino – zwiedzanie cmentarza. Przejazd w okolice
Rzymu. 

6 dzień – przejazd do Rzymu i Watykanu – zwiedzanie
miasta, m. in. udział w Audiencji Generalnej, zwiedzanie
Rzymu Barokowego: Plac Navona, Panteon, Fontanna di
Trevi, Schody Hiszpańskie, Rzym Antyczny – Plac Wenecki,
Kapitol, Forum Romanum oraz Koloseum. 

7 dzień – dalsze zwiedzanie miasta – Bazylika i Plac św.
Piotra, Groty Watykańskie, Grób bł. Jana Pawła II, Bazylika
Matki Boskiej Większej. 

8 dzień – przejazd do Werony – zwiedzanie miasta. 
9 dzień – wyjazd do Polski. Powrót do domu w godzinach

nocnych.
Koszt wyjazdu wynosi 1800 zł/os + ok. 70 euro na bilety wstępu oraz

przewodników miejscowych. Cena zawiera: 8 noclegów w pokojach 2-
osobowych, 8 śniadań i obiadokolacji, autokar, pilota – przewodnika, ubez-
pieczenie. Zapisy prowadzi ks. Ireneusz Rachwalski (tel. kontaktowy
655338280). Już teraz można zgłaszać swój udział w pielgrzymce. Za-
pisy trwają do 10 marca. Spotkanie organizacyjne odbędzie się w sobotę
9 marca o godz. 15:00 w kościele parafialnym w Długiem Starem.

Pielgrzymka
do Włoch

U W A G A   R O D Z I C E
Przedszkole Samorządowe w Święciechowie ogłasza za-
pisy dzieci w wieku od 3 do 6 lat do przedszkola na rok

szkolny 2013/2014.
Rekrutacja dzieci do przedszkola przebiegać będzie wg następują-

cego harmonogramu:

02-30 kwietnia 2013
Wydawanie i przyjmowanie od rodziców/ opiekunów wypełnionych

"KART ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA" oraz kart "PO-
TWIERDZENIE WOLI KONTYNUOWANIA EDUKACJI PRZED-

SZKOLNEJ".

15 maja 2013 
Wywieszenie list dzieci przyjętych do przedszkola

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE FUNKCJONUJE W MIEJSCO-
WOŚCIACH:

Długie Stare (dla dzieci 3-6 letnich)- 2 oddziały
Niechłód (dla dzieci 3-6 letnich) - 1 oddział
Gołanice (dla dzieci 3-6 letnich) - 1 oddział 
Lasocice (dla dzieci 5-6 letnich) - 1 oddział

Święciechowa (dla dzieci 3-6 letnich) - 4 oddziały 
Spotkanie z rodzicami dzieci przyjętych do przedszkola odbędzie

się w miesiącu czerwcu 2013 r. Dodatkowych informacji udziela Dy-
rektor Przedszkola w godzinach pracy placówki lub pod telefonem

655330326 oraz nauczyciele wychowawcy grup przedszkolnych w po-
szczególnych miejscowościach. 

Na początku lutego było gwarno i kolorowo w Zespole Szkół
w Święciechowie, w świetlicy socjoterapeutycznej w Henry-
kowie oraz w Sali Wiejskiej w Długiem Nowem. Wszędzie po-
jawiali się przebierańcy, a wśród nich kowboje, policjanci,
wróżki, księżniczki itd. Zabawom i harcom nie było końca.
Wybierano najbardziej oryginalne stroje karnawałowe i naj-
lepszych tancerzy. Dzieci, jak co roku, chętnie uczestniczyły
we wspólnej zabawie. 

Bale i baliki

KULTURA ŚWIĘCIECHOWA
w Internecie

www.kultura-swieciechowa.pl
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BALE I BALIKI - GALERIA
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Mistrzostwa w Karpaczu
W sobotę, 2 marca, zorganizowano XI Mistrzostwa Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w narciarstwie alpejskim i snowboar-
dzie. Zawody odbyły się w Karpaczu na stoku Biały Jar. Wzięli w nich także udział mieszkańcy z gminy Święciechowa. Wa-
runkiem uczestnictwa w zawodach było posiadanie stałego zameldowania na terenie miasta Leszna lub powiatu
leszczyńskiego oraz umiejętność jeżdżenia na nartach. Kategorie wiekowe zawodów uzależnione były od liczby osób zgło-
szonych w poszczególnych grupach. Rywalizowano w kategoriach OPEN, najlepszy narciarz i narciarka zawodów, w kate-
goriach rodzina oraz snowboard. Zawody przeprowadzono osobno dla kobiet i mężczyzn. Uczestnicy zawodów musieli
pokonać slalom gigant składający się z 14-16 bramek. O zajętym miejscu decydował najlepszy czas oraz pokonanie trasy
slalomu pomiędzy wszystkimi ustawionymi na stoku bramkami. Dla pierwszych trzech zawodników w poszczególnych kate-
goriach przewidziano puchary, medale i dyplomy, a dla wszystkich okolicznościowe pamiątki. Współorganizatorami wyjazdu
byli: UKS LO JEDyNKA, prezydent miasta Leszna, starosta powiatu leszczyńskiego oraz Radio Elka. Na stoku Biały Jar ści-
gało się ponad 200 narciarzy. Nasi zawodnicy mają na swoim koncie spore sukcesy. Michał Bartkowiak z Przybyszewa zos-
tał mistrzem powiatu leszczyńskiego. Zdobył trzy I miejsca: w powiecie, w swojej kategorii wiekowej, uzyskał także tytuł
najlepszego zawodnika zawodów. Ponadto w poszczególnych kategoriach wiekowych na podium znaleźli się: I miejsce - Da-
nuta Rola z Leszna, II miejsce - Remigiusz Leciejewski z Przybyszewa, III miejsce - Ewa i Dorota Kubajewskie ze Strzyżewic. 


