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Niezwykły wieczór przeżyli wierni parafii pod wezwaniem Świę-
tego Jakuba w Święciechowie. Po raz pierwszy uczestniczyli w
Drodze Krzyżowej, którą prowadził ksiądz kanonik Czesław
Kołodziej. Uroczystość odbyła się w sobotę, 23 marca, tuż po
mszy świętej odprawionej w kościele. Drogę Krzyżową wierni
przeszli w intencji mieszkańców Święciechowy. A szli ulicami:
Kościelną, Ułańską, Szkolną, Rynek i Świętego Marka. Krzyż
nieśli wieczorem przy blasku pochodni i zniczy. Rozważali ta-
jemnice Męki Pańskiej, zatrzymując się przy każdej stacji. A
krzyż nieśli strażacy, rolnicy, nauczyciele, ministranci, dzieci i
młodzież, samorządowcy, a także członkowie zespołów śpie-
waczych i tanecznych, Ojcowie i Matki Różańcowe, Koło Gos-
podyń Wiejskich. Zebranym towarzyszyła modlitwa
błogosławionego Jana Pawła II z ostatniej Drogi Krzyżowej. To
były chwile pełne zadumy i wzruszenia. A przeżywali je także
mieszkańcy pozostałych miejscowości w gminie. Zaproszenie
na tę wyjątkową uroczystość skierowano bowiem do wszyst-
kich. 
Również wierni z Przybyszewa i Lasocic rozpoczęli Wielki Ty-
dzień swoją Drogą Krzyżową. Najpierw uczestniczyli w nabo-
żeństwie odprawionym przez księdza proboszcza Józefa
Wilka, a potem nieśli krzyż wyznaczoną trasą. Każdy mógł
nieść go indywidualnie, ale w tę Drogę wybrali się też człon-
kowie organizacji działających na terenie parafii, m. in. stra-
żacy, ministranci, Grupa Biblijna, Stowarzyszenie ZMW.
Śpiewano pieśni, czytano rozważania księdza Piotra Pawlikie-
wicza, odśpiewano Apel Jasnogórski. Ksiądz proboszcz udzie-
lił wszystkim błogosławieństwa. Drogę Krzyżową zakończono
na cmentarzu w Lasocicach.
A potem wszyscy przeżywali świąteczne dni.

Droga Krzyżowa
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Pisankowy konkurs

Pisanki były naprawdę ładne.
Autorzy wykonali je w różnych tech-
nikach. Pięknie wyglądały oklejone
krepą, papierem, woskowane, filco-
wane, malowane farbami. Jury
miało sporo pracy, by wybrać te naj-
ładniejsze. Ostatecznie przyznano
nagrody w pięciu kategoriach wie-
kowych.

Kategoria do lat 6 (przed-
szkole): I miejsce - Katarzyna Ko-
stanowicz Lasocice i Marcel Fetka
Lasocice, II miejsce - Joanna Sęd-
łak Lipno i Bartek Jankowiak Laso-
cice, III miejsce - Dagmara
Jankowiak Święciechowa i Zu-
zanna Majchrzak Święciechowa.
Wyróżnienie - Jakub Górczak Świę-
ciechowa.

Kategoria od 7 do 9 lat (klasy
I – III): I miejsce - Nadia Lipowa
SOK Święciechowa i Martyna Bła-
żejczak SOK Święciechowa. II
miejsce - Alicja Pawełczyk SOK
Święciechowa, Marta Roszak SOK
Święciechowa. III miejsce - Maksy-
milian Tulewicz Święciechowa i Ale-
ksandra Mocek SOK
Święciechowa.

Kategoria od 10 do 12 lat
(klasy IV – V): I miejsce - Matylda
Obiegała SOK Święciechowa i

Marta Lorych SOK Święciechowa,
II miejsce - Aleksandra Główka
SOK Święciechowa i Anna Brze-
zewska SOK Święciechowa,  III
miejsce - Dominika Pietrzak. Wy-
różnienie - Patrycja Śliwa SOK
Święciechowa.

W kategorii od 13 do 15 lat
(klasy gimnazjalne) wyróżnienie
otrzymali: Radosław Śliwa Henry-
kowo, Natalia Kaczmarek SOK
Święciechowa, Oliwia Pastor SOK
Święciechowa.

Kategoria wiekowa ponad
gimnazjalna i dorośli: I miejsce -
Justyna Sędłak Lipno i Agnieszka
Senftleben-Dybizbańska Święcie-
chowa, II miejsce - Jolanta Obie-
gała Bukówiec Górny, III miejsce -
Dorota Tomczak Święciechowa i
Kinga Górczak Święciechowa.

Do konkursu swoje prace zbio-
rowe zgłosiły też przedszkola.
Wszystkie zostały wyróżnione. 

Jury pracowało w składzie: Ry-
szard Murek, Agata Mrozińska i
Ewa Jankowska. Wyniki konkursu
ogłoszono we wtorek, 26 marca.
Zwycięzcy otrzymali nagrody. Wy-
stawę wszystkich prac oglądać
można w Samorządowym Ośrodku
Kultury w godzinach 8 – 15.

Tuż przed świętami rozstrzygnięto XIV Wielkanocny Konkurs
Pisankowy. W tym roku zgłoszono do niego 139 prac indywi-
dualnych oraz 13 prac grupowych. Organizatorem tej pla-
stycznej rywalizacji był Samorządowy Ośrodek Kultury w
Święciechowie.

Tradycje wielkanocne
Tuż przed Wielkanocą nie może zabraknąć prezentacji świątecznych po-

traw. Chętnie przygotowują je panie z Kół Gospodyń Wiejskich. W tym roku
po raz pierwszy wzięły one udział w konkursie pod nazwą „Kulinarne trady-
cje wielkanocne”. Przygotowały stoiska pełne pyszności z jajek, szynek, kieł-
bas, a także najróżniejszych słodkich wypieków. Stoiska pięknie też
dekorowały. Gospodarzem imprezy było Koło Gospodyń Wiejskich w Dłu-
giem Nowem. A stoiska obok gospodarzy wystawiły panie z kół ze Strzyże-
wic, Niechłodu, Przybyszewa, Trzebin, Gołanic i Święciechowy. Wszystkie
były ładne i „smakowite”. Ostatecznie jednak komisja przyznała następujące
miejsca: I w kategorii najlepsza potrawa wielkanocna dostało Koło Gospo-
dyń Wiejskich z Gołanic, I miejsce w kategorii ciasto wielkanocne przypadło
paniom z KGW w Przybyszewie, natomiast I miejsce za ogólny wystrój sto-
iska zdobyło Koło ze Święciechowy.

Stoiska oceniało jury w składzie: Elżbieta Miszczak, radna z Długiego
Starego, ksiądz Ireneusz Rachwalski z Długiego Starego oraz Jacek Jan-
kowiak, prezes Zarządu Okręgowego Związku Rolników, Kółek i Organiza-
cji Rolniczych w Lesznie. Organizatorem imprezy było Koło Gospodyń
Wiejskich w Długiem Nowem, a prezentacje miały miejsce w niedzielę, 17
marca.
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Jak załatwić sprawę
W   U R Z ę D Z I E  G M I N y ?

Sprzęt dla OSP
Szanowni Państwo,
Gmina Święciechowa jest

członkiem Stowarzyszenia Wielko-
polska Lokalna Grupa Działania
Kraina Lasów i Jezior. Jego celem
jest m. in. działanie na rzecz zrów-
noważonego rozwoju obszarów
wiejskich, aktywizowanie ludności
wiejskiej, promocja obszarów wiej-
skich oraz realizacja lokalnej stra-
tegii rozwoju. Aktualnie
Stowarzyszenie prowadzi dwa
działania: „Tworzenie i rozwój mi-
kroprzedsiębiorstw” oraz „Różni-
cowanie w kierunku działalności
nierolniczej”.

Wnioski o dofinansowanie w ra-
mach pierwszego działania mogą
składać osoby fizyczne i prawne
zamierzające podjąć działalność
gospodarczą lub ją prowadzące,
które nie zatrudniają więcej niż 10
osób oraz nie są ubezpieczone w
KRUS. Termin naboru wniosków
wyznaczono od 29 marca do 12
kwietnia 2013 r. Pomoc jest przy-
znawana w wysokości 50% kosz-
tów kwalifikowanych do wysokości
maksymalnej 100.000 zł, 200 tyś.
zł lub 300.000. zł w zależności od
liczby utworzonych nowych miejsc
pracy. W ostatnim naborze przy-
znano środki m. in. na: zakup ma-
szyn i urządzeń do prac
posadzkarskich, pozyskanie wypo-
sażenia zaplecza gastronomicz-
nego, tworzenie biura
inżynierskiego, zakup wózka wid-
łowego oraz maszyn stolarskich,
itp. 

Natomiast w ramach „Różnico-
wania w kierunku działalności nie-
rolniczej” wnioski mogą składać
rolnicy i domownicy rolników, któ-
rzy zamierzają podjąć działalność
gospodarczą poza rolnictwem. Ter-
min naboru wniosków wyznaczono
od 15 do 30 kwietnia 2013 r.
Pomoc jest przyznawana w wyso-
kości 50% kosztów kwalifikowa-
nych do wysokości maksymalnej
100.000. zł lub 500.000. zł w za-
leżności od tego, czy operacja do-
tyczy wytwarzania biogazu
rolniczego lub energii elektrycznej
z biogazu rolniczego. W ostatnim
naborze przyznano środki m. in.
na: zakup maszyn i urządzeń na
świadczenie usług dla rolnictwa,
rozbudowę budynku mieszkalnego
o budynek kwiaciarni wraz z chłod-
nią do kwiatów i wyposażeniem,
podniesienie standardu usług
agroturystycznych poprzez instala-
cje ekologicznych kotłów grzew-
czych itp. 

Miejscem składania wniosków
oraz udzielenia szczegółowych in-
formacji jest siedziba biura Wielko-
polskiej Lokalnej Grupy Działania
Kraina Lasów i Jezior w Lesznie,
Pl. Kościuszki 4, lok. 229, tel.
655296103, adres e-mail:
biuro@wlgd.org.pl. 

Zainteresowanych zapraszamy
do składania wniosków!

ZASTęPCA WóJTA
PATRyK TOMCZAK

W czwartek, 7 marca, w restauracji Scarabeus w Święciechowie
odbyło się spotkanie pracowników Spółki Przedsiębiorstwa Rol-
nego Długie Stare. Licznie zgromadzonych gości przywitał pre-
zes Zarządu Zenon Chudziński. Główny hodowca Ewa
Gierzyńska dokonała prezentacji danych dotyczących spółki. Mię-
dzy innymi przedstawiła zmiany, jakie przez lata zachodziły w fir-
mie, poinformowała, jak przebiegała budowa największej w kraju
obory w Niechłodzie i jak jest ona wyposażona. Prezes podzię-
kował osobom, które odeszły na emeryturę, a byli to: Elżbieta Klin-
kier, Walentyna Krawczyk, Jan Krawczyk, Zdzisław Pomoger,
Henryk Wróbel oraz Władysław Kubaszewski. Ponadto dla za-
proszonych gości wystąpił Kabaret Dziura z Bukówca Górnego. 

Mimo mrozu, jaki ostatnio towarzyszy wykonawcom sieci wodocią-
gowej, udało się roboty przeprowadzić w zaplanowanym terminie.
A były dwie takie inwestycje. W Święciechowie w rejonie ulicy Aka-
cjowej powstała sieć wodociągowa długości około 190 metrów.
Prace rozpoczęto 20 lutego, a zakończono w drugiej połowie
marca. Całość kosztowała nieco ponad 30.000 zł. Ta inwestycja
jest początkiem uzbrojenia terenu pod budownictwo jednorodzinne.
Potrwa przez kilka najbliższych lat. Natomiast druga inwestycja
miała miejsce w Trzebinach, w rejonie Rowu Krzyckiego. Tam prze-
budowano sieć na około 110 metrach, z czego 23 metry znalazły
się pod rowem. Prace kosztowały 22.000 zł, a były niezbędne, po-
nieważ zimą w sieci zamarzała woda i mieszkańcy nie mogli z niej
korzystać. W bieżącym roku przebudowana będzie też sieć wodo-
ciągowa w rejonie ulicy Granicznej w Przybyszewie. Tam powsta-
nie ponad 1000 metrów sieci.

Święciechowska jednostka
OSP otrzymała kilka sztuk nowego
sprzętu. Ponieważ należy ona do
Krajowego Systemu Ratowniczo –
Gaśniczego, wyposażenie musi
spełniać dużo wyższe kryteria.
Stąd stałe uzupełnianie sprzętu.
Pod koniec roku OSP Święcie-
chowa otrzymała z Komendy
Głównej 17.790 złotych. Ponieważ
na terenie jej działania znajduje się
jezioro, komendant miejski PSP
zobowiązał strażaków do zakupu
sprzętu dla ratownictwa wodnego.
Jednostka otrzymała więc sanie lo-
dowe i dwa kombinezony wypor-
nościowe. Dodatkowo zakupiono
środek pianotwórczy oraz kurtynę
wodną. Za pozostałą kwotę stra-
żacy kupili pilarkę do drewna, prą-
downicę oraz specjalne ubranie.

Przy tej okazji warto powie-
dzieć, że OSP Święciechowa
otrzymała również wsparcie od
urzędów i sponsorów. Starostwo
Powiatowe przekazało jednostce
defibrylator wartości prawie 6.000
złotych. Urząd Gminy sfinansował
zakup prądownicy, węży, smoka
ssawnego oraz koszulek. Nato-
miast jeden ze sponsorów ufundo-
wał specjalne ubranie.

- Nasza jednostka jest dobrze
wyposażona – mówi Wojciech
Konatowski, naczelnik OSP
Święciechowa. - Co roku uzupeł-
niamy sprzęt, dbając o to, by był
on nowoczesny i sprawny. Od tego
zależy często życie ludzi, których
ratujemy w niezwykle trudnych
okolicznościach.
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imieniny obchodzą
W kwietniu

ANASTAZJA- 15 IV
Anastazja to imię pochodzenia

greckiego i oznacza „zmartwych-
wstała”. Swego czasu bardzo po-
pularne było w Rosji, choć i w
Polsce ma spore grono fanów.
Anastazja lubi być w ciągłym
ruchu, robić kilka rzeczy równo-
cześnie i nigdy się tym nie męczy.
Lubi też wyzwania i rywalizację,
choć nie zawsze udaje jej się być
najlepszą. Nie załamuje się i dum-
nie znosi porażki. Najlepszymi dla
niej zawodami są: lekarz, prawnik,
kierownik, biznesmenka. Jej kolo-
rem jest zielony, liczbą trójka, ro-
śliną tytoń, zwierzęciem gronostaj,
a znakiem zodiaku Baran. Imieniny
obchodzi także 25 grudnia.

W naszej gminie mieszkają
tylko 4 panie o imieniu Anastazja.
Najstarszą jest 77 – letnia Anas-
tazja ze Strzyżewic, a najmłodszą

6 – letnia dziewczynka ze Święcie-
chowy. Całej czwórce pań o tym
niezwykłym imieniu życzymy, aby
zawsze były zdrowe i szczęśliwe.
Po jednej Anastazji mieszka w
Święciechowie, Przybyszewie,
Strzyżewicach i Długiem Starem.

Anastazja Frąckowiak
Przybyszewo

JERZY  - 23 IV
Jerzy to „uprawiający rolę”, czyli

rolnik. Przywędrował do Polski z
Grecji, przez Czechy. Szczególnym
uznaniem cieszył się jako Jur na
ziemiach wschodnich, wśród ludzi
stanu rycerskiego. Początkowo
uznawany był za świętego, a od
czasu, gdy jego kult połączono z za-
bójcą smoka, został patronem An-
glii. Wykreślony z listy świętych,
nadal opiekuje się rycerzami, pa-
sterzami i błogosławi bezpłodnym
kobietom. Moda na to imię osiąg-
nęła apogeum w latach 30. i 40. XX
wieku. Teraz nadawane jest spora-
dycznie. Jerzy jest skromny, praw-
domówny i sprawiedliwy. Jego
prostolinijność bywa wykorzysty-
wana, bowiem wierzy on, że ludzie
zawsze mają czyste intencje. Jerzy
raz jest zapobiegliwy, raz rozrzutny.
Lubi kobiety zadbane, jest bardzo
rodzinny, kocha żonę, dzieci, rodzi-
ców. Nawet najdalsi krewni mają w
nim oparcie. Jego kolorem jest żółty,
zwierzęciem bizon, rośliną oliwka,
liczbą trójka, a znakiem zodiaku
Baran. Imieniny obchodzi również:

27 czerwca, 27 lipca i 24 sierpnia.
W gminie Święciechowa żyje 44

panów Jurków. Najstarszy mieszka
w Długiem Starem i ma 74 lata, a
najmłodszy w Święciechowie i ma
33 lata. W Święciechowie mieszka
15 panów o imieniu Jerzy, w Dłu-
giem Starem, Lasocicach i Strzyże-
wicach po 6, w Krzycku Małym,
Henrykowie i Długiem Nowem po 2
oraz w Piotrowicach, Przybyszewie,
Gołanicach, Niechłodzie i Ogrodach
po jednym. Wszystkim życzymy sa-
mych pogodnych dni w życiu. 

POŻEGNANIE
W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

15. 02 - Anna Maria Rutkiewicz (1924), Święciechowa  
02. 03 - Stanisław Stachowski (1967), Krzycko Małe
08. 03 - Genowefa Narożna (1937), Święciechowa
17. 03 - Bolesław Szymlet (1933), Święciechowa

Jerzy Gajewski
Długie Stare

Czego nie wiemy o...
Krzysztofie Mrozińskim
Lat 45, mieszkaniec Niechłodu, z zawodu stolarz, pracownik Przed-
siębiorstwa Rolnego Długie Stare, wiceprezes jednostki OSP, prezes
Klubu Honorowych Dawców Krwi w Niechłodzie, wdowiec, ojciec
trójki dzieci, zodiakalny Byk.

- Jest coś, czego o Panu lu-
dzie nie wiedzą?

-Tak mi się życie ułożyło, że
wiele zdarzeń z mojej codzienno-
ści stało się publicznymi. Wszyscy
wiedzą, że umarła mi żona, że
zostałem sam z trójką dzieci. Że
dzieci chorują. O naszym życiu pi-
sano w gazetach, były audycje w
telewizji. Niewiele dało się ukryć.

- Pochodzi Pan z Niechłodu?
-Tu się urodziłem i tu od za-

wsze mieszkam. Najpierw z rodzi-
cami i piątką rodzeństwa, potem z
żoną i dziećmi. Mieszkam w tym
samym bloku, w którym spędza-
łem dzieciństwo. Teraz już tylko z
córką i dwoma synami.

- Nie jest łatwo?
-Z chorobą najbliższych trudno

sobie radzić. Z tym człowiek nie
pogodzi się nigdy. Ja mam na-
dzieję, że medycyna znajdzie spo-
sób na to, by pomóc moim
dzieciom i że doczekam chwil, gdy
one poczują się bezpieczne.

- Co Pan robi, gdy jest naj-
trudniej?

-Idę w pole. Tam można krzy-
czeć, a nawet płakać. I wrócić do
domu silniejszym. A bywało z tym
różnie.

- Mimo swoich kłopotów zaj-
muje się Pan pracą społeczną...

- Od sześciu lat prowadzimy w
Niechłodzie Klub Honorowych
Dawców Krwi. Przez te lata zorga-
nizowaliśmy 25 akcji i oddaliśmy
900 litrów krwi. Pomagamy każ-
demu, kto krwi potrzebuje.

-Słyszałam, że setki osób od-
daje krew właśnie w czasie wa-
szych akcji.

- Obliczyliśmy, że było to ponad
dwa i pół tysiąca osób. Oczywiście
poza mieszkańcami Niechłodu

także ludzie z regionu, a nawet
spoza województwa. A dodam
jeszcze, że pięciu członków na-
szego klubu ma nietypową grupę
krwi i są zawsze do dyspozycji
chorych.

- Czy doświadczenia życiowe
otwierają Pana na innych ludzi?

- To chyba nie przypadek, że
urodziłem się 4 maja, w dzień
świętego Floriana i że mam na
imię Krzysztof. Ci patroni pomagali
przejść ludziom w bezpieczne
miejsca. Może los wyznaczył mi
taką rolę. Sam oddałem 52 litry
krwi, zgłosiłem się też jako dawca
szpiku kostnego i mam nadzieję,
że kiedyś dzięki temu komuś ura-
tuję życie. A działam również w
straży pożarnej i w Radzie Para-
fialnej. Lubię, kiedy w naszej wsi
coś się dzieje.

- Może Pan liczyć na innych?
-Cieszę się, że mogę w tym

miejscu podziękować pracodaw-
com, którzy nigdy nie odmawiają
mi pomocy. Mam też dobre kon-
takty z Fundacją „Niesiemy Na-
dzieję” z Poznania. Od nich
otrzymuję bilety na mecze, na
spotkania. Ostatnio z synem na ich
koszt pojechaliśmy na wycieczkę
do Włoch. Staram się, aby dzieci
nie czuły się gorsze od innych.

- Ma Pan marzenia?
- Dla mnie tylko jedno: aby wy-

zdrowiały dzieci i abym ja miał siłę
opiekować się nimi. A dla Nie-
chłodu, żebyśmy wspólnie organi-
zowali więcej imprez, spotkań,
występów artystycznych. Jak coś
dzieje się wokół, można zapo-
mnieć o kłopotach. Może właśnie
dlatego jestem w tylu organiza-
cjach. Do niedawna udzielałem się
też w Radzie Sołeckiej. To zawsze
działa.
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O segregacji i odbiorze śmieci
- Przed miesiącem zamieści-

liśmy tekst o nowych zasadach
utrzymania czystości. Przypo-
mnijmy krótko, na czym pole-
gają zmiany. 

- Od lipca odpowiedzialność za
całą gospodarkę odpadami komu-
nalnymi przejmują samorządy. A
zatem gminy zorganizować
muszą odbiór odpadów z gospo-
darstw i firm oraz zadbać o ich
wykorzystanie lub utylizację.
Mieszkańcy nie będą podpisywać
indywidualnych umów z firmami
wywożącymi śmieci. W naszym
regionie dziewiętnaście gmin, w
tym także gmina Święciechowa,
postanowiły rozwiązać ten pro-
blem wspólnie. Powołały więc Ko-
munalny Związek Gmin Regionu
Leszczyńskiego. Od lipca to nie
gminy indywidualnie, a Związek
będzie odpowiadał za cały tak
zwany śmieciowy problem. 

- W marcu wszyscy właści-
ciele lub zarządcy nieruchomo-
ści byli zobowiązani wypełnić i
odesłać do Związku deklaracje.
Powiedzmy raz jeszcze, dla-
czego jest to takie ważne.

- Na terenie gmin należących
do Związku mieszka 256 tysięcy
osób. Wszyscy ci mieszkańcy
"produkują" komunalne odpady.
Władze Związku podjęły uchwałę,
że za wywóz śmieci z posesji pła-
cić się będzie od osoby. A zatem
właściciel nieruchomości musi w
deklaracji wpisać, ile osób
mieszka w jego nieruchomości.
Powinien oczywiście zaznaczyć,
jeśli któryś z członków rodziny jest
czasowo nieobecny, jak cho-
ciażby student czy osoba pracu-
jąca za granicą. Płacić będzie
bowiem za faktyczną liczbę osób
mieszkających, a więc wytwarza-
jących odpady na terenie nieru-
chomości. Także za tych, których
na przykład przyjmie na stancję. 

- W deklaracjach właściciele
nieruchomości określają także
czy będą śmieci segregować. 

- I to jest drugi bardzo ważny
powód, dla którego deklaracje są
niezbędne. Zarząd Związku musi
przygotować się do ogłoszenia
przetargów na wywóz odpadów
ze wszystkich nieruchomości. A
zatem musimy wiedzieć, ile
śmieci segregowanych i miesza-
nych będzie się odbierać, jaki
sprzęt muszą zabezpieczyć firmy
wywozowe, jak ułożą się trasy od-
bioru i tak dalej. No a poza tym
deklaracja o segregacji odpadów
daje nam równocześnie informa-
cję o finansowych wpływach za
wywóz odpadów. Przypomnę, że

Rozmowa z Eugeniuszem Karpińskim, przewodniczącym Zarządu Komunalnego Związku
Gmin Regionu Leszczyńskiego. 

za odbiór śmieci segregowanych
właściciele nieruchomości płacić
będą 9 złotych od osoby mie-
sięcznie, a za odpady mieszane,
czyli jeżeli mieszkańcy nie będą
ich segregować, 15 złotych od
osoby. Każdy więc wypisując de-
klarację sam obliczy sobie mie-
sięczny koszt odbioru śmieci z
jego posesji. 

- Rozumiem, że druki dekla-
racji w teren dotarły?

- Wydrukowaliśmy sto tysięcy
deklaracji i tyle samo kartek z ob-
jaśnieniami dotyczącymi ich wy-
pełniania. Deklaracje są w
Urzędach Gmin oraz w większo-
ści wsi, u sołtysów. Można je też
pobrać ze stron internetowych
Związku i gmin lub bezpośrednio
w naszej siedzibie. O tych dekla-
racjach informowaliśmy również w
Radiu Elka oraz w lokalnych ga-
zetach, także na waszych łamach.
Myślę, że wszyscy właściciele
nieruchomości wiedzieli, że ich
obowiązkiem było je wypełnić i
dostarczyć do Związku. 

- A co się stanie, jeśli właści-
ciel nieruchomości deklaracji
nie wypełnili?

- Przed miesiącem mówiłem
już, że nowe zasady postępowa-
nia ze śmieciami są aktem prawa
miejscowego i nie można od nich
odstąpić. Każdy właściciel czy za-
rządca nieruchomości musi więc
deklarację złożyć. Związek ma
możliwość sprawdzenia wykazu
wszystkich zabudowań w gminie i
porównania deklaracji ze stanem
faktycznym. Jeśli się okaże, że
ktoś nie zgłosił swojej nierucho-
mości do Związku i nie podał
liczby przebywających tam osób,
będziemy dochodzić zobowiązań
finansowych na drodze prawnej.
Mam jednak nadzieję że takich
przypadków nie odnotujemy. 

- Porozmawiajmy więc o
samej segregacji. To właści-
ciele nieruchomości decydują,
czy śmieci będą segregować. 

- Wybierają jedną z dwóch
możliwości. Albo segregują śmieci
i płacą 9 złotych od osoby mie-
sięcznie, albo tego nie robią i
płacą 15 złotych od osoby. Nie ma
możliwości łączenia tych zasad.
Jeśli jednak dom ma współwłaści-
ciela, wówczas każdy z nich może
wypełnić deklarację tylko dla sie-
bie i zdecydować czy będzie
śmieci segregował. A zatem w
małych domach, gdzie są dwie lub
trzy rodziny, część mieszkańców
może segregować śmieci, a cześć
nie. 

- A co w domach, gdzie jest

więcej rodzin, na przykład w
blokach po PGRach?

- Właściciele mieszkań w du-
żych nieruchomościach muszą
wspólnie zdecydować, jaką formę
wywozu śmieci wybiorą. Jeśli na-
leżą do Spółdzielni Mieszkanio-
wej, to władze tej spółdzielni -
zakładam, że po spytaniu swoich
członków - postanowią o segrego-
waniu bądź niesegregowaniu od-
padów. Wiemy jednak, że od lat
spółdzielnie wystawiają kontenery
do segregacji odpadów i duże po-
jemniki do śmieci mieszanych. I
tak pewnie pozostanie nadal. Po-
dobnie jest w wielu wspólnotach
mieszkaniowych. W wielorodzin-
nych budynkach nie ma bowiem
odbioru śmieci od indywidualnych
właścicieli mieszkań. 

- Czy to prawda, że każdy
właściciel nieruchomości musi
posiadać własny pojemnik na
odpady mieszane?

- Tak. I to niezależnie od tego,
czy śmieci segreguje, czy nie. O
tych pojemnikach przy blokach i
wielorodzinnych domach już mó-
wiłem. Tam są pojemniki wspólne
dla mieszkańców osiedli i wspól-
not. Natomiast w domach jedno-
rodzinnych każdy właściciel musi
posiadać własny kubeł. Przepisy
mówią, że na jedną osobę zabez-
pieczyć trzeba 30 litrów pojemno-
ści kubła. Najmniejszy musi mieć
jednak 60 litrów. Wiem, że kubły
po przystępnej cenie odkupić
można od firm, które dotąd odbie-
rały śmieci z gospodarstw domo-
wych. A dodam jeszcze, że
niezależnie od liczby wystawia-
nych kubłów właściciel płaci za
wywóz śmieci od osoby. Kubły
będą odbierane z nieruchomości
raz w tygodniu. 

- Co więc z indywidualną se-
gregacją?

- Właściciele domów jednoro-
dzinnych, którzy zdecydują się na
selektywne zbieranie odpadów,
otrzymają worki na szkło białe,
szkło kolorowe, papier i plastik. Te
worki będą w cenie opłaty za od-
biór. Firma będzie je zabierać
wprost z nieruchomości raz w
miesiącu. Raz na pół roku będzie
można wystawić odpady wielko-
gabarytowe i raz na pół roku zu-
żyty sprzęt elektryczny, AGD,
telekomunikacyjny itp. Oczywiście
jeśli ktoś będzie miał potrzebę od-
dania zużytego sprzętu czy na
przykład starych mebli wcześniej
niż w wyznaczonych terminach,
będzie mógł je dowieźć do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpa-

dów Komunalnych. Takich punk-
tów jak na razie na naszym tere-
nie jest sześć, ale w przyszłości
utworzymy je w każdej gminie. Za
oddanie tych odpadów nie będzie
się płacić, ale mieszkaniec sam
pokryje koszty transportu. 

- Wróćmy jeszcze do kubłów.
Dlaczego musi je mieć każdy
właściciel nieruchomości? 

- W gospodarstwie domowym
wytwarza się nie tylko odpady
przeznaczone do segregacji. Jest
jeszcze sporo innych śmieci. Jeśli
można je gromadzić na kompos-
towniku a potem przeznaczyć na
nawóz, to bardzo dobrze. Ale gdy
się na kompostownik nie nadają,
trzeba będzie je wrzucać do kub-
łów. Nikt więc nie może z kubła
zrezygnować. 

- Kto będzie odpady z na-
szych domów odbierał?

- Już wspominałem, że ogło-
simy przetarg na te usługi. Cały
teren podzieliliśmy na pięć sekto-
rów i dla każdego sektora odbę-
dzie się oddzielny przetarg.
Stanąć mogą do niego firmy, które
mają odpowiednie wyposażenie i
bazę. Wiemy, że jest ponad 30 ta-
kich firm, a kilka z nich może pro-
wadzić usługi na terenie
wszystkich gmin należących do
Związku. Przetargi rozstrzyg-
niemy najpóźniej na początku
czerwca. Nie będę ukrywał, że
głównym kryterium wyboru firm
będzie proponowana cena. 

- Czy mieszkańcy dowiedzą
się o tych rozstrzygnięciach?

- Przed pierwszym lipca poin-
formujemy mieszkańców, która
firma odbierać będzie od nich
śmieci i w jakich terminach. Wy-
korzystamy w tym celu radio, ga-
zety, ulotki. Między innymi
podamy te informacje także na ła-
mach gminnych miesięczników.
Dodam jeszcze, że usługi te będą
mogły wykonywać tylko firmy, z
którymi Związek zawrze umowy.
Przypomnę więc, że z dniem 30
czerwca muszą być rozwiązane
umowy na wywóz śmieci zawie-
rane dotąd indywidualnie. 

- Dziękuję za rozmowę. W
następnym wydaniu poproszę o
szczegóły dotyczące wszyst-
kich spraw finansowych zwią-
zanych z wywozem śmieci w
tym problemu odpadów wywo-
żonych z nieruchomości, w któ-
rych nikt nie mieszka. Tam
bowiem rozliczenia zależeć
będą od liczby i wielkości kub-
łów. 

HALINA SIECIŃSKA
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Od listopada uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z ca-
łego kraju uczestniczyli w Ogólnopolskim Konkursie Matema-
tycznym „Pingwin”. Wzięło w nim udział aż 7376 osób. Ze szkoły
w Święciewchowie do rywalizacji stanęli: Marta Perek, Wojciech
Demski, Kajetan Mikus, Dagmara Mrozińska, Julia Krzykała, Karol
Jamroziak, Dawid Makałowski, Marcin Budziński, Robert Matu-
szewski oraz Dawid Rzepiela. Najwyższy wynik spośród naszych
uczniów uzyskał Dawid Makałowski z klasy Ib gimnazjum, zdo-
bywając 55 na 60 możliwych punktów. Zajął on szóste miejsce.
Wszyscy pozostali uczniowie znaleźli się w pierwszej czter-
dziestce. Gratulujemy.

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Lasocicach zorganizował
konkurs motoryzacyjny. Wzięli w nim udział uczniowie szkoły pod-
stawowej i gimnazjum. Większość uczestników to chłopcy, ale do
rywalizacji przystąpiło też kilka dziewcząt. W kategorii szkoły pod-
stawowej najlepiej spisali się: Mateusz Marszał, Olaf Wajs, San-
dra Nowacka oraz Dawid Sarnowski. Natomiast wśród uczniów
gimnazjum pierwsze miejsca zajęli: Kamil Zamelski, Damian Ław-
niczak i Patryk Kubiak. Brawo!

- Sporządzając zeznanie po-
datkowe za rok 2012 zauważy-
łem, że w ubiegłorocznym
zeznaniu nie wykazałem wszyst-
kich dochodów, co spowodo-
wało zaniżenie podatku.Czy
mogę to rozliczenie skorygo-
wać?

- Tak. Podatnicy, którzy popeł-
nią błąd w zeznaniu lub odnajdą
dokumenty potwierdzające swoje
dochody lub prawo do ulg podat-
kowych, a których w pierwotnym
zeznaniu nie wykazali, mogą to
zrobić w korekcie deklaracji podat-
kowej. Jest to jedno z podstawo-
wych praw podatnika. Korekty
zeznania dokonuje się poprzez
złożenie zeznania korygującego
na formularzu identycznym z kory-
gowanym wraz z pismem wyjaś-
niającym przyczyny dokonania
korekty. Ponadto na zeznaniu ko-
rygującym należy zaznaczyć rub-
rykę – korekta. Niestety, nie w
każdym przypadku podatnik, który
złożył błędne zeznanie podatkowe,
będzie mógł dokonać korekty.
Zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami uprawnienie do skorygowa-
nia zeznania ( deklaracji) ulega
zawieszeniu na czas trwania po-
stępowania podatkowego lub kon-
troli podatkowej w zakresie
objętym tym postępowaniem lub
kontrolą. Jeżeli w tym okresie zło-
żona zostanie korekta, nie wywoła
ona żadnych skutków prawnych.

- W jakim czasie należy zło-

żyć korektę zeznania ?
- Korektę składać można aż do

chwili zakończenia okresu prze-
dawnienia zobowiązania podatko-
wego. Zgodnie z art. 70 ustawy
Ordynacja podatkowa zobowiąza-
nie podatkowe przedawnia się z
upływem 5 lat, licząc od końca
roku kalendarzowego, w którym
upłynął termin płatności podatku.

Należy pamiętać, że zobowią-
zania podatkowe zabezpieczone
hipoteką lub zastawem skarbo-
wym nie przedawniają się. Zezna-
nie dotyczące podatku
dochodowego za 2011 rok można
skorygować do końca 2017 roku
(termin płatności podatku minął 30
kwietnia 2012 roku).

- Co zrobić, gdy trzeba będzie
dopłacić podatek ? 

- Jeżeli ze złożonej korekty ze-
znania wynika, że podatek do za-
płaty będzie wyższy niż zapłacony,
należy ową zaległość uiścić wraz z
odsetkami liczonymi od dnia na-
stępującego po dniu upływu ter-
minu płatności podatku. W
przypadku rozliczenia za rok 2011
tym terminem jest 30 kwietnia
2012 roku. Po dobrowolnym przy-
znaniu się do takiej zaległości
można zastosować obniżoną
stawkę odsetek od zaległości po-
datkowych. Jest to 75% zwykłej
stawki odsetek. Jednak warunkiem
zastosowania obniżonej stawki od-
setek jest zapłacenie zaległości
podatkowej w ciągu 7 dni od dnia

Na pytania czytelników odpowiada Renata Lachiewicz, kie-
rownik Działu Obsługi Bezpośredniej Urzędu Skarbowego w
Lesznie.

złożenia korekty.
- Czy korektę tego samego

zeznania można składać kilka
razy ?

- Żadne przepisy nie określają,
ile razy podatnik może poprawiać
błędy w zeznaniu. Tak więc korekty
można dokonać wielokrotnie. 

Na zakończenie chcę zazna-
czyć, że w pewnych sytuacjach
Urząd Skarbowy może dokonać
korekty złożonego przez podatnika
zeznania podatkowego samodziel-
nie. Może to jednak zrobić, jeżeli
zmiana wysokości zobowiązania

podatkowego, kwoty nadpłaty,
kwoty zwrotu podatku lub wysoko-
ści straty w wyniku tej korekty nie
przekracza kwoty 1.000 zł. W ta-
kiej sytuacji Urząd Skarbowy prze-
syła do podatnika pismo
informujące go o korekcie zezna-
nia, podając jednocześnie, jakie
zmiany spowodowała ta korekta.
Do pisma dołącza się uwierzytel-
nioną kopię skorygowanej deklara-
cji. Jeżeli podatnik nie zgadza się z
dokonaną korektą zeznania może
w ciągu 14 dni złożyć zażalenie.

Z E Z N A N I A   P O D A T K O W E

Dzieci uczęszczające do świetlicy w szkole w Święciechowie przy-
gotowały inscenizację wiersza J. Tuwima „Rzepka”. Pokazały ją
pierwszoklasistom w bibliotece, kolegom z drugich i trzecich klas
oraz przedszkolakom. Już myślą o założeniu kółka teatralnego i
przygotowaniu kolejnych przedstawień. 
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Z kroniki Święciechowy
Rok 1956
W dniu 20 kwietnia 1956 roku

Gromadzką Bibliotekę w Święcie-
chowie wizytowali przedstawi-
ciele Ministerstwa Kultury i
Oświaty Czechosłowacji z Pragi,
w towarzystwie władz powiato-
wych z Leszna. Na sołtysa wsi
Długie Nowe wybrano obywatela
Dudziaka Józefa – wieloletniego
działacza we wsi, który od 1945
do 1953 roku był podsołtysem, a
od 1953 roku pełnomocnikiem
Gromady. Po październiku 1956
roku w całej gromadzie ludzie –
członkowie Spółdzielni zaczęli
masowo rozwiązywać – likwido-
wać Spółdzielnie Produkcyjne,
które mogły jednak w dalszym
ciągu istnieć i gospodarować.
Rozwiązanie ich to zbyt po-
chopna decyzja części członków,
ponieważ w następnych latach
gospodarstwa niektórych z nich
zaczęły się chylić ku upadkowi.
Egzystencja tych gospodarstw
ulega stopniowo pogorszeniu.
Trzeba korzystać znów ze środ-
ków przymusu, tj. egzekucji na
należności finansowe, zagrażając
karami za niewykonanie obowiąz-
kowych dostaw. Sytuacja taka po-

Dziś publikujemy kolejne fragmenty „Kroniki Święciechowy”. Zawierają one informacje z wy-
darzeń lat 1956 – 1958.

wstała na skutek tego, że gospo-
darstwa rolne otrzymali ludzie,
którzy nie mają pojęcia o pracy na
roli, a poprzednio pracowali jako
robotnicy na PKP lub w innych
przedsiębiorstwach. Przykładem
takim może być wieś Trzebiny.
Powstałe w ubiegłym roku Komi-
tety Elektryfikacji Wsi zaczynają
działać. Zaczęto magazynować
potrzebny materiał, wykopane są
doły do linii wysokiego napięcia.
Ludność zaczęła w czynie spo-
łecznym pomagać przy pracach
niefachowych. Jednakże samo
podłączenie przedłuża się, a to z
braku dostatecznej ilości potrzeb-
nego materiału, trudności finan-
sowych, niewykonywania planu
przez wykonawcę. 

Rok 1958
Wybory, jakie odbyły się w

roku 1958, przyniosły znów dość
poważne zmiany. Ożywiły działal-
ność nowo wybranych Gromadz-
kich Rad Narodowych.
Przewodniczącymi zostali:

w Święciechowie – Jan Wit-
kowski, w Lasocicach – Jan Piet-
rzak, w Niechłodzie – Tadeusz
Szymański. W okresie tym duży

nacisk i większe środki przezna-
cza się na powstanie Kółek Rolni-
czych na wsiach. Powstał
Fundusz Rozwoju Rolnictwa z do-
płat państwa do cen ponadplano-
wych, a obowiązkowych dostaw.
Przebudowano stary budynek
szkoły w Piotrowicach i oddano
go do użytku. Jest siedem klas
przy trzech nauczycielach. W
przebudowie żywy udział brało
społeczeństwo Piotrowic, które w
czynie społecznym przepraco-
wało przy nim setki godzin warto-
ści kilku tysięcy złotych. Powstał
też Społeczny Komitet Rozbu-
dowy Szkoły w Lasocicach. Po
dłuższej dyskusji jednogłośnie
radni wyrazili zgodę na przebudo-
wanie nowego domu mieszkal-
nego dla nauczycieli, a
dotychczasowe mieszkania prze-
budowano na klasy. Przy Szkole
Podstawowej w Święciechowie i
Lasocicach powstały Szkoły Przy-
sposobienia Rolniczego. Miesz-
kańcy Niechłodu wykonali w
czynie społecznym prace przy bu-
dowie drogi we wsi z polnej na
drogę bitą z kamienia. 

Tym razem do rozmowy za-
prosiliśmy Zbigniewa Stacho-
wiaka z Przybyszewa.

Zbigniew Stachowiak pochodzi z
Lasocic i w tej wsi mieszkał z rodzi-
cami, a potem z żoną do 1992 roku.
Wówczas przeprowadził się do wy-
budowanego w Przybyszewie
domu. Wspomina, że niemal od
podstaw sam go postawił. Z wy-
kształcenia jest nauczycielem za-
wodu. Swoje kwalifikacje podnosił
przez wiele lat. Najpierw ukończył
Liceum Zawodowe, potem Pedago-
giczne Studium Techniczne w Lesz-
nie. Tytuł magistra uzyskał na
kierunku pedagogika zawodu, a in-
żyniera ma z eksploatacji i budowy
maszyn. Całe zawodowe życie spę-
dził w warsztatach szkoły „U Ko-
niora”, a teraz w Centrum
Kształcenia Praktycznego. W tym
roku minie 30 lat jego pracy z mło-
dzieżą.

Zbigniew Stachowiak jest rad-
nym trzecią kadencję. W samorzą-
dzie działa więc już 11 lat. Przez
dwie kadencje pracował w Komisji
Oświatowej i Komisji Rewizyjnej.
Teraz jest przewodniczącym Komisji
Budżetowej i członkiem Komisji Re-
wizyjnej.

Z wizytą u radnego

- Przez lata pracy w Radzie nau-
czyłem się patrzeć na gminę jako
całość - mówi Zbigniew Stacho-
wiak. - Rozumiem, że każda de-
cyzja o rozpoczęciu inwestycji czy
dofinansowaniu jakiegoś zadania
musi być poparta argumentami. Za-
wsze szukamy odpowiedzi na pyta-
nie, jakie są potrzeby poszcze-
gólnych wsi, ilu mieszkańcom dana
inwestycja będzie służyć, jakie jest
ekonomiczne uzasadnienie dla roz-
poczęcia budowy. Dopiero po takich
analizach radni podejmują decyzję
o rozdziale środków finansowych. I
to niezależnie od tego, jaką repre-
zentują wieś. Gmina musi być trak-
towana jako wspólne miejsce na
życie.

Radny Stachowiak podaje przy-
kład dróg i ulic. Podjęto próbę stwo-
rzenia planu naprawy i inwestycji
drogowych, lecz jest to nadal trudny
temat i dalej opracowywany ze
względu na właściwy dobór kryte-
riów kwalifikacyjnych. Ciągle jesz-
cze w gminie jest sporo miejsc.
gdzie, zwłaszcza przy deszczowej
pogodzie, trudno przejść lub przeje-
chać. Nie da się wszystkich napra-
wić równocześnie. Stąd te kryteria i
wspieranie inicjatyw mieszkańców,
którzy chcą razem z Urzędem ten
problem rozwiązywać. A bieżący rok
będzie o tyle trudniejszy, że nie zo-
stanie jeszcze uruchomiona nowa
perspektywa unijna i trudniej będzie
o pieniądze z zewnątrz. Dlatego tak
ważne jest, by sprawnie i rzetelnie
wydawać pieniądze z własnego bu-
dżetu i starać się o fundusze rzą-
dowe. 

Zbigniew Stachowiak zapytany
o sprawy, które go niepokoją, mówi
o kilku. Nie chciałby, aby rolnicy
sprzedawali ziemię i pomniejszali
swoje gospodarstwa, często na
rzecz osób niezwiązanych z wsią.
Nie wyobraża sobie, aby likwido-
wano małe szkoły, które dla miesz-
kańców są miejscem aktywności
społecznej, a uczniom zapewniają
bezpieczeństwo. Marzy o tym, by
na wiejskie zebrania przychodziło
więcej osób, bo tam można szcze-

rze dyskutować o wielu problemach i
wyjaśniać mnóstwo spraw. Chciałby,
aby młodzież więcej wiedziała o histo-
rii i znała przeszłość swoich wsi.

- W Przybyszewie działa Związek
Młodzieży Wiejskiej – dodaje pan
Zbigniew. – Taka organizacja jest
szansą na łączenie pokoleń. Wiele ini-
cjatyw realizują zarówno młodzi, jak i
starsi mieszkańcy wsi. Nie zawsze jest
łatwo, ale najważniejsze, by nie zamy-
kać się w domach, wyłącznie przy te-
lewizji i komputerach. Wspólne
działanie zmienia ludzi na lepsze.

Zbigniew Stachowiak zna gminę
od przysłowiowej podszewki. Działa-
jąc w Komisji Rewizyjnej kilka razy w
kadencji odwiedza wszystkie jednostki
podległe samorządowi. Zna więc pro-
blemy oświaty, pomocy społecznej,
kultury, sportu. Cieszą go boiska Orlik,
na których przez cały sezon są zaję-
cia. Jest zadowolony, że w Przybysze-
wie będzie wykonane zadaszenie dla
dzieci oczekujących na dojazd auto-
busem do szkoły oraz że zostanie wy-
remontowana sala wiejska. Docenia
realizacje dużych inwestycji kanaliza-
cyjnych. A że do zrobienia w gminie
zawsze będzie dużo, zamierza w sa-
morządzie pracować dalej. Jeśli wy-
borcy tak zdecydują, to także w
następnej kadencji. 

Zbigniew Stachowiak ma 52 lata.
Jest ojcem dwóch córek i syna. Od
ośmiu lat jest wdowcem.

Kierował ośmiuset ludźmi 
Ciekawe, czy jakikolwiek inny miesz-

kaniec gminy Święciechowa miał okazję
kierować organizacją skupiającą aż tyle
osób. Na jej czele stał mieszkaniec Go-
łanic. 

Po pierwszej wojnie światowej w re-
gionie, który mógł się pochwalić najlepiej
rozwiniętym rolnictwem na świecie, ist-
niało sporo różnych organizacji, kółek,
stowarzyszeń, słowem - podmiotów
prawnych skupiających rolników. Tym
miejscem,  gdzie rolnictwo stało na tak
wysokim poziomie,  była oczywiście
Wielkopolska.

Już od początku lat dwudziestych
starano się tu powołać do życia jedną rol-
niczą organizację, która by skupiła
wszystkie inne,  do tej pory działające od-
dzielnie. Ten cel udało się zrealizować. W
roku 1926 powołano do życia Wielkopol-
skie Towarzystwo Kółek Rolniczych. W
krótkim czasie przystąpili tam niemal
wszyscy członkowie lokalnych organiza-
cji. 

Towarzystwo podzielono na oddziały
powiatowe. W powiecie leszczyńskim na-
leżało do niego ośmiuset rolników. Pierw-
szym prezesem oddziału był Jerzy
Donimirski z Gołanic. 

Z kolei oddziały powiatowe składały
się z Kółek, obejmujących obszar jednej
lub kilku wsi. W naszym powiecie dzia-
łało ich 14, z tego dwa na terenie gminy
Święciechowa. Prezesem Kółka obejmu-
jącego wsie Gołanice i Krzycko był Józef
Bojanowski, natomiast Kółkiem w Świę-
ciechowie kierował Tadeusz Ritter. 

DAMIAN SZyMCZAK 
Źródło: B. Świderski, Ilustrowany opis

Leszna i Ziemi Leszczyńskiej, wyd. II,
Leszno 1997, s. 272
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Muzyczne ścieżki pan  
Koncert trwał ponad godzinę.

Nikt się nie nudził, mimo że wystę-
powało tylko dwoje artystów i że za
całą scenografię służyły zapalone
świece i kwiaty. Słuchacze jakby
wtapiali się w niezwykły spokój wy-
konawców…

- Ten spokój jest pozorny -
mówi pani Lidia. - Każdy występ
ogromnie przeżywamy, zwłaszcza
jeżeli śpiewam dla bliskich i znajo-
mych. A tak było ostatnio w Świę-
ciechowie. Chcemy, aby muzyka
dawała swego rodzaju ukojenie, a
słowa odnosiły się do przeżyć, w
tym także moich. Nigdy więc nie
jesteśmy pewni, czy spodoba się
taki rodzaj twórczości. Nam daje
prawdziwą radość.

Lidia Gertner-Woźna występuje
z Rafałem Ratajczakiem, który gra
na gitarze. To Rafał skomponował
muzykę do wszystkich jej piose-
nek. Spotkali się przypadkowo na
imprezie w muzeum. Lidia tam
śpiewała, a Rafał odkrył, że mają
podobną wrażliwość. Ona miała w
szufladzie kilkanaście wierszy, on
pełną głowę muzycznych pomy-
słów. 

- Już dwa tygodnie później do-

Kameralna sala, przyciemnione światła, cisza
na widowni. Lidia Gertner-Woźna zaczyna
śpiewać swoje piosenki. Delikatna muzyka,
piękne słowa, nastrój poezji i ballady.

stałam piosenki - wspomina pani
Lidia. - Niektóre mnie zaskoczyły,
bo mimo poważnego tekstu mu-
zyką wprowadzały radość i na-
dzieję. Bardzo mi się podobały. To
były nasze wspólne klimaty. Potem
stworzyliśmy jeszcze kilka utwo-
rów. Mamy ich ponad dwadzieścia,
tyle, by zaproponować słucha-
czom koncert.

Jest więc pogodnie, nastro-
jowo, refleksyjnie.

Muzyka towarzyszy pani Lidii
od najmłodszych lat. Tata grał na
akordeonie, mama śpiewała w
chórze, w domu słuchało się Ewy
Bem i Czesława Niemena. W
szkole podstawowej Lidia także
należała do chóru prowadzonego
przez panią Ewę Masiak, z wystę-
pami jeździli po całej Polsce. A
potem w Studium Medycznym z
koleżanką założyły wokalny ze-
spół. Już wtedy wiedziała, że bez
muzyki nie ma codzienności.

Ale w tym zwyczajnym dniu co-
dziennym jest przecież zawodowa
praca. Lidia Gertner-Woźna zdo-
była zawód terapeutki zajęciowej
dla dzieci niepełnosprawnych. Od

10 lat pracuje w Ośrodku Rehabili-
tacyjno-Edukacyjno-Wychowaw-
czym im. Piotrusia Pana dla dzieci
upośledzonych umysłowo. I bar-
dzo lubi tę pracę. Mówi, że jej pod-
opieczni są prawdziwi, nie ma w
nich ani trochę obłudy, zwyczajnie
kochają, zawsze mówią prawdę,
cieszą się bez ograniczeń. Nigdy
nie pomyślała, aby zrezygnować z
tej pracy na rzecz muzyki. Zresztą
muzyka towarzyszy jej także w
Ośrodku. Prowadzi tam teatr „Piot-
rusia Pana”, w którym dzieci śpie-
wają, tańczą i grają w
przedstawieniach. Uczy dzieci
pracy w glinie oraz czerpania pa-
pieru. 

Muzyczne tęsknoty zaprowa-
dziły panią Lidię do Studium Mu-
zyki i Reklamy Macieja
Mizgalskiego w Lesznie.

- To była prawdziwa szkoła
życia - wspomina. - Uczyłam się
śpiewać, chodziłam na próby, z
Piotrem Kubiakiem nagrałam
swoje pierwsze cztery piosenki. A
potem trafiłam do chórku, który
jeździł z artystami po kraju. Śpie-
wałam z Rudi Schuberthem, Jo-
anną Liszowską, Robertem
Rozmusem. Każdy weekend był
poza domem. Dziś wspominam
ten czas jako nieustający po-
śpiech, stres, napięcie. Zdarzało
się, że jednego dnia dawaliśmy
koncerty w Gdańsku i w Krakowie.
Godziny spędzałam w podróży.

Tej ścieżki muzycznych przeżyć
pani Lidia nie żałuje. Poznała ludzi
i kolorowy świat biznesu. Podkre-
śla jednak, że to nie był jej świat.
Przede wszystkim nie czuła się
wolna. Grafik występów zaplano-
wany był na dwa lata. Nie było
mowy o urlopach, prywatnym życiu
czy choćby paru dniach wolnych w
razie choroby. Pracowała z
dziećmi w Ośrodku, trzy razy w ty-
godniu chodziła na próby, a w so-
boty i niedziele wyjeżdżała na
koncerty. I nieważne, że wyjazdy
były z Leszna i że Rudi Schuberth
oddał jej własną piosenkę do śpie-
wania – cena była zbyt wysoka.
Musiała wybrać. No więc wybrała
– życie prywatne w Święciechowie
i pracę w Lesznie. 

Zapytaliśmy panią Lidię, jaka
jest naprawdę.

Nie szukała zbyt długo odpo-
wiedzi. Nadwrażliwa. Mówi, że
wszystkiego doświadcza jakby
mocniej. Chyba „bardziej” słyszy,
czasem czuje się wręcz oślepiona
światłem, obserwuje ludzi i zatrzy-
muje w pamięci kadry, które potem
znajdują miejsce w wierszach. A

przy tym, niestety, jest pesymistką. To mu-
zyka pozwala jej przeżywać życie w świe-
cie, którego tak do końca nie akceptuje - Za
dużo w nim zła – wyjaśnia. Lubi książki,
film, teatr, jej pasją jest ceramika. Poza tym
maluje portrety i pejzaże. 

A muzyce poświęciła jeszcze dwa ży-
ciowe epizody. Przez cztery lata była woka-
listką zespołu Flex Music z Leszna. Grali
wszędzie - na imprezach plenerowych, za-
bawach tanecznych, na weselach. Kiedy
zrezygnowała z występów uczyła się
śpiewu w Szkole Muzycznej w Lesznie.
Śpiewaczka operowa Maria Wleklińska pra-
cowała z nią nad emisją głosu. I to w imie-
niu szkoły występowała w czasie imprezy
„Noc w muzeum”, na którą przyszedł też
Rafał Ratajczak. Ich ścieżki muzyczne prze-
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  ni Lidii Prawdziwy dom
Środowiskowy Dom Samopo-

mocy w Kąkolewie podlega Sta-
rostwu Powiatowemu. Powstawał
przez ponad trzy lata, a już w 2008
roku Emilia Konieczna, kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Lesznie, złożyła wnio-
sek do wojewody o jego utworze-
nie. Dwa lata później powiat kupił
od gminy Osieczna budynek po
byłej szkole i dwie przylegające do
niego działki. Potem rozpoczął ge-
neralny remont. A trzeba było wy-
mienić dach, okna, klatkę
schodową, wszystkie instalacje,
zagospodarować strych, utworzyć
siedem sal do zajęć, wykonać ele-
wację zewnętrzną i tak dalej. Urzą-
dzono też ogród i część
wypoczynkową na działce, a czeka
jeszcze utwardzenie podwórza. No
i wyposażono Dom.

- Projekt finansowany był z
trzech źródeł - mówi pełniąca
obowiązki kierownika Środowi-
skowego Domu Samopomocy
Elżbieta Gazda. - Pieniądze na
ten cel przekazali: wojewoda wiel-
kopolski, powiat i PFRON. Całość
kosztowała półtora miliona złotych.
Ale warto było. Stworzyliśmy pla-
cówkę, która spełnia wszystkie wy-
mogi architektoniczne, jest
przyjazna uczestnikom i - co naj-
ważniejsze - otwarta dla wszyst-
kich potrzebujących. 

Bo do tego Domu trafiać mogą
dorosłe osoby chore psychicznie
lub upośledzone umysłowo. Pla-
cówka przygotowana jest na przy-
jęcie 30 osób. Oczekuje się, że
potrafią one wykonywać proste,
podstawowe czynności, ale mogą
też być na wózkach czy poruszać.
się z chodzikiem. W budynku są
odpowiednio szerokie drzwi, jest
winda, zlikwidowano wszystkie
progi. Nie ma barier w poruszaniu
się po obiekcie. Aktualnie przeby-
wają tu 24 osoby, najmłodsza ma
nieco ponad 20 lat, a najstarsza
prawie 70. Można powiedzieć, że
w ten sposób realizuje się jeden z
celów terapii, czyli buduje więź
między pokoleniami. Podobnie jak
w prawdziwym rodzinnym domu.
Na kilka kolejnych osób placówka
więc czeka. Wystarczy po prostu
się zgłosić. 

- Wiemy, że na terenie naszego
powiatu mieszka jeszcze wiele
osób z chorobą psychiczną czy
upośledzeniem umysłowym, które
nie korzystają z żadnej placówki -

dodaje Elżbieta Gazda. - Dla nich
nasz Dom jest szansą na pokony-
wanie nieporadności i różnych
ograniczeń, a także na uczenie się
codzienności, na kontakty z in-
nymi. Wiem, że jest też miejscem,
gdzie mogą czuć się bezpiecznie i
zwyczajnie odczuwać radość oraz
satysfakcję z najmniejszych nawet
osiągnięć. Zachęcałabym rodziny,
aby swoim bliskim dały tę szansę. 

Środowiskowy Dom Samopo-
mocy w Kąkolewie przyjmuje
uczestników na osiem godzin
dziennie (w tym sześć godzin tera-
pii). Każdego dowozi do placówki,
bez jakichkolwiek opłat za prze-
jazd. W tej chwili dojeżdżają oni z
Osiecznej, Rydzyny, Święcie-
chowy i Krzemieniewa. Ale nic nie
stoi na przeszkodzie, by samo-
chód docierał też do innych miejs-
cowości. Zdarza się, że po
chorego podjeżdża wprost na po-
dwórze jego domu. 

A na miejscu w Kąkolewie cho-
rzy korzystają przede wszystkim z
terapii zajęciowej. Dla nich stwo-
rzono sześć grup tematycznych:
dziewiarsko - krawiecką, mu-
zyczną i poznawania świata, gos-
podarstwa domowego, stolarsko -
techniczną, plastyczną i informa-
tyczną. Zajęcia prowadzą tera-
peuci, odkrywając zainteresowania
podopiecznych. A poza tym orga-

Taki właśnie ma być Środowiskowy Dom Samopomocy w Kąkolewie. Formalnie działa od
stycznia bieżącego roku, ale pierwsi uczestnicy przyjechali tu w drugiej połowie lutego. Na
razie więc poznają placówkę, uczą się siebie nawzajem, biorą udział w pierwszych terapeu-
tycznych zajęciach. A Dom jest naprawdę ładny i dobrze urządzony. Ma wszystko, czego po-
trzeba rodzinie: pokoje, kuchnię, łazienki.... o takim można było marzyć. 

nizują tak zwane treningi życia.
Wspólnie przygotowują jeden
ciepły posiłek w ciągu dnia, razem
jedzą śniadania, piorą, prasują,
sprzątają, wychodzą na pocztę, do
kina, do sklepu. Zwyczajnie poz-
nają codzienność. Także po to, by
kiedyś mogli trafić na zajęcia
warsztatów terapii, potem do Cen-
trum Integracji Społecznej, a być
może niektórzy także do pracy. Ką-
kolewski Dom ma im dać to pierw-
sze niezbędne otwarcie na
otaczającą ich rzeczywistość. 

O swoich podopiecznych pra-
cownicy mówią „Serce Domu”. To
oni są najważniejsi, bez nich nie
byłoby tej placówki. A więc dla
„Serca” pracuje sześciu instrukto-
rów - terapeutów, pielęgniarka,
pracownik socjalny i na dyżurach
psychiatra, pedagog, psycholog.

- Dom rozpoczyna swoją dzia-
łalność - wyjaśnia Elżbieta Gazda.
- Placówki o takim profilu nie było
w naszym powiecie, więc tym bar-
dziej będziemy poszukiwać metod
i sposobów na społeczny rozwój
każdego z podopiecznych. Cie-
szyć nas będą nawet najmniejsze
ich sukcesy. 

Środowiskowy Dom Samopo-
mocy w Kąkolewie odwiedzimy za
kilka miesięcy.

HALINA SIECIŃSKA

cięły się właśnie wtedy.
- Teraz robię coś naprawdę dla siebie

– mówi pani Lidia. – Piszę nie tylko do
szuflady, bo moje wiersze zamieniają się
w piosenki. Czternaście z nich znalazło
się na płycie. Myślę, że z Rafałem jesz-
cze coś wspólnie stworzymy. Ale nikt nas
nie goni, nie wyznacza terminów. Mo-
żemy realizować też inne swoje pasje. A
takie kameralne spotkania z publiczno-
ścią, jak to w Święciechowie, przekonują
nas, że warto śpiewać.

Jaką kolejną muzyczną ścieżką węd-
rować będzie Lidia Gertner-Woźna, zoba-
czymy. Jaka by jednak ona nie była, na
pewno będziemy jej towarzyszyć.

HALINA SIECIŃSKA
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Bibliotekarz radzi
Dziś polecamy „Tańcząc na

rozbitym szkle” Ka Hancocka. To
wstrząsająco szczery portret mał-
żeństwa zmuszonego do walki z
przeciwnościami losu, które zamiast
je rozdzielić, dają mu wielką siłę.
Lucy Houston i Mickey Chandler
pewnie wcale nie powinni się w
sobie zakochiwać, a tym bardziej
myśleć o małżeństwie. Oboje są ob-
ciążeni genetycznie – on cierpi na
chorobę afektywną dwubiegunową,
natomiast kobiety w jej rodzinie
jedna po drugiej zapadają na raka
piersi. Kiedy jednak w dniu dwu-
dziestych pierwszych urodzin ich
drogi przecinają się, oboje wiedzą,
że to spotkanie odmieni obojgu
życie. Pełni obaw i wątpliwości,
Lucy i Mickey są gotowi zrobić
wszystko, by ich związek przetrwał
– spisują nawet jego reguły. On zo-
bowiązuje się regularnie przyjmo-
wać leki. Ona nie będzie obwiniać
Mickeya o to, co nie podlega jego
kontroli. Oboje przyrzekają sobie
wierność i cierpliwość. Jak w każ-
dym małżeństwie, zdarzają im się
lepsze i gorsze – a czasami kosz-
marnie złe – dni. Załamani kolejnym
nawrotem choroby, podejmują dra-
matyczną decyzję: nigdy nie będą
mieć dzieci. Kiedy jednak Lucy pod-
czas rutynowej kontroli dowiaduje
się, że jest w ciąży, reguły przestają

się liczyć, a Lucy i Mickey muszą na
nowo zdefiniować swój związek.

„Pół życia” Jody Picoult. Luke
Warren jest badaczem wilków.
Pisze o nich, studiuje ich zachowa-
nia, a kiedyś nawet z nimi zamiesz-
kał. Pod wieloma względami są mu
bliższe niż własna rodzina. Żona go
rzuciła, a syn Edward wyjechał. Ed-
ward wie, że niektórych rzeczy nie
da się naprawić, choć wspomnienia
nadal sprawiają ból. Aż któregoś
dnia dzwoni telefon: Luke został
ciężko ranny w wypadku, a wraz z
nim siostra Edwarda Cara. Nagle
wszystko się zmienia: Edward musi
wrócić do domu, który opuścił przed
laty i razem z Carą podjąć decyzję
co do leczenia ojca. Nie ma łatwych
odpowiedzi, za to cisną się pytania:
Jakie tajemnice skrywa przed sobą
rodzeństwo? Co stoi za pragnie-
niem, by pozwolić ojcu umrzeć…
lub utrzymać go przy życiu za
wszelką cenę? Czego życzyłby
sobie sam Luke? I przede wszyst-
kim, na ile zapomnieli to, o czym za-
wsze pamięta wilk: że członkowie
stada potrzebują siebie nawzajem,
a przetrwanie czasem idzie w parze
z ofiarą? Picoult po mistrzowsku
zgłębia naturę rodziny: miłość oraz
siłę – i cenę, jaką czasem trzeba za
nie zapłacić.

W poniedziałek, 4 marca, w siedzibie OSP w Święciechowie odbył
się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Za-
pobiega Pożarom”. Uczestnicy najpierw zmierzyli się z testem pi-
semnym. Potem osoby, które zdobyły najwięcej punktów w
pierwszej części turnieju, przeszły do kolejnego etapu, jakim był eg-
zamin ustny. Na tym etapie wyłoniono zwycięzców. Uczestnicy za-
jęli następujące miejsca. W kategorii szkoły podstawowej: I miejsce
– Eliasz Kuźniak, II miejsce – Tymoteusz Dworak. W kategorii gim-
nazjum: I miejsce – Marcin Budziński, II miejsce – Oliwia Skorupiń-
ska, III miejsce – Michał Mroziński. W kategorii szkół
ponadgimnazjalnych: I miejsce – Piotr Kołodziejczak, II miejsce –
Damian Dejworek. Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody.
Wśród gości imprezy byli: komendant gminny Wojciech Konatowski,
prezes Zarządu Gminnego OSP Jerzy Machowiak, inspektor woje-
wódzki Obrony Cywilnej Roman Wojciechowski i wójt gminy Marek
Lorych.

Przywitali wiosnę!

Tak naprawdę, to wiosny 21
marca ciągle nie było. Na drogach
i polach leżał śnieg, a wszyscy,
którzy szukali wiosny, musieli naj-
pierw odgarnąć zaspy. Już od 25
lat zimę przeganiają tancerze z Ze-
społu Pieśni i Tańca Marynia. Jak
zawsze zebrali się przed Ośrod-

kiem Kultury i w wesołym korowo-
dzie przeszli na skraj wsi. Tam tra-
dycyjnie spalili Marzanny. Nie
obeszło się bez bitwy na śnieżki i
głośnego przywoływania wiosny.
Po powrocie do Ośrodka tancerze
podpisali petycję do Pani Wiosny.
Prosili ją, by szybko przyszła.

Mistrzostwa w kopa
rozstrzygnięte

Już po raz kolejny przez kilka
zimowych tygodni organizo-
wano rozgrywki Mistrzostw
Gminy Święciechowa w Grze w
Kopa. Zawodnicy walczyli o Pu-
char Wójta Gminy.

W całej rywalizacji rozegrano
5 turniejów. Startowali w nich gra-
cze ze Święciechowy, Gołanic,
Strzyżewic i Krzycka Małego.
Łącznie 60 zawodników.

Gra w kopa stała się bardzo po-
pularną sportową dyscypliną, która
ściąga też mnóstwo widzów. Każ-
dorazowo rozgrywki trwają przez
kilka godzin. Do ostatecznych wy-
ników zalicza się punkty zdobyte w
poszczególnych meczach.

Puchar Wójta Gminy w tym
roku zdobył Andrzej Rosik z Goła-
nic. Na kolejnych miejscach upla-
sowali się: Zdzisław Kubiak
(Święciechowa), Andrzej Kruk
(Strzyżewice), Lech Nyczka (Świę-

ciechowa), Tomasz Fąferek (Świę-
ciechowa), Jarosław Musielak
(Święciechowa), Zdzisław Tomiak
(Krzycko Małe), Kazimierz Kruk
(Strzyżewice), Stanisław Kurpisz
(Święciechowa) i Piotr Nyczka
(Święciechowa).

Wszystkie zawody sędziował
Jan Andrzejewski. 18 najlepszych
zawodników klasyfikacji ogólnej
nagrodzono, a zwycięzca otrzymał
puchar i mikrofalówkę.

W trakcie turnieju rozegrano
też V Memoriałowy Puchar im.
Adama Homskiego. Przystąpiło do
niego kilku najlepszych zawodni-
ków. Wygrał go Andrzej Kruk ze
Strzyżewic, a nagrodę odebrał od
Bożeny Homskiej.

Puchar zwycięzcy gminnych
zawodów w imieniu wójta Marka
Lorycha wręczyli Danuta Rolla i
Jan Andrzejewski.
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Mistrz Polski mieszka
w Długiem Starem

Maciej Pietrzak swoją przygodę
ze spinningiem rozpoczął jeszcze w
gimnazjum, kiedy to pod okiem
swojego nauczyciela historii sta-
wiał pierwsze kroki w tej dyscypli-
nie. Obecnie ma na koncie dwa
medale Spinningowych Mistrzostw
Polski Juniorów – brązowy zdobyty
w 2010 roku oraz złoty z sezonu
2012. Mało kto wie, że mistrz Polski
jest mieszkańcem Długiego Sta-
rego. 

Wędkarstwo kojarzy się przecięt-
nemu obserwatorowi z długimi godzi-
nami spędzonymi w oczekiwaniu na
zdobycz. Wizerunek przeciętnego
wędkarza jest także nieciekawy. Ste-
reotypy, jakie funkcjonują w społe-
czeństwie, wynikają z przeszłości,
kiedy wędkarstwo było jednym ze spo-
sobów na pozyskiwanie mięsa. Dzisiaj
ryby łowi się dla rekreacji i sportu. O
tym, jak dużo się zmieniło, wiedzą
tylko ci, którzy uprawiają wędkarstwo
wyczynowo. Specyficzną dyscypliną
jest spinning, który przypomina bar-
dziej polowanie niż stacjonarne węd-
kowanie. Kilometry przedreptanych
ścieżek i godziny rzutów z czasem
układają się w sukces. 

Od wielu lat tę dyscyplinę uprawia
Artur Grobecki, na co dzień nauczyciel
historii w szkole w Długiem Starem.
Sukcesy ogólnopolskie indywidualne i
klubowe sprawiły, że zainteresował się
tym sportem jego uczeń Maciej Piet-
rzak, który od razu został ‘’wciągnięty’’
do rywalizacji. Pierwsze zawody pod
opieką ojca Andrzeja oraz pana Artura
zaczęły przynosić efekty. Na początku
nie był zdecydowany, czy bawić się w
rekreację ze spławikiem, czy też po-
święcić się spinningowi. Przełomem
były rozegrane kilka lat temu Spinnin-
gowe Mistrzostwa Okręgu Leszno.
Koledzy z klubu nie bardzo wierzyli, że
wyciągnięty nie wiadomo skąd młokos
może już coś sobą reprezentować. Ale
wkrótce miało się okazać, jak bardzo
się pomylili. Maciej dzięki wspólnym
treningom pod czujnym okiem ojca i
swojego spinningisty historyka szybko
się uczył i już w pierwszych tak waż-
nych zawodach, jakimi były Mistrzo-
stwa Okręgu, po prostu zwyciężył. Ze
zwycięstwem wiązał się wyjazd na
Mistrzostwa Polski Juniorów nad Je-
zioro Zegrzyńskie. Maciej jednak zna-
komicie poradził sobie z nieznanym
łowiskiem, zajmując trzecie miejsce w

Spinningowych Mistrzostwach Polski
Juniorów! Brąz dla Macieja i dla klubu,
a także barw Leszna. Klub Cza-
kuszka, który na co dzień reprezentuje
młody zawodnik, odniósł kolejny suk-
ces. – Uczeń szybko przerósł mistrza
– komentuje Artur Grobecki. - Od
tego momentu nie było prawie zawo-
dów w których nie uczestniczyłby Ma-
ciej. Ważne jest, że ma oparcie w
rodzicach, którzy wspomagają jego
pasję – mówi nauczyciel i pierwszy
trener Macieja. 

Maciej szybko zrozumiał, że tylko
treningi ze starszymi i bardziej do-
świadczonymi zawodnikami naprawdę
rozwijają. Nauczył się przede wszyst-
kim łowić bez kompleksów, pokonując
w rywalizacji doświadczonych zawod-
ników. Dzięki tej strategii szybko prze-
rósł umiejętnościami swoich
rówieśników. Apogeum był zeszło-
roczny sezon, podczas którego za-
równo klub, jak i Maciej zdobyli liczne
trofea. Najpierw tytuł Mistrza Okręgu
Seniorów trafił w ręce Artura Grobec-
kiego a jako że uczeń nie chciał być
gorszy od swojego pierwszego trenera
Maciej sięgnął po tytuł w kategorii ju-
niorów. Latem drużyna, w której star-
towali Tomasz Wydrzyński i Artur
Grobecki przywiozła puchar z Klubo-
wych Mistrzostw Polski w Piotrkowie
Trybunalskim, następnie Maciej - tym
razem pod opieką pana Tomasza -
zdobył złoty medal Mistrzostw Polski
2012. To jak na razie największy suk-
ces leszczyńskiego spinningu i nomen
omen historii leszczyńskiego wędkar-
stwa. Oprócz tego młody zawodnik w
zeszłym sezonie zwyciężył w Grand
Prix Okręgu Leszno oraz zdobył
Grand Prix Klubu Czakuszka. Główny
Kapitanat Sportowy PZW przyznał mu
tym samym sportową klasę mist-
rzowską. Maciej obecnie jest uczniem
drugiej klasy liceum i już niebawem
czeka go matura. Jak każdy człowiek
w tym wieku słucha muzyki, chodzi na
randki i interesuje się otaczającym go
światem. Swoją pasją zaraził innego
bardzo znanego w naszym regionie i
kraju zawodnika …..Piotra Pawlic-
kiego. 

W tym roku Macieja czeka nie lada
zadanie – obrona mistrzowskiego ty-
tułu i pierwszy start w drużynie senior-
skiej. Jak poradzi sobie młody mistrz,
przekonamy się niebawem. 

ARTUR GROBECKI

Taekwondo w Święciechowie
W Sali Zespołu Szkół w Święciechowie odbyły się I Mistrzostwa Po-

wiatu Leszczyńskiego w Taekwondo Olimpijskim. Organizatorem i gos-
podarzem imprezy był Uczniowski Klub Sportowy Dragon z Długiego
Starego. Natomiast patronat objął powiat leszczyński. 

Impreza miała miejsce 17 marca, a udział w niej wzięło 186 zawodni-
ków z 10 klubów w powiecie oraz zaprzyjaźnionych klubów spoza powiatu.
Byli więc zawodnicy z Pawłowic, Kościana, Rydzyny, Rakoniewic, Wol-
sztyna, Stęszewa, Kórnika, Tarnowa Podgórnego i Poznania. Zawodnicy
rywalizowali w konkurencji walki sportowej w kategoriach: dzieci, młodzik,
junior oraz młodzieżowiec. Walki odbywały się w wersji full-contact. Sędzią
głównym był Tomasz Poniewierski. 

Klasyfikacja drużynowa była następująca: I miejsce – UKS Dragon Dłu-
gie Stare, II miejsce – UKS Sokół Kościan, III miejsce – UKS KUK-SON
Pawłowice, IV miejsce – UKS ATLAS Tarnowo Podgórne.

Imprezę zaszczycili goście, między innymi: wójt gminy Marek Lorych,
przedstawiciel powiatu Piotr Giernas oraz dyrektor techniczny Polskiego
Związku Taekwondo Olimpijskiego Mistrz SOO Kwany Lee. W czasie
otwarcia imprezy wystąpiła grupa taneczna Hayat.
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Prawdziwe 
historie

Kiedy czytam te różne rodzinne
historie, to myślę sobie, że w każ-
dym domu dałoby się opowiedzieć
o trudnym życiu przynajmniej jed-
nej osoby. Zwłaszcza jeśli żyją w
niej osoby starsze, które prze-
trwały wojnę, biedę, czasem wy-
kluczenie. W mojej rodzinie
znalazłabym przynajmniej trzy
takie rodzinne historie. Dwie doty-
czą bliskich mojej mamy - cioci
Jadzi i jej dzieci oraz kuzynki Irki.
Trzecia to historia siostrzeńca mo-
jego ojca. Oczywiście nie wszyst-
kie można „przelać” na papier, bo
niektóre życiowe „zakręty” są zbyt
bolesne, aby je ujawniać, ale
macie rację, że każda historia cze-
goś nas uczy. Pomyślałam, że
moja ciocia Jadzia mogłaby nau-
czyć siły, pracowitości, pogody
ducha i tej niezwykłej wiary w to,
że każdy następny dzień może być
lepszy od poprzedniego. Zawsze
mi to powtarzała, a nawet jeśli nie
mówiła, to całym swoim życiem
potwierdzała tę tezę. 

Ciocia Jadzia ma 86 lat. Może
nie uwierzycie, ale od wczesnej

Jakiś czas temu jechałam samochodem po dość wąskiej dro-
dze. Padało, więc bałam się, że będzie ślisko i nie przesa-
dzałam z prędkością. Z przeciwka dość szybko nadjeżdżał
inny wóz.

wiosny do jesieni można ją spot-
kać jadącą na rowerze. A jedzie
albo na cmentarz, albo na działkę.
Z domu ma na tę działkę około
czterech kilometrów, więc codzien-
nie robi sporą rowerową trasę. Nie
zauważyłam, aby trudno jej było
wsiadać na rower albo żeby się na
nim przewracała. Widzę czasem,
jak zatrzymuje się, by porozma-
wiać ze znajomymi. Kiedy tylko
mnie zauważa, zaraz kiwa ręką i
oczywiście zaprasza na poga-
duszki. 

O życiu cioci Jadzi mogłabym
powiedzieć, że było ciężkie. Uro-
dziła się przed wojną na wsi i była
najstarsza z rodzeństwa. Ich ojciec
został powołany na front i już nie
wrócił do domu. Mama sama wy-
chowywała pięcioro dzieci. W 1945
roku Jadzia miała prawie dwadzie-
ścia lat. Bieda w domu aż pisz-
czała, więc oczywiście dzieci
musiały szukać pracy. Jadzia jeź-
dziła po okolicznych wsiach i zara-
biała parę złotych na tydzień. Albo
wracała na noc do domu, albo
przesypiała kątem u rolników. Moja

mama opowiadała, że ciocia Ja-
dzia była śliczną dziewczyną. Nie-
stety, takiej jej nie pamiętam, bo
odkąd pojawiła się w moim życiu,
zawsze miała spracowane ręce,
zmęczoną twarz, proste, zacze-
sane do tyłu włosy. No i ubierała
się skromnie, bo przecież nie było
pieniędzy na żadne ciuszki. Naj-
częściej nosiła je po kimś. 

Szokiem dla wszystkich było,
że Jadzia zaszła w ciążę. Bliscy
wiedzieli, kto jest ojcem przyszłego
maleństwa, ale on sam gdzieś
zniknął. Nie chciał zakładać ro-
dziny ani płacić na wychowanie
dziecka. Dziś pewnie nikt nie ro-
biłby z tego wielkiej tragedii, a ro-
dzice wzięliby córkę z wnukiem do
domu, ale wtedy to było nie do po-
myślenia. Na wsi tę biedną Jadzię
chcieli zwyczajnie „zaszczuć”, a
ona sama nie wychodziła z domu
tygodniami. Wiem, że to był naj-
trudniejszy okres w jej życiu. Roz-
mawiamy czasem o tamtych latach
i nie mogę wyjść ze zdumienia, że
kiedy mówi o oczekiwaniu na
swoje pierwsze dziecko, zawsze
się uśmiecha. Ona do dziś pa-
mięta, jaka była szczęśliwa w tych
swoich zamkniętych czterech ścia-
nach. Mówi mi, że na zewnątrz wi-
działa pogardę, złość, kpinę, a w
swoim pokoju tylko oczekiwanie.
Pamięta, jak z flaneli tygodniami
robiła pieluszki dla synka. Bo uro-
dził się chłopczyk. Ale nie tam na
wsi. Stamtąd musiała uciekać. 

I właśnie wtedy trafiła do nas.
Moja mama nie mogła patrzeć, jak
wszyscy wokół wytykali Jadzię pal-
cami, jak rodzeństwo miało jej za
złe tę opinię i jak jej własna matka
nie mogła pogodzić się z tą sytua-
cją. Takie to były czasy. Jadzia
przyjechała więc do nas na kilka
lat. Wtedy mnie nie było jeszcze na
świecie. Nic dziwnego, że nie pa-
miętam, jaka była ładna i jak sama
wychowywała synka. To też były
trudne chwile w jej życiu, ale o
wiele spokojniejsze. I wyobraźcie
sobie, że nagle po kilku latach od-
szukał ją brat jej chłopaka. Tego,
który był ojcem synka. Zapropono-
wał jej małżeństwo. Obiecał dać
chłopcu nazwisko, uznać go za
syna, wychować. 

Kiedy już byłam panienką, nie-
raz pytałam ciocię Jadzię, czy po-
kochała męża. Bo to, że pobrali się
bez miłości, było oczywiste. Oni
się w ogóle nie znali, nie spotykali
się wcześniej. Po prostu zawarli
kontrakt. Ciocia mieszkała wtedy w
wynajętym małym mieszkaniu,
pracowała fizycznie. To małżeń-
stwo mogło jej pomóc „stanąć na
nogi”. No więc kiedy pytałam ją o
miłość, zawsze tak dziwnie pat-
rzyła. Jakoś tak ciepło, jakby da-
leko. Nie powiedziała mi, co czuła,
ale często mówiła o mężu. On ją
chyba pokochał naprawdę. Żyli tak
skromnie, jak tylko sobie można
wyobrazić. To już pamiętam, bo

czasem razem przychodzili do
nas. Moja mama wtedy mówiła, że
cieszy się, bo Jadzia zjadła praw-
dziwy obiad. Musiało być im
ciężko. Ale najgorsze było jeszcze
przed ciocią. Urodziła wujkowi
dwie córeczki i kiedy młodsza
miała trzy latka, zdarzył się wypa-
dek. Wujek zginął na miejscu.Moja
ciocia Jadzia znowu została sama.
Ciągle w tym małym mieszkanku,
ciągle w biedzie. Wtedy już rozu-
miałam, co przeżywa. I widziałam
tę jej walkę o każdy następny
dzień. To wówczas mówiła mi, że
będzie lepiej, że jutro też zaświeci
słońce, że dzieci dorosną... miała
rację, dzieci rosły. Nieraz myślę, że
ludzie tamtego, wojennego poko-
lenia byli silniejsi. I że łatwiej było
im się cieszyć z każdej małej rze-
czy. Ona cieszyła się, gdy mój tato
zawoził jej koszyk jabłek albo kiedy
z mojego starego sweterka robiła
na drutach kamizelki dla dziewczy-
nek. Marzenia też miała małe,
takie zwyczajne, żeby nie było go-
rzej.

Wyobraźcie sobie, że ciocia Ja-
dzia poznała jeszcze mężczyznę
swojego życia. Na weselu, u ro-
dziny. Pobrali się, mieli syna. I
wszystko byłoby dobrze, gdyby nie
alkohol. Kiedy wujek nie pił, był
najlepszym z mężów i ojców, ale
kiedy pił.... no cóż, cioci Jadzi nie
było pisane szczęście. 

Znowu widziałam ją na tym ro-
werze, jak jechała kilka dni temu
na cmentarz. Byłam zdumiona, bo
przecież jeszcze było bardzo
zimno, a ona już zrzuciła ciepły
płaszcz. Uśmiechała się do mnie.
- „Będzie dobrze” - krzyknęła. Po-
myślałam, jak ten jej los się kręci.
Dzieci wyjechały i tylko najstarszy
syn mieszka z rodziną niedaleko.
Ona pochowała dwóch mężów i
znowu jest sama. Duże mieszka-
nie zamieniła na pokój z kuchnią.
Jest jak kiedyś, w skromnych swo-
ich czterech ścianach. Tyle tylko,
że nie ma biedy, na szczęście.
Zresztą teraz to już dzieci by na to
nie pozwoliły. Ale uśmiecha się jak
zawsze i pracuje jak zawsze.
Mówi, że z przyzwyczajenia. A ja
myślę, że po prostu taka jest -
silna, pracowita, gospodarna. I
niech tak będzie. 

SPISAłA HALINA SIECIŃSKA

Przypominamy, że w dniach od 30 maja do 2 czerwca Święciechowa
obchodzić będzie 20-lecie współpracy z zagranicą. Do gminy przybę-
dzie wielu gości z Niemiec, Francji i Chorwacji. Wstępnie w jubileuszo-
wych spotkaniach 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, pro-
szony jest o kontakt z Magdaleną Jaraczewską – Wieczorek w Urzę-
dzie. Chęć przyjęcia gości zgłaszać można osobiście w pokoju nr 11 lub
pod numerem telefonu 655333519. Impreza będzie zorganizowana z
okazji 20 lat współpracy gminy Święciechowa z niemiecką gminą Gros-
shabersdorf. 
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HOROSKOP

Baran 21.03-19.04
W najbliższych tygodniach załat-

wisz pilne sprawy urzędowe. Bę-
dziesz miał sporo czasu, by zająć się
rodziną. Pamiętaj, by uważnie słu-
chać bliskich. Przyjedzie do Ciebie
ktoś ważny.

Byk 20.04-20.05
Przed samotnymi Bykami rysują

się obiecujące znajomości. Zmiany
nastąpią tuż po świętach. W stałych
związkach sporo czułości. Nie prze-
sadź z wydatkami, wkrótce pieniądze
będą Ci bardzo potrzebne.

Bliźnięta 21.05-21.06
Ktoś bardzo Cię zauroczy i stanie

się Twoją pokrewną duszą. Dbaj o te
relacje. A w pracy zwróć uwagę na
fakt, że zbyt wiele obowiązków zrzu-
cają na Ciebie. Masz prawo poprosić
o podwyżkę.

Rak 22.06-22.07
Odwiedziny, spotkania, życie ro-

dzinne, to będzie zajmować Ci czas
przez najbliższe tygodnie. Na po-
czątku maja ciekawa propozycja wy-
jazdu. Nie zaniedbuj jednak zdrowia,
coś może się dziać z krążeniem.

Lew 23.07-22.08
Nadchodzi przyjemny okres.

Wszystko będzie się działo po Twojej
myśli, a niektóre sprawy znajdą
szczególny finał. Na pewno spotkasz
się z wieloma krewnymi, których
dawno nie widziałeś.

Panna 23.08-22.09
Długa rozmowa z pewną osobą

bardzo was do siebie zbliży. Może da
to początek prawdziwemu uczuciu.
Zakończ swoje sprawy finansowe i
weź parę dni urlopu.

Waga 23.09-22.10
W pracy wysoko postawią przed

Tobą poprzeczkę. Ale dzięki temu po-
prawią się finanse. Na początku maja
możesz spodziewać się ciekawego
spotkania. Wrócą wspomnienia
sprzed lat.

Skorpion 23.10-21.11
Wolny czas spędzisz bardzo mile

z rodziną. Będzie okazja do wielu
rozmów, także wyjaśnień w trudnych
sprawach. W pracy dodatkowe zle-
cenia. No i pewna dobra wiadomość.

Strzelec 22.11-21.12
Czekają Cię małe niesnaski w

domu. Nie ukrywaj, co czujesz,
szczera rozmowa wiele załatwi. Ktoś
liczy na Twoją pomoc w pracy. W po-
łowie kwietnia zaplanuj urlop.

Koziorożec 22.12-19.01
Nie pielęgnuj urazów, nie warto.

Każdy problem da się rozwiązać, tym
bardziej, że tuż obok masz prawdzi-
wego przyjaciela. Nie zaciągaj teraz
pożyczek. I skontroluj zdrowie.

Wodnik 20.01-18.02
Ucieszą Cię wszelkie zmiany. To

mogą być zakupy, odświeżenie
mieszkania, wizyta u kosmetyczki. W
pracy trochę zamieszania, a nawet
zwolnień. Nie rezygnuj z planów urlo-
powych.

Ryby 19.02-20.03
Pełnia szczęścia jest na wyciąg-

nięcie ręki. W najbliższych dniach
wiele Ci się uda, więc dobry humor
Cię nie opuści. Dotrze też dobra wia-
domość od dalszej rodziny. Odezwij
się do nich.

Krzyżówka 
z nagrodami         

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

Mięso z 
leśnego ssaka

Stolica Hiszpanii 10

Leśny ssak
buchtujący z 

szablami

Drążek 
gimnastyczny

7

Głos węża

Pląs 
( zabawa )

16
Wisła lub Bug

Zwód w boksie

Pszczeli domek 14 12 

2

Na 
kuchennym

stole

Kran, 
dźwig portowy

4

Czaple pióro
u damskiego

kapelusza

Wzmocniony
brzeg żagla

Kaflowy 
lub gazowy 8

Pożywienie
dzikiego 

drapieżnika
3 15

11 5
Cezary, pracowity aktor filmowy

Utracony ogród Adama i Ewy
1        

W mitologii greckiej 
uosobienie niepohamowanego

gniewu oraz zemsty
6

13

Przodek
Węgra

9

Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od
1 do 16 do odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy prze-
słać pod adresem redakcji lub na e-mail: gazeta@swieciechowa.pl (pro-
simy podać adres zamieszkania). Rozwiązaniem konkursu ogłoszonego
w piętnastym numerze „Kuriera...” było hasło: Wkrótce Wielkanoc. Do
naszej redakcji dotarło 7 prawidłowych rozwiązań. W drodze losowania
wyłoniliśmy zwycięzcę. Jest nią Anna Konieczna ze Święciechowy. Na-
grodę można odebrać w Samorządowym Ośrodku Kultury w godz. od 8.00
do 15.00. Gratulujemy. Na rozwiązania czekamy do 20 kwietnia.  

(: (: HUMOR :) :)

- Co widzę?! Wegetarianin za-
mówił na obiad zająca! - dziwi się w
restauracji kelner. 

- To z zemsty, bo zające niszczą
kapustę. 

***
W nadmorskim kurorcie panika.

Wszyscy się pochowali, bo z cyrku
uciekły dwa lwy. Lwy poszły na
plażę, usiadły nad brzegiem morza i
jeden z nich mówi: 

- Zupełnie nie rozumiem tych
ludzi. Pełnia sezonu, a tu ani żywej
duszy. 

***
Majster na budowie pyta robot-

nika: 
- Dlaczego ty nosisz po jednej

desce, a Nowak po dwie? 
- Bo to leń, panie majstrze. Nie

chce mu się dwa razy chodzić. 
***

Po wywiadówce ojciec karci
syna: 

- Twój wychowawca bardzo na
ciebie narzekał. Możesz mi wytłu-
maczyć dlaczego? 

- Tato, a czy znasz Polaka, który
by w dzisiejszych czasach nie na-
rzekał? 

Szybkie sałatki
Z SEREM -  Produkty: opako-

wanie sera feta (sałatkowo - ka-
napkowy), 1 puszka kukurydzy, 2
jabłka, 2 pomidory, 4 ogórki ki-
szone, 1 czerwona papryka
(duża), 1-2 łyżki majonezu, 2-3 ły-
żeczki tymianku. Sposób przygo-
towania: Pomidory, obrane jabłka,
ogórki, paprykę oraz ser pokrój w
kostkę. Kukurydzę odsącz z wody
i dodaj do produktów. Do tak przy-
gotowanej sałatki dodaj majonez i
tymianek, po czym delikatnie wy-
mieszaj wszystkie składniki. 

Z ZIAREN - Produkty: puszka
kukurydzy, puszka zielonego
groszku, puszka czerwonej fasoli,
1 papryka żółta, 1 papryka czer-
wona, 1 papryka zielona, 6 łyżek
majonezu. Sposób przygotowa-
nia: Kukurydzę, groszek i fasolę
odsącz z zalewy, papryki kroimy w
kostkę. Wszystko połącz. Dodaje
majonez i dokładnie wymieszaj. 

Z PORA - Produkty: 2 duże
pory, 5 jajek, 20 dag żółtego sera
majonez, sól, pieprz. Sposób
przygotowania: Odetnij większą
zieloną część z pora. Białą część
pokrój w półksiężyce, zaczynając
od korzenia. Sparz je gorącą wodą
i odciśnij. Jajka ugotuj na twardo i
pokrój w średnią kostkę. Ser żółty
zetrzyj na tarce o najgrubszych
oczkach. Wszystkie składniki wy-
mieszaj. Dodaj majonez oraz sól i
pieprz do smaku. Sałatkę włóż do
lodówki na minimum pół godziny. 

Dobre rady
* Warzywa będą dłużej świeże,

jeśli do pojemnika, w którym je
przechowujemy w lodówce, wło-
żymy suchą gąbkę, która wchłania
wilgoć lub wyłożymy pojemnik bi-
bułką kuchenną. 

* Rybę najlepiej rozmraża się w
mleku. Dzięki temu znika smak
mrożonki, a mięso jest delikatniej-
sze. 

* Aby nie kipiała woda podczas
gotowania ziemniaków, trzeba
dodać do niej odrobinkę tłuszczu. 

* Gotowana marchew znacznie
zyska na smaku, jeśli dolejemy do
wody trochę soku jabłkowego. 

* Pomarańczę łatwiej będzie
obrać ze skórki, gdy przedtem za-
nurzymy owoc na moment w cie-
płej wodzie. 

* Na budyniu nie zrobi się ko-
żuch, jeśli gorącą masę posypiemy
niewielką ilością cukru. 

* Rodzynki i orzechy nie
opadną na dno ciasta, jeśli wcześ-
niej oprószymy je mąką. 

* Aby kruche ciasto było jesz-
cze bardziej kruche, trzeba jajka
roztrzepać z odrobiną soku cytry-
nowego. 
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Stop wypalaniu traw
Wraz z nadejściem ciepłych

dni dochodzi do pierwszych po-
żarów związanych z wypala-
niem traw i porządkowaniem
terenu. Najpowszechniej zwy-
czaj wypalania traw występuje
na przełomie marca i kwietnia.
Jako że wiosenna pogoda zawi-
tała już do nas, informacje o po-
żarach spowodowanych
wypalaniem traw pojawiły się w
ślad za nią. Kilka słonecznych
dni spowoduje eskalację tego
procederu. 

W okresie wiosny wypalanie
traw w różnych ich siedliskach,
tj. na łąkach, rowach przydroż-
nych, wypalanie zarośli,
uschniętych chwastów i resztek
słomy pozostawionej na polach
po zeszłorocznych zbiorach - to
przyczyna wielu pożarów oraz
całokształt złożonych zmian,
jakim ulegają makro- i mikro-
bionty trawiastych siedlisk. 

Wskutek niedostatecznej ilo-
ści czasu i maszyn oraz złych
warunków pogodowych jesienny
pokos traw może zostać ze-
brany. Pozostawiona na pniu lub
skoszona, ale niezebrana trawa,
hamuje wiosną tempo wzrostu
młodych roślin, obniżając w wy-
niku tego plon siania. 

Utrwalił się mit, że wypalanie
traw i słomy poprawia jakość
gleby, jest swoistym rodzajem jej
nawożenia i użyźniania. Rolnicy
nadal sądzą, że ogień to "naj-
tańszy herbicyd" do zwalczania
chwastów. Tymczasem w pło-
mieniach giną nie tylko suche
źdźbła traw - roślin, ale i system
korzeniowy, flora oraz bakterie i
grzyby, które powodują szybszą
wegetację roślin. W ogniu ginie
całe bogactwo przyrody. Wiosną
opuszczają swe kryjówki owady,
budzą się z zimowego snu
ssaki, przychodzą na świat za-
jące, opuszczają zimowe lego-
wiska jeże, a ptaki budują nowe
gniazda. 

Utrzymuje się moda na wy-
palanie. Aby było wygodniej i
szybciej, często rozlewa się cie-
cze łatwo zapalne, zapominając,
że: 

- gęsty, ścielący się dym to
zagrożenie dla ruchu drogo-
wego, 

- otwarte pożary to przedos-
tawanie się do atmosfery du-
żych ilości tlenku węgla, tlenku
siarki oraz węglowodorów aro-
matycznych itp., 

- to ofiary w płomieniach -
najczęściej podpalacze, 

- to tysiące strat w mieniu wy-
pracowanym przez kilka poko-
leń. 

Zgodnie z zapisem § 43 Roz-
porządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpożaro-
wej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U.
Nr 109, poz. 719 z 2010 r.) - wy-
palanie słomy i pozostałości ro-
ślinnych na polach jest
zabronione. 

Odpowiadając na pytanie,
czy wypalanie traw i resztek na
polach uprawnych ma jakiekol-
wiek racjonalne podstawy, na-
leży odpowiedzieć przecząco.
Wypalanie jest wygodną metodą
pozbywania się resztek z pól i
ogrodów przydomowych, ale bi-
lans tej “transakcji” jest ujemny.
Jak wiadomo, w wierzchniej
warstwie gleby znajduje się bo-
gata flora bakteryjna, która roz-
kłada szereg obumarłych roślin
i przyczynia się do zasilania pró-
chnicy, a w efekcie użyźniania
gleby. Bakterie te przyczyniają
się do szybszego przyswajania
przez glebę nawozów i zwięk-
szania plonów. Gleba wyjało-
wiona przez ogień gorzej
utrzymuje wilgoć i następuje
groźne zjawisko stepowienia, co
skutkuje przeciwnymi efektami. 

Również w myśl obowiązują-
cych przepisów osoby, które wy-
palają wierzchnią warstwę gleby
lub pozostałości roślinne, podle-
gają karze grzywny lub aresztu
(Kodeks wykroczeń Dz. U. 71,
wr 12, poz. 114 z późn. zm., art.
82). 

Niezależnie od tego, co roku
nad naszymi polami i nieużyt-
kami unoszą się dymy pożarów
roznieconych w celu uzyskania
większych plonów, ale jedynym
widocznym dla wszystkich efek-
tem jest zwiększona ilość
wozów strażackich wyjeżdżają-
cych na sygnale. 

Dlatego apelujemy do
wszystkich, którzy noszą się z
zamiarem wiosennego wypala-
nia traw, aby w tym roku zanie-
chali tego zwyczaju. 

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻy 
POŻARNEJ W LESZNIE

Wypalanie traw, słomy, pozostałości roślinnych na polach
jest częstą przyczyną pożarów! 

Pasowanie na czytelnika
Celem tego wydarzenia jest za-

chęcenie najmłodszych uczniów
do odwiedzania biblioteki, czytania
i wypożyczania lektur. Na uroczys-
tość, która odbyła się 4 marca w
Zespole Szkół w Święciechowie,
zaproszono wychowawczynie
Alinę Bugajewską i Elżbietę Sko-
rupińską oraz dyrektora Grzegorza
Adamczaka. Ceremoniał pasowa-
nia uczniów został poprzedzony
przedstawieniem pt. „Rzepka” w
wykonaniu aktorów z pierwszych
klas, pod kierunkiem Jowity Pietru-
chy. Po inscenizacji dzieci złożyły
uroczyste przyrzeczenie wstąpie-
nia do pełnoprawnego grona czy-

telników biblioteki. Następnie
członkowie aktywu bibliotecznego:
Dawid Makałowski, Natalia Gla-
piak, Renata Spychała oraz Mo-
nika Mrozińska i Julia Krzykała z
klasy VIb dokonali aktu pasowania
pierwszoklasistów na czytelników.
Dzieci musiały wykonać szereg
zadań: układały puzzle, odgady-
wały tytuły bajek, a na koniec poz-
nały zasady właściwego
obchodzenia się z książką. Na pa-
miątkę każde dziecko otrzymało
drobny upominek w postaci przy-
borów szkolnych i zakładek do
książek. 

Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie pierwszokla-
sistów do grona korzystających z biblioteki szkolnej.

W pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego uczniowie
klasy II gimnazjum Zespołu Szkół w Lasocicach uczestniczyli w
zajęciach Szkolnego Koła Naukowego. Zajęcia odbywały się w
ramach programu „Akademia Uczniowska”. Młodzież miała moż-
liwość stworzenia matematycznego projektu edukacyjnego pt.
„Nasze gimnazjum w procentach i liczbach”. Problemem, jaki mieli
rozwiązać, to odpowiedź na pytanie „ Jak za pomocą matematyki
i informatyki można poznać swoich nauczycieli i kolegów”. Wyniki
przedstawili podczas prezentacji multimedialnej zawierającej
wiele ciekawych informacji na temat statystycznego gimnazjalisty
i nauczyciela szkoły.

Uczniowie ze szkoły w Lasocicach włączyli się do akcji chary-
tatywnej portalu Gazeta. pl i Polskiej Akcji Humanitarnej. Akcja
wspiera budowę studni w Afryce. W każdy poniedziałek podczas
przerw uczniowie sprzedają muffinki. Babeczki przekazał sklep
ABC w Lasocicach oraz sklep spożywczy u pani Apolinarskiej w
Święciechowie. Dochód ze sprzedaży babeczek przeznaczony jest
na budowę studni i ujęć wodnych w Sudanie Południowym, Soma-
lii i Autonomii Palestyńskiej. Uczniowie informują, że darczyńcą
może zostać każdy. A więcej informacji na ten temat można zdobyć
pod adresem: http://podarnik. gazeta. pl/podarnik/0, 0. html
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DRUK:  HAF Leszno

W marcu Zespół Pieśni i Tańca Marynia zaprezentował się przed publicznością we wsiach Siekówko i Mochy w gminie Przemęt. Tancerzy
zaproszono na imprezę z okazji Dnia Kobiet oraz na spotkanie z członkami Stowarzyszenia Przyjaciół Moch. W tej drugiej imprezie brała
także udział Kapela Dudziarska z Leszna. Marynia prezentowała tańce narodowe i ludowe. Występy nagrodzono gromkimi brawami.

W środę, 6 marca, młodych czytelników ze Święciechowy odwiedziła
pisarka Ewa Nowak. Jest ona autorką książek dla dzieci i młodzieży. Spot-
kała się z uczniami klasy VIa święciechowskiej szkoły i ich opiekunem To-
maszem Wołowiczem. Z ogromnym poczuciem humoru opowiadała o
początkach swojego pisania i całej drodze twórczej. Nawiązała ze słu-
chaczami bardzo miły kontakt, odpowiadała na pytania, dyskutowała. Jej
książki cieszą się dużym powodzeniem wśród czytelników. Młodzież ceni
je za realizm opisywanych sytuacji, za to, że odnajdują w nich własne port-
rety, rozterki, a czasem odpowiedzi na trudne pytania. Książki Ewy Nowak
można wypożyczyć w gminnej bibliotece. 

Uczniowie wszystkich szkół przystąpili do Gminnego Konkursu Recy-
tatorskiego. Najpierw rywalizowali w swoich placówkach, a potem na
szczeblu gminy. Konkurs przebiegał w trzech kategoriach wiekowych. Od-
dzielnie oceniano recytacje uczniów klas II – IV, V- VI oraz gimnazjów.
Finał konkursu odbył się18 marca w Zespole Szkół w Długiem Starem.
Jury w składzie: Tomasz Kopydłowski-przewodniczący, Aleksandra Jac-
kowska-Pietrucha oraz Marek Tulewicz oceniało 23 recytujących uczniów.
Zwycięzcami zostali: w klasach II – IV: Michał Sobczyński Święciechowa
(I miejsce), Ignacy Pietrucha Święciechowa (II miejsce) oraz Izabela Jan-
kowiak Lasocice i Julia Józefiak Długie Stare (III miejsca), w klasach V –
VI: Zofia Sobczyńska Święciechowa (I miejsce), Katarzyna Mrozińska
Święciechowa (II miejsce), Zuzanna Schubert Długie Stare (III miejsce),
w gimnazjach: Agnieszka Gierzyńska Długie Stare (I miejsce), Wiktoria
Targosz Święciechowa (II miejsce) i Aleksandra Stróżyńska-Kapała Świę-
ciechowa (III miejsce). Wszyscy otrzymali w nagrodę książki. Gratulujemy.
Organizatorami konkursu byli: Samorządowy Ośrodek Kultury i Zespół
Szkół w Długiem Starem.

Pierwszoklasiści
ze Święciechowy na
zajęciach zintegro-
wanych dostali po-
ważne zadanie -
posianie rzeżuchy.
Kiedy wyrosła, przy-
nieśli ją do świetlicy,
gdyż tam wykorzys-
tali ją do zrobienia
wiosennych kana-
pek. Część dzieci
kroiła pomidory i

ogórki, inne smarowały masłem chleb i obierały jajka ugotowane na
twardo. Kiedy wszystkie produkty zostały należycie przygotowane,
dzieci przystąpiły do komponowania swoich kanapek. Powstawały kil-
kupiętrowe – trudne do ugryzienia pyszności. Ostatecznie za najcie-
kawszą uznano kanapkę Maksia Jaroszczuka, którą chłopiec
zatytułował „Jeleń na polanie”. Okazało się, że zdrowe jedzenie może
być naprawdę smaczne, a jego przygotowanie dostarcza mnóstwa ra-
dości i zabawy, zwłaszcza gdy pracuje się w grupie.
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DZIEŃ KOBIET W GMINIE
W wielu miejscowościach w gminie zorganizowano imprezy z okazji Dnia Kobiet. Były przede wszystkim życzenia i kwiaty. Ale
program spotkań przewidywał też sporo zabawy. Zaproponowano występy artystyczne, muzyczne prezenty, słodkie poczęstunki,
a nawet przedświąteczne zajęcia. W Trzebinach bowiem filcowano zajączki. Wszędzie panie czuły się wyjątkowo, a imprezy zgro-
madziły wielu mieszkańców. A że było radośnie i, mimo śniegu za oknem, także wiosennie-widać na załączonych zdjęciach.


