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Zagrała Orkiestra
XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za nami! 
Koncerty odbyły się w Święciechowie i Lasocicach. 
Dzięki Państwa pomocy udało się zebrać w gminie 17 058. 79 zł. 
Atrakcji nie brakowało! 

Na scenie w Święciechowie zaprezentowali
się: zespół Gałgan, Trio Tulewicz, mażoretki Fi-
nezja, zespół Dangerous oraz Zespół Pieśni i
Tańca Marynia. Wystąpiły też dzieci z miejsco-
wego Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej.
Swoją obecnością zaszczyciła nas Agnieszka
Jerzyk – najlepsza triathlonistka roku 2011.
Odbył się także pokaz ratownictwa drogowego
przygotowany przez OSP oraz kąpiel lesz-
czyńskich morsów Yeti. Sztab w Święciechowie
zebrał 10 882. 72 zł. 

Wiele działo się także w Lasocicach. Na
medal spisali się rodzice, którzy odegrali role w
spektaklu „Czerwony Kapturek” oraz uczniowie
grający przedstawienie „Trzy klucze do nieba”.
Występował zespół Razem Raźniej i chór
szkolny Zespołu Szkół w Lasocicach i Długiem
Starem, a także młodzi muzycy z Państwowej
Szkoły Muzycznej w Lesznie. Nie brakowało
konkursów, m. in. na oryginalne serce WOŚP.
Sztab w Lasocicach zebrał 6 176. 07 zł. 

Wszystkim, którzy swoją obecnością i
wsparciem finansowym przyczynili się do akcji,
serdecznie dziękujemy. Mieszkańcy naszej
gminy po raz kolejny udowodnili, że mają wiel-
kie serca. Będziemy więc grać z całą Polską do
końca świata i jeden dzień dłużej. Mamy na-
dzieję, że w jeszcze większym gronie spotkamy
się za rok!

Więcej zdjęć z finału Orkiestry na stronie 16. 

Rocznica wyzwolenia Święciechowy

Jeden z akapitów dotyczy wy-
zwolenia Święciechowy. Już w
sierpniu 1944 roku Niemcy rozpo-
częli budowę linii obronnych. Obok
Święciechowy przebiegały dwa
rowy przeciwczołgowe i kilka
rowów strzeleckich. Kopali je Po-
lacy: dzieci, starcy, kobiety, zabie-
rano niektórych mężczyzn z pracy.
Kopało się je pod silnym nadzorem
wojska. W domu pana Henryka za-
kwaterowano dziesięć kobiet. Były
to kobiety z Brenna i Miastka. 

Pan Henryk doskonale tamte
dni pamięta. Zwłaszcza styczeń
1945 roku. Był wówczas ogromny
mróz, sięgający minus 20 stopni.
Niemcy zaczęli palić magazyny
wojskowe i ewakuować obóz je-

niecki w Gronowie. Przez Święcie-
chowę, w kierunku Piotrowic, pod
eskortą prowadzono jeńców, ofice-
rów alianckich. Polacy musieli
oczyszczać drogi ze śniegu i posy-
pywać je piaskiem. Niemcy otrzy-
mali rozkaz opuszczenia
Święciechowy i udania się za Odrę.
Ładowali swój dobytek na wozy i w
pośpiechu wyjeżdżali. Kazali pilno-
wać domów, bo, jak mówili, na
pewno tu wrócą. Pan Henryk wspo-
mina, że jego mama gotowała zupę
dla małych dzieci, które marzły na
mrozie. Kilkoro z nich nie przeżyło. 

28 stycznia nastąpiła w Świę-
ciechowie cisza. Nikt nie wiedział,
co się dzieje. Tylko parę razy nad
wsią przelatywały radzieckie kuku-
ruźniki. Pan Henryk pisze, że na-
stępnego dnia około godziny
dziesiątej usłyszeli strzały karabi-
nowe. To już Rosjanie wchodzili do
Święciechowy - ulicą Śmigielską od
Wilkowa. Na ulicy Leszczyńskiej
ostrzelali samochód ciężarowy. Zgi-
nęło wówczas około dziesięciu Nie-
mców. W tym czasie zajechała
batalia konnej artylerii. Żołnierze ra-
dzieccy ostrzelali Leszno i szosę

Leszno-Wschowa, którą uciekali
Niemcy. Na Święciechowę spadło
parę pocisków niemieckich. Nikt nie
zginął. Święciechowa była wolna
29 stycznia 1945 roku. Leszno od-
zyskało wolność dwa dni później. 

Książka Henryka Wojciecha to
osobiste zapiski z całego jego
życia. Jest w niej historia placówek
i instytucji Święciechowy, są infor-
macje o ludziach, którzy pracowali
przez lata w szkołach, spółdziel-
niach, gospodarstwach rolnych.
Jest o chórze i kole śpiewaczym, z
którym przeżył wiele dobrych chwil.
Są zapiski dotyczące kościoła,
szkoły, działalności politycznej,
Gminnej Spółdzielni, inwestycji
wiejskich i wiele innych szczegółów.
Jest też prywatne życie pana Hen-
ryka. 

O wyzwoleniu Święciechowy
mówi właśnie dziś, w 67. rocznicę
tych wydarzeń. Zapewne wielu
mieszkańców gminy także pamięta
styczeń 1945 roku. Warto o nich
mówić dzieciom i wnukom. Choćby
po to, by wojenne dni nigdy nie były
już udziałem żadnego narodu. 

Henryk Wojciech w styczniu ubiegłego roku wydał książkę
pt. „Wspomnienia”. Pisze w niej o swojej rodzinie i swojej
miejscowości – Święciechowie. Opowieść zaczyna się od
roku 1886, czyli urodzin ojca. Potem pisze o jego rolniczych
korzeniach, o pracy ojca w kopalni węgla, o walce na wojen-
nych frontach. A także o tym, że w marcu 1922 roku na stałe
zamieszkali w Święciechowie. Od tego dnia rozpoczął się
nowy rozdział w historii rodziny Wojciechów. Cała książka
jest więc wspomnieniem z prawie 90 lat życia i pracy pana
Henryka. 
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Kilka dni temu babcie i dziadkowie obchodzili swoje święto. Były życzenia,
prezenty i gorące uściski. Dzień Babci i Dziadka świętowano w szkołach,
przedszkolach i prywatnych domach. Także mieszkańcy Długiego Nowego
o nich nie zapomnieli. 21 stycznia zorganizowali spotkanie trzech pokoleń.
Na scenie zaprezentowali się młodzi artyści, a na widowni zasiedli rodzice
i dziadkowie. Dzieci z Długiego Nowego, Długiego Starego, Lasocic i Trze-
bin odegrały przedstawienie odpowiadające na pytanie: Jak odnaleźć
szczęście? Zaprezentował się także chór z Zespołu Szkół w Długiem Sta-
rem i Lasocicach pod kierownictwem Hanny Markowskiej. Zaśpiewał
utwory, którymi kilka dni wcześniej zdobył Srebrne Pasmo. Artyści wspól-
nie wykonali utwór o dziadku i babci. Na koniec wystąpiły dzieci z Przed-
szkola w Długiem Starem - z grupy Borowików i Muchomorów.
Przygotowały je Dorota Stephan i Iwona Lewandowska. Podczas koncertu
można było zakupić słodki poczęstunek. Za zebrane pieniądze 12 lutego
odbędzie się balik karnawałowy dla dzieci.

Iga była pierwsza
W 2012 roku pierwsza w na-

szej gminie urodziła się Iga Izy-
dorczyk ze Święciechowy.
Dziewczynka przyszła na  świat
2 stycznia w leszczyńskim szpi-
talu. Urodziła się o godzinie 19.
35. Ważyła 3 750 g i miała 57 cm
wzrostu. Jest zdrowym i pogod-
nym dzieckiem. 

Rodzice – Monika i Marcin -
przyznają, że córka nie ma jeszcze
stałego rytmu dnia i nocy. Z zegar-
kiem w ręku budzi się co trzy go-
dziny. A co za tym idzie, nocki
bywają ciężkie. Ale uśmiech i nie-
kontrolowane „miny w śpiku” wy-
nagradzają rodzicom zmęczenie.
Dziewczynka uwielbia kąpiele.
Zdążyła też już kilka razy być na
dworze.

Iga jest szczęściarą, bo oprócz
opieki rodziców i dziadków zawsze
może liczyć na swojego brata To-
biasza. Chłopiec ma 7 lat i dosko-

nale zajmuje się młodszą siostrą.
Na szczęście jest na tyle duży, że
nie czuje zazdrości, a raczej za-
chwyt nad maleństwem. 

Redakcja życzy rodzicom po-
ciechy z córeczki, a Idze pogod-
nego dzieciństwa.

Miniony rok w USC
Przedstawiamy Czytelnikom

kilka danych statystycznych
uzyskanych w Urzędzie Stanu
Cywilnego. Dotyczą one roku
2011. 

Otóż na dzień 31 grudnia w
gminie Święciechowa mieszkało
7901 osób. W tym aż 447 osób za-
meldowanych było na okres cza-
sowy. W ciągu minionych 12
miesięcy USC dokonał 130 zapi-
sów o przemeldowaniach i zamel-
dowaniach na pobyt stały oraz 67
dotyczących pobytów czasowych
poza gminą. 

W 2011 roku urodziło się 88
dzieci. Na świat przyszło 45 chłop-

ców i 43 dziewczynki. Najwięcej
urodzeń zanotowano w marcu – 11
oraz w maju – 10, natomiast naj-
mniej w sierpniu – 4. Wśród dziew-
czynek modne są imiona: Maja,
Julia, Oliwia, Weronika, a wśród
chłopców: Wiktor, Wojciech i Alan. 

Natomiast w ciągu całego roku
na zawsze odeszło w gminie 81
osób. Zmarło 47 mężczyzn i 34 ko-
biety. Pod tym względem najsmut-
niejsze były: styczeń, marzec i
grudzień, kiedy zanotowano po 8
zgonów. 

Przez cały miniony rok na ślub-
nym kobiercu stanęło 88 par. 

W niedzielne popołudnie, 15 stycznia, w Krzycku Małym odbyło
się przedstawienie jasełkowe. Widowisko o tematyce bożonaro-
dzeniowej przygotowała Renata Konieczna. W przedstawieniu za-
debiutowali mali aktorzy w wieku od 3 do 15 lat. Podobny
jasełkowy wieczór zorganizowano w Piotrowicach. Oba przed-
stawienia oglądali mieszkańcy wsi. 

Krzycko Małe

Piotrowice
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DRUK:  HAF LesznoKONCERT CHARYTATYWNY
W niedzielę, 22 stycznia, w kościele pw. Świętego Józefa w Lesznie

członkowie chóru Zespołu Szkół w Długiem Starem i Lasocicach wzięli
udział w koncercie. Był to koncert charytatywny, podczas którego zbie-

rano pieniądze na leczenie czteroletniej Agnieszki Pochanke. Jej zdrowiu
może pomóc tylko operacja w USA. Są na to potrzebne ogromne środki

finansowe. Dzieci i młodzież swoim śpiewem wspierali potrzebującą
dziewczynkę, życząc jej tym samym szybkiego powrotu do zdrowia. 
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Budżet 2012
Rada Gminy Święciechowa zatwierdziła budżet na rok 2012. Uchwałę
w tej sprawie przyjęto na sesji 21 grudnia ubiegłego roku. 

Dochody gminy zaplanowano
na kwotę 20. 036. 770 zł. Natomiast
wydatki wyniosą 20. 987. 801 zł.
Różnicę samorząd postanowił po-
kryć z pożyczek i kredytów zapla-
nowanych na cele inwestycyjne.

Dochody. Do budżetu gminy
wpływają pieniądze z trzech głów-
nych źródeł. Są to podatki, subwen-
cje i dotacje. 

Największą pozycją w docho-
dach są podatki. Gmina planuje, że
dochody z tytułu podatków lokal-
nych oraz udziału w podatku do-
chodowym od osób fizycznych
wyniosą łącznie 9. 569. 554 zł. A to
znaczy, że niemal co druga zło-
tówka w budżecie pochodzi ze źró-
deł własnych. Dla przykładu można
podać, że podatek od nieruchomo-
ści wyniesie - 4. 155. 371 zł, poda-
tek rolny - 596. 637 zł, podatek od
środków transportowych - 340. 726
zł, a udział w podatku dochodowym
od osób fizycznych przekazywa-
nych przez Ministerstwo Finansów
– 3. 569. 341 zł. 

Drugą pozycję w dochodach sta-
nowi subwencja oświatowa. Na ten
cel gmina otrzyma z budżetu pań-
stwa 5. 568. 130 zł. Te pieniądze w
całości przeznaczone są na działal-
ność szkół w gminie. 

Trzecią pozycją dochodów są
dotacje na zadania z zakresu admi-
nistracji rządowej oraz inne zadania
zalecane gminie. Dotacje wyniosą
w bieżącym roku 1. 974. 170 zł. Nie-
mal cała ta kwota przeznaczona bę-
dzie na pomoc społeczną. 

Pozostałe wpływy do budżetu to
między innymi dochody w działach:
gospodarka mieszkaniowa – 911.
418 zł, gospodarka komunalna i
ochrony środowiska – 57. 700 zł,
kultura i ochrona dziedzictwa naro-
dowego – 546. 550 zł, administracja
publiczna – 247. 986 zł. 

Wydatki. Największą pozycją w
wydatkach gminy, jak co roku, jest
oświata. Na działalność oświatową i

wychowawczą gmina przewidziała
7. 473. 549 zł. A to oznacza, że do
subwencji dołoży jeszcze prawie 2
mln z dochodów własnych. Te pie-
niądze przeznaczone będą na
utrzymanie szkół podstawowych,
gimnazjum i przedszkoli, ale także
na dowóz uczniów do szkół, do-
kształcanie i doskonalenie nauczy-
cieli, na stołówki szkolne oraz
realizację projektów prowadzonych
przez placówki oświatowe. 

Sporą część budżetu gmina
przeznaczy na pomoc społeczną.
Cała kwota wydatków w tym dziale
wynosi 2. 556. 772 zł. Te pieniądze
trafią do rodzin zastępczych,
domów pomocy społecznej, placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych.
Jednak najwięcej pieniędzy, bo aż
1. 894. 784 zł  przeznaczone będzie
na świadczenia rodzinne, wypłaty z
Funduszu Alimentacyjnego, zasiłki i
pomoc w naturze, dodatki mieszka-
niowe, utrzymanie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej,
składki ubezpieczeniowe itp. 

Bardzo dużą część budżetu sa-
morząd postanowił przeznaczyć na
inwestycje. W bieżącym roku bę-
dzie to kwota 4. 942. 687 zł. Jest to
23, 55 procent wszystkich wydat-
ków gminy. O poszczególnych te-
gorocznych inwestycjach piszemy
na str. 5. 

I jeszcze kilka innych znaczą-
cych wydatków. Na kulturę i
ochronę dziedzictwa narodowego
gmina przeznaczy 889. 388 zł – w
tym na Samorządowy Ośrodek Kul-
tury i bibliotekę 547, 988 zł, na gos-
podarkę mieszkaniową – 329. 000
zł, na bezpieczeństwo publiczne i
ochronę przeciwpożarową – 168.
490 zł, na ochronę zdrowia – 85.
000 zł, na edukacyjną opiekę wy-
chowawczą – 161. 318 zł, na gos-
podarkę komunalną i ochronę
środowiska – 923. 251 zł, na kulturę
fizyczną – 220. 610 zł. 

Inwestycja Orlik ukończona jest w 83 procentach. Jest już boisko wielofunk-
cyjne z nawierzchnią poliuretanową oraz boisko do piłki nożnej ze sztuczną
trawą. Zakupiono też sprzęt i elementy wyposażenia. Przygotowany jest teren
na parking. 

Trwa przebudowa Sali Wiejskiej w Święciechowie. Już wykonano przy-
budówkę z przeznaczeniem na chłodnię oraz pomieszczenia gastro-
nomiczne. Prowadzone są też prace remontowe sufitu i renowacja
podłogi. Gmina ogłosiła przetarg na budowę systemu wentylacyjnego
i klimatyzacji do części tanecznej sali, a w najbliższym czasie ogłosi
przetarg na wyposażenia do zaplecza kuchennego. 

WARTO WIEDZIEĆ
Od lat jestem honorowym

dawcą krwi. Czy to prawda, że
za to mogę mieć ulgę podat-
kową?

O odpowiedź poprosiliśmy
Urząd Skarbowy. Okazuje się, że
rzeczywiście wartość oddanej krwi
lub osocza można odliczyć od do-
chodu rocznego. Trzeba jednak
zachować zaświadczenie stacji
krwiodawstwa o przyjęciu daro-
wizny i o ilości oddanej krwi lub
osocza. Może to być niezbędne

przy ewentualnej weryfikacji ze-
znania. Rocznie odliczyć można
kwotę w wysokości ekwiwalentu za
krew, wynikającą z Rozporządze-
nia Ministra Zdrowia. W bieżącym
roku osoba oddająca krew lub oso-
cze może odliczyć 130 zł za litr tej
darowizny. Ulga dotyczy jednak
tylko osób, które oddały krew ho-
norowo. Jeśli ktoś dostał za to pie-
niądze, ulga podatkowa się nie
należy.

Szanowni Państwo. 
Kolejny temat, który chciałbym opisać w naszym miesięczniku, po-

winien szczególnie zainteresować wszystkich producentów rolnych po-
siadających grunty na terenie gminy Święciechowa. Zmieniły się
bowiem zasady zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2012 r. 

Wnioski o zwrot podatku wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stano-
wiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy składać miesiąc wcześniej,
niż to było uregulowane w poprzednim stanie prawnym. Zatem pierwszy ter-
min złożenia wniosku trwa od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. i obej-
muje zakup oleju pomiędzy 1 września 2011 r, a 31 stycznia 2012 r. Natomiast
drugi termin trwa od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. i obejmuje
zakup oleju pomiędzy 1 lutym 2012 r, a 31 lipca 2012 r. Niestety, terminy te
mają charakter materialnoprawny, co oznacza, że ich uchybienie powoduje
utratę uprawnień do złożenia wniosku i ubiegania się o zwrot podatku. W
związku z tym nie można ich przywrócić. 

Zmienia się też wysokość kwoty, jaką można uzyskać z tytułu zwrotu po-
datku. Wysokość tę ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupio-
nego przez producenta rolnego, wynikającą z faktur VAT i stawki zwrotu
podatku na 1 litr oleju napędowego. Stawka zwrotu wzrosła z 0,85 zł na 0,95
zł. Na każdy hektar użytków rolnych przysługuje zwrot do 86 l oleju. Zatem
limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. do 1 ha wzrósł z kwoty 73, 10 zł
do kwoty 81, 70 zł. 

Zmianie mają ulec też terminy wypłaty pieniędzy z powyższego tytułu. W
przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie pieniądze wypłacane będą
w kwietniu, a w przypadku drugiego terminu wypłata nastąpi w październiku.
Pieniądze mogą być wypłacane gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przele-
wem na rachunek bankowy podany we wniosku. 
W celu pobrania wniosku, uzyskania szczegółowych informacji i załatwienia
sprawy można kontaktować się z Ewą Zawadzką, tel. 65 5333525, e-mail:
wymiar@swieciechowa. pl, 
pokój nr 1 (parter). 
Serdecznie zapraszamy! 

ZASTĘPCA WóJTA 
PATRYK TOMCZAK

Jak załatwić sprawę
W   U R Z Ę D Z I E  G M I N Y ?
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imieniny obchodzą
W  lutym

DOROTA - 6 II
Dorota brzmi tak swojsko, iż

wręcz nieprawdopodobne, że
przybyła do nas z Grecji jako „dar
Boży”. Znana od średniowiecza
ostatnio przeżywa prawdziwy re-
nesans. Dorota obdarzona jest
wszechstronnym umysłem i potrafi
przystosować się do każdych wa-
runków. Nie grymasi, kiedy wiedzie
jej się gorzej. Jest wnikliwa oraz in-
teligentna. Chętnie zabiera się do
pracy, by poprawić swoją sytuację
i nie ustaje tak długo, aż celu nie
osiągnie. Jej kolorem jest żółty, ro-
śliną żarnowiec, zwierzęciem ter-
mit, liczbą jedynka, a znakiem
zodiaku Lew. Imieniny obchodzi
także: 25 czerwca, 7 sierpnia i 5
września.

Dorotek mieszka w naszej gmi-
nie 41. W Święciechowie jest ich
14, w Długiem Starem – 7, w Przy-
byszewie – 4, w Gołanicach, Laso-
cicach, Niechłodzie i

Strzyżewicach – po 3, w Trzebi-
nach – 2 oraz w Henrykowie i
Ogrodach- po jednej. Najstarsza
jest 64-letnia mieszkanka Lasocic,
a najmłodsza Dorotka pochodzi z
Gołanic i ma 18 lat. Paniom Doro-
tom życzymy szczęścia na wszyst-
kie dni. 

Dorota Gnacińska 
Święciechowa 

WALENTY - 14 II
Walenty to ktoś, kto żyje w

dwóch światach. Jest zarazem
nerwowy i sentymentalny. Raz
każe na siebie czekać, innym
razem zaskakuje nas aktywnością.
W życiu często wykorzystuje dwo-
istość swojego charakteru, by
wybierać najłagodniejsze rozwią-
zania. Pasjonuje się drobiazgami,
a przechodzi obok rzeczy wielkich.
Nie jest zbyt pewny siebie, raczej
nieśmiały. Mężczyźni o imieniu
Walenty są doskonałymi techni-
kami, zwłaszcza w dziedzinie elek-
tryki, elektroniki i automatyki.
Bywają też badaczami. Są towa-
rzyscy, choć nie lubią rezygnować
z drobnych przyzwyczajeń. Ich ko-
lorem jest niebieski, rośliną na-
parstnica, zwierzęciem konik
morski, a znakiem zodiaku Wod-
nik. Imieniny obchodzą również: 7
stycznia, 2 i 21 maja, 28 lipca. 

W naszej gminie mieszka tylko
trzech panów Walentych - w Nie-
chłodzie, Długiem Nowem i w
Święciechowie. Najstarszy jest

pan Walenty z Niechłodu, który w
tym roku będzie miał 76 lat. Po-
zostali mają lat 65 i 60. Ale w gmi-
nie Święciechowa mieszkają też
panie Walentyny. Powiedzmy
więc, że jest ich pięć. Wszystkim
panom i paniom o tym nietypowym
i rzadkim już dziś imieniu życzymy
zdrowia i pogody ducha. 

Walenty Kasperski 
Święciechowa

POŻEGNANIE
W ostatnich tygodniach odeszli od nas: 

19. 12 – Wróblewski Stanisław, Długie Stare ( 1930 )
03. 01 – Poliwczak Piotr, Lasocice ( 1958 ) 
04. 01 – Burzyńska Łucja, Trzebiny ( 1922 )
08. 01 – Zadorożna Marianna, Strzyżewice ( 1920 )
12. 01 – Hałupka Zbigniew, Długie Nowe ( 1944 )
13. 01 – Stróżak Jerzy, Niechłód ( 1947 )

Muzyczne kolędowanie
W ciepłej i serdecznej atmosferze pasjonaci śpiewu spędzili
sobotnie popołudnie, 14 stycznia. Na wspólnym kolędowa-
niu spotkały się bowiem zespoły śpiewacze. Impreza odbyła
się w Sali Wiejskiej w Długiem Starem, a brały w nim udział
zespoły działające przy Samorządowym Ośrodku Kultury:
RAZEM RAŹNIEJ z Długiego Starego, WIOLA ze Święcie-
chowy, KAROLINKI z Gołanic oraz CECYLIA ze Święcie-
chowy. Śpiewacy prezentowali polskie kolędy i pastorałki w
aranżacji tradycyjnej oraz współczesnej. Kolędowanie było
okazją do miłego spędzenia czasu w większym gronie. Orga-
nizatorami spotkania byli: Zespół Śpiewaczy Razem Raźniej
oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie.
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Cenny procent
O tym procencie piszemy właśnie teraz, bo na początku roku
możemy go komuś dać. Chodzi nam o jeden procent od po-
datku, jaki deklarujemy w zeznaniach PIT. Ten jeden procent,
a konkretnie kryjące się za nim pieniądze mogą komuś ura-
tować życie. Oczywiście jeśli ludzi, którzy zechcą je przeka-
zać, będzie więcej. My liczymy na to, że w gminie
Święciechowa sporo osób otworzy serca dla potrzebujących.

W pierwszym numerze „Ku-
riera...” napisaliśmy o życiu Karo-
linki z Przybyszewa. Dziewczynka
urodziła się chora i dzień po dniu
walczy o zdrowie i samodzielność.
Rozmawialiśmy z nią samą, ale
także z rodzicami, z bratem. Mówi-
liśmy o walce o jej życie, a potem o
bólu, jaki musiała znosić, o rehabi-
litacji i o kilku już operacjach. Takie
rozmowy zawsze są trudne, bo
poruszają najbardziej bolesne
sprawy codziennego życia. A z
takim problemem, niestety, boryka
się sporo rodzin. Zdarza się, że
ktoś ulegnie wypadkowi, kogoś in-
nego nagle dopadnie choroba,
inne dzieci już rodzą się chore. Za-
wsze jest to szok i zawsze „świat
przewraca się do góry nogami”.

W czasie reporterskich wizyt u
osób skrzywdzonych przez los jak
najmniej mówimy o pieniądzach.
Więcej o miłości bliskich, o ich
ogromnej determinacji w walce z
chorobą, nawet o ich sile fizycznej,
której tak bardzo potrzebują. Ale
nie da się ukryć problemu pienię-
dzy. Jest oczywiste, że każda zło-
tówka przekazana choremu
ogromnie się przydaje. Za zebrane
pieniądze można kupić sprzęt do
ćwiczeń, leki, środki opatrunkowe,

można pojechać na turnus rehabi-
litacyjny lub wykupić większą ilość
zabiegów. Wszystko po to, aby
chorzy mniej cierpieli i aby mieli
szansę na trochę więcej samo-
dzielności. Bliscy nigdy nie ukry-
wają, że oddaliby wszystkie
pieniądze w zamian za zdrowie
dzieci. Niestety, los pokierował ich
życiem inaczej. Dlatego apelu-
jemy, by po prostu im pomóc. 

Do końca kwietnia będziemy
rozliczać się z podatku dochodo-
wego. Jeden procent tego podatku
możemy przekazać osobom, które
posiadają tzw. KRS. Nie stwarza to
żadnych kosztów. Po prostu w od-
powiedniej rubryce zeznania wpi-
suje się nazwę stowarzyszenia, ów
KRS i czasem dopisek dla kogo. 

W naszej gminie wiemy, że pie-
niądze można przekazać Karolinie
Jankowiak z Przybyszewa, Kamili
Herkt ze Święciechowy i Joannie
Kąkol ze Święciechowy. 

Jeśli są inne osoby, które rów-
nież potrzebują takiej pomocy, pro-
simy o kontakt z redakcją.
Napiszemy o nich w kolejnym wy-
daniu „Kuriera...”. Będą wówczas
jeszcze dwa miesiące na zeznania
podatkowe, na pewno zdążymy
poprosić o procent dla nich. Z góry

za otwarte serca dla potrzebują-
cych dziękujemy.

Jeśli ktoś chciałby pomóc Ka-
rolinie Jankowiak, powinien wpi-
sać: 

Fundacja Polsat
Nr KRS: 0000135921
z dopiskiem: dla Karoliny Jan-

kowiak
Jeśli chcą Państwo pomóc Ka-

mili Herkt, należy wpisać:
Dolnośląska Fundacja Rozwoju

Ochrony Zdrowia 
ul. Traugutta 112, 50-420 Wroc-

ław
Nr KRS: 0000050135
koniecznie z dopiskiem: sub-

konto „HERKT”
Jeżeli pomagamy Joannie

Kąkol, wpisujemy:
Caritas Poznańska Zakład

Charytatywno-Opiekuńczy 
Nr KRS: 0000224658
z dopiskiem: dla Joanny Kąkol

Miesiąc temu, tuż przed Wigilią, strażacy ze Święciechowy otrzymali
wspaniały prezent. Otóż dyrekcja Leszczyńskiej Fabryki Pomp nieodpłat-
nie przekazała święciechowskiej jednostce starą strażacką sikawkę. Stała
ona przez lata przed fabryką i mówiąc szczerze bardzo tam niszczała.
Drewniane elementy sikawki niemal zupełnie spróchniały, a do całości
brakuje osprzętu konnego, węży oraz armatury tworzącej strumień wody.
Ale i tak podarunek jest bardzo cenny, a sama sikawka ma prawdopo-
dobnie więcej niż sto lat. W tej chwili strażacy zajmują się jej renowacją i
mają nadzieję, że zdążą z tą pracą na tegoroczny Dzień Strażaka. Wów-
czas będzie można pokazać dwie konne sikawki, które są teraz na wypo-
sażeniu święciechowskiej OSP. Ponoć właśnie dwie należały w okresie
międzywojennym do strażaków ze Święciechowy. Można więc powie-
dzieć, że obie wróciły. Ta pierwsza już ponad dziesięć lat temu. 

Inwestycje bieżącego roku
Na wszystkie tegoroczne inwestycje gmina przeznaczy w bieżącym roku 4. 942. 687 zł. Sta-
nowi to 23, 55 procent wydatków budżetu. W tej kwocie znajdują się też pieniądze, które gmina
zamierza uzyskać ze źródeł zewnętrznych oraz z kredytów. Poniżej drukujemy wykaz wszyst-
kich zaplanowanych inwestycji oraz przewidziane koszty ich realizacji. W drugim kwartale
bieżącego roku samorząd rozdzieli też na inwestycje pieniądze z ubiegłorocznej nadwyżki. 

Święciechowa:
- Budowa sieci wodociągowej na

ul. Lipowej – 25. 000 zł.
- Przebudowa sieci wodociągo-

wej na ul. Leszczyńskiej 
– 50. 000 zł.

- Przebudowa sieci wodociągo-
wej na nowym osiedlu – 35. 000 zł.

- Przebudowa drogi ul. Rze-
mieślniczej i Strzeleckiej 
– 1. 110. 000 zł.

- Budowa systemu wentylacyj-
nego i klimatyzacji w Sali Wiejskiej 
– 200. 000 zł.

- Rozbudowa i przebudowa Sali
Wiejskiej – 780. 000 zł.

- Zakup dwóch agregatów chłod-
niczych wraz z armaturą do chłodni
i wyposażenie kuchni Sali Wiejskiej

– 120. 000 zł.
- Zakup agregatu prądotwór-

czego dla Zespołu Szkół 
– 6 500 zł.

- Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej rynku 
– 80. 000 zł. 

- Dokończenie budowy boiska
Orlik – 250. 000 zł.

Lasocice:
- Budowa sieci kanalizacji sani-

tarnej – 2. 505. 187 zł.
- Przebudowa drogi dojazdowej

do gruntów rolnych – 75. 000 zł. 
- Udrożnienie kanalizacji de-

szczowej na odcinku ul. Zachodniej
i Słonecznej oraz przedłużenie ka-
nalizacji deszczowej w kierunku
torów kolejowych – 50. 000 zł.

Niechłód:
- Modernizacja pomieszczenia

przy kuchni na chłodnię w Sali Wiej-
skiej – 25. 000 zł.

- Utwardzenie korą asfaltową od-
cinka drogi gruntowej w kierunku
Długiego Nowego 
– 30. 000 zł. 

Piotrowice:
- Zakup szafy chłodniczej do

kuchni w Sali Wiejskiej – 6 000 zł.
Przybyszewo:
- Budowa sieci wodociągowej na

ul. Granicznej – 50. 000 zł.
Krzycko Małe:
- Budowa sieci wodociągowej 

– 30. 000 zł.
Gołanice:
- Remont chodnika na odcinku

ul. Parkowej – 70. 000 zł.

- Odprowadzenie deszczówki z
zatoki przystankowej na ul. Parko-
wej – 10. 000 zł.

Długie Stare:
- Dotacja do remontu kościoła –

obiekt zabytkowy – 5 000 zł. 
A ponadto gmina przeznaczy 25.

000 zł na budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków. W tym roku
przeprowadzone też będą naprawy i
większe remonty w budynkach ko-
munalnych za 160. 000 zł. Planuje
się również zakupy na wyposażenie
sal wiejskich: w Piotrowicach - na-
czynia kuchenne, w Gołanicach -
poręcze przy schodach, w Trzebi-
nach - lodówka, w Lasocicach - na-
czynia i drabinki do ćwiczeń, w
Przybyszewie - naczynia obiadowe,
w Długiem Starem - naczynia ku-
chenne, w Krzycku Małym - remont
instalacji sanitarnej, wc i malowanie
kuchni oraz w Niechłodzie - wy-
miana okien w lokalu użytkowym. W
bieżącym roku trwać będą remonty
dróg i ulic. Na ten cel przewiduje się
100. 000 zł. Na bieżące konserwa-
cje i naprawy znaków drogowych
przewidziano 30. 000 zł, a na utrzy-
manie zieleni i placów zabaw 
– 78. 000 zł. 
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Mieszkaniec Święciechowy, lat 52, ślusarz – mechanik, ratownik i
kierowca w Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie, naczelnik OSP
Święciechowa i komendant gminny ochrony przeciwpożarowej,
mąż, ojciec jednego syna, zodiakalny Baran. 

- Czy to prawda, że od naj-
młodszych lat chciał Pan być
kierowcą?

- Od dziecka o tym marzyłem.
Rodzice mieli samochód i ciągnik,
więc ciągle przy nich "majstrowa-
łem". Jako chłopak jeździłem trak-
torem gdzieś na bocznych
drogach. A kiedy poszedłem do
wojska, to zgłosiłem się jako kie-
rowca. Prawo jazdy zrobiłem, gdy
tylko było można, czyli jak skoń-
czyłem osiemnaście lat. A w woj-
sku jeszcze dodatkowo uzyskałem
uprawnienia do prowadzenia po-
jazdów z przyczepami. 

- Sporo lat spędził więc Pan
za kółkiem?

- Prywatnie ponad trzydzieści
cztery lata, a w pracy co najmniej
dwadzieścia osiem. Lubię ten
zawód. A najlepszym na to dowo-
dem jest fakt, że syn poszedł w
moje ślady. Też jest kierowcą i też
pracuje w straży. Chyba ode mnie
przejął tę pasję. 

- A można nauczyć się być
strażakiem?

- Można polubić tę pracę. Jest
niebezpieczna, to prawda, ale ktoś
musi ją wykonywać. Już kiedy
byłem uczniem przyzakładowej
szkoły w Metalplaście, interesowa-
łem się strażackimi działaniami.
Chodziłem później na kursy OSP,
na doskonalenie mechaników sa-
mochodowych, brałem udział w
jazdach slalomem. Te umiejętności
przydają się w straży. 

- Jest Pan odważny?
- Raczej rozważny. Żywioł uczy

człowieka odpowiedzialności, a
patrzenie na cudze nieszczęście
także pokory. W niejednym poża-
rze brałem udział i niejeden wypa-
dek widziałem. Zawsze najtrudniej
jest ratować dzieci. 

- Które zdarzenie ciągle Pan
pamięta?

- Nie zapomina się żadnego,
ale pamiętam pożar lokalu
Mieszko w Lesznie, bo zdarzył się
w noc wigilijną i ludzie szli na pa-
sterkę, a my do pożaru. Nigdy nie
zapomnę wypadku drogowego w
Zaborówcu, gdzie na łuku drogi
zginęło małżeństwo. A także tego
pożaru w Święciechowie, gdy
ogień pojawił się od wadliwego ko-
mina. 

- Jak strażak odstresowuje te
najtrudniejsze dni?

- Na zdarzenia zawsze jedzie
się, by pomóc, nikt nie zakłada naj-
gorszego. Jeśli więc ratujemy
komuś życie i dobytek, to sam ten

fakt jest już dla nas nagrodą.
Mamy też możliwość rozmowy z
psychologiem. No a poza tym
wsparciem jest rodzina. A dodam
jeszcze, że cała nasza strażacka
ekipa oddaje często zarobione na
dyżurach pieniądze potrzebują-
cym. To nas łączy i wzmacnia. 

- Do jakich przeżyć z młodo-
ści wraca Pan pamięcią?

- Chyba do służby wojskowej, a
konkretnie do dnia, w którym ogło-
szono stan wojenny. Służyłem
wtedy w leszczyńskiej jednostce i
przydzielono mnie do batalionu
medycznego. Jeździliśmy na pat-
role oczekując najgorszego. Na
szczęście nasza pomoc nie była
potrzebna. 

- Żałuje Pan czegoś w życiu?
- Chyba tylko tego, że po szkole

zawodowej nie uczyłem się dalej.
Strażakiem i tak bym został, ale
może dziś byłbym na innym stano-
wisku.

- Zawsze mieszkał Pan w
Święciechowie?

- To prawda. Nie wyobrażam
sobie życia gdzie indziej. Mówi się,
że mężczyzna powinien wybudo-
wać dom, zasadzić drzewo i wy-
chować syna. Wszystko to mam w
Święciechowie. Oczywiście marzę
o wyjeździe, ale tylko na daleką
wycieczkę, z żoną. 

- Jaką cechę w sobie ceni
Pan najbardziej?

- Punktualność. Lubię też po-
rządek w obejściu, w pracy, w
życiu. 

- Ponoć chętne Pan gotuje?
- Ostatnio sprawdzam to w jed-

nostce. Trzynastu strażaków jest
na zmianie. W stołówce przygoto-
wujemy sobie obiady. Potrafię
przygotować kotlety, karkówkę,
surówki. 

- A ulubione Pana danie?
- Rosół i naleśniki z nadzie-

niem. No i wszystko. co słodkie. 
- Życiowe motto?
- Jeśli możesz, pomagaj innym.

Czego nie wiemy o...
WOJCIECHU KONATOWSKIM

Z kolędą nieść 
radość ludziom
Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną popularnie Świę-
tem Trzech Króli, postanowiliśmy w tym roku przeżyć inaczej
niż zwykle. Nie tylko dlatego, że to dzień wolny od pracy, ale
przede wszystkim, by dzielić się radością, która swe źródło
ma w Dobrej Nowinie o miłości Bożej i zbawieniu, które
Chrystus przynosi wszystkim ludziom. Do domów miesz-
kańców Niechłodu wyruszyli więc kolędnicy.

Nasza inicjatywa nawiązuje do
staropolskiej tradycji, sięgającej
XVI wieku. Grupy kolędników róż-
niły się między sobą przebraniem i
repertuarem, ale zawsze ich przy-
bycie wiązało się z radością do-
mowników, przyjmujących
niezwykłych gości. Gościnne przy-
jęcie odwiedzających z nowiną o
narodzeniu Zbawiciela świata
miało też zapewnić Bożą opiekę i
pomyślność domownikom oraz ca-
łemu gospodarstwu w nowym
roku.

Przygotowania rozpoczęły się
już w Adwencie. Dzieci, które chęt-
nie postanowiły stworzyć kolędową
wspólnotę, otrzymały role, a ro-
dzice pomogli w przebraniu
uczestników. Z uśmiechem na twa-
rzach wszyscy przybyli na uro-
czystą mszę 6 stycznia. W
kościele pojawiła się Święta Ro-
dzina, aniołowie, pasterze, królo-
wie oraz dzieci i mały Sudańczyk.
Na koniec ks. proboszcz udzielił
kolędnikom specjalnego błogosła-
wieństwa, a po południu rozpo-
częły się odwiedziny parafian.
Nasze świąteczne dzieło jest też
związane z działalnością Papie-
skiego Dzieła Misyjnego Dzieci,
którego początki w Polsce sięgają
połowy XIX wieku i działalności
Księży Misjonarzy św. Wincentego
a Paulo. Członkowie tej wspólnoty
starają się poznawać sytuację

swych rówieśników w różnych kra-
jach, gdzie Kościół rzymskokato-
licki prowadzi misyjną działalność,
uczyć się solidarności z rówieśni-
kami, zarówno duchowej, jak i ma-
terialnej. Jedną z inicjatyw jest
właśnie kolędowanie dzieci, zwią-
zane ze zbiórką ofiar na konkretny
cel, wyznaczony przez papieża w
danym roku. Tegoroczną pomocą
zostaną objęte dzieci z Sudanu
Południowego, które często nie
mogą się uczyć ze względu na
zbyt wielką odległość od szkoły,
obowiązki domowe bądź ubóstwo.
Akcja ma też umożliwić rozwiąza-
nie wielu problemów socjalnych
Sudańczyków, związanych szcze-
gólnie z brakiem dostępu do czys-
tej wody oraz niezbędnej opieki
medycznej.

Nasi kolędnicy wracali do
domów bardzo zadowoleni i
uśmiechnięci, obdarowani przez
życzliwych gospodarzy ulubionymi
słodyczami i ciesząc się z zebra-
nych dla małych Afrykanów ofiar.
Mamy nadzieję, że ta piękna tra-
dycja wpisze się na stałe w ob-
chody Bożego Narodzenia w
naszej wsi i będzie wszystkich
ludzi dobrej woli jednoczyć we
wspólnocie, w której miłość, życz-
liwość i dzielenie się tym, co dobre,
są zwyczajnym sposobem życia.

KSIąDZ DARIUSZ PATERCZYK
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Gmina będzie się zmieniać!
Rozmowa z Markiem Lorychem, wójtem gminy Święciechowa 

- Nasza rozmowa dotyczyć ma
przyszłości, ale rozpocząć chcia-
łabym od pytania, czy łatwo było
startować w wyborach na wójta?

- Nie będę ukrywał, że myślałem
o tym od kilku lat. Przede wszystkim
dlatego, że mam doświadczenie w
pracy z ludźmi. Przez ostatnie jede-
naście lat kierowałem Wielkopol-
skim Ośrodkiem Doradztwa
Rolniczego, a przez trzy kadencje
byłem radnym powiatu. Sprawy sa-
morządowe były mi więc bardzo bli-
skie. A powiem jeszcze, że nie bez
znaczenia są moje rodzinne trady-
cje. Dziadek był w latach
międzywojennych wiceburmistrzem
Święciechowy, a ojciec szesnaście
lat sołtysem. 

- Ostatnie tygodnie kampanii
wyborczej okazały się jednak
trudniejsze, niż mógł Pan przewi-
dywać? 

- To były bardzo ciężkie chwile.
W domu moich sąsiadów wybuchł
gaz. Pamiętają to wszyscy miesz-
kańcy Święciechowy. Wtedy naj-
ważniejsza była pomoc
poszkodowanym. I robił to każdy,
kto mógł. Nawet przez myśl mi nie
przeszło, by łączyć to zdarzenie z
kampanią wyborczą. Ale wybory się
zbliżały, a ja czułem się źle, że cza-
sem przedstawiano mnie jako kan-
dydata, który pomaga, a nie jako
sąsiada, człowieka poruszonego
nieszczęściem. A powiem jeszcze,
że dom, w którym to się stało, był
przed laty moim rodzinnym domem.
Mieszkam zaledwie kilkanaście
metrów dalej. Jak mógłbym cokol-
wiek w tej sytuacji kalkulować? Na
szczęście nie ucierpieli wtedy lu-
dzie. 

- Minął rok od objęcia przez
Pana funkcji wójta. Co z perspek-
tywy tych miesięcy było najwięk-
szym zaskoczeniem w pracy? 

- Pewnie się Pani zdziwi, ale nie
zaskoczyły mnie obowiązki zwią-
zane z gospodarowaniem budże-
tem, z utrzymaniem placówek
podległych Urzędowi, z inwesty-
cjami. Tego się spodziewałem i za-
kres tych zadań znam. Zaskoczyły
mnie problemy ludzi, i to zarówno te
duże, jak i te związane z codzien-
nym życiem mieszkańców. Wyda-
wało mi się, że nic trudniejszego, jak
porozmawiać z kimś, kto ma kłopot,
a potem sprawę szybko rozwiązać.
Tymczasem bariery prawne, admi-
nistracyjne, podział kompetencji i
wiele innych uwarunkowań nie po-
zwalają wójtowi natychmiast podej-
mować decyzji oczekiwanych przez
skarżących się. Czasem rozwikłanie
czyjejś interwencji trwa tak długo, że
sytuacja zdąży się  zmienić. To mnie
nie tylko zaskoczyło, ale też streso-

wało. Chciałbym, aby obywatel miał
krótszą drogę do rozwiązywania
trudnych dla siebie spraw. 

- Wiem, że niełatwa była też
sprawa z budową boiska Orlik? 

- Ten problem powstał już w cza-
sie mojej kadencji. W czerwcu
ubiegłego roku, w drodze przetargu,
wyłoniliśmy wykonawcę boiska. W
lipcu przekazaliśmy mu plac bu-
dowy, a w połowie października
mieliśmy dokonać odbioru inwesty-
cji. Niestety, wykonawca nie wywią-
zał się z przewidzianych umową
terminów i zakresu prac. Groziła
nam utrata ubiegłorocznego dofi-
nansowania inwestycji z Urzędu
Marszałkowskiego i Ministerstwa
Sportu. A są to duże pieniądze, bo
666 tysięcy złotych. Zrobiliśmy więc
wszystko, by jeszcze w listopadzie
ubiegłego roku wykonawca dokoń-
czył część boiskową inwestycji. Za
tę część robót zapłaciliśmy, ale roz-
wiązaliśmy umowę i staramy się o
karne odsetki za zwłokę. Pozostałe
prace na Orliku dokończy inny wy-
konawca. Mam nadzieję, że pierw-
sza impreza na boisku odbędzie się
w czerwcu.

- Gmina planuje też  otwarcie
świetlicy po remoncie? 

- Do tej modernizacji przywiązu-
jemy dużą wagę. Sala powstała
trzydzieści lat temu. Budowana była
w czynie społecznym, w tamtej
technologii. Jej przebudowa wy-
maga więc sporych nakładów. Z
Urzędu Marszałkowskiego otrzyma-
liśmy na ten cel 500 tysięcy złotych.
Decyzją samorządu poszerzyliśmy
jednak zakres robót, tak aby przez
najbliższe dekady nie trzeba było
znowu remontować obiektu. Dodat-
kowo będzie więc centralna klima-
tyzacja, zmodernizowana kuchnia,
podłoga i wiele innych mniejszych
elementów. Myślę, że mieszkańcom
spodoba się nowa sala. Podobnie
jak boisko Orlik, planujemy oddać ją
w czerwcu. 

- Porozmawiajmy więc o in-
nych inwestycjach. Największą
jest zapewne kanalizacja w Laso-
cicach. 

- Cieszy mnie, że prace przy ka-
nalizacji odbywają się tak sprawnie,
choć zmuszeni byliśmy nieznacznie
zmienić  ich przebieg. Już trwa drugi
etap inwestycji, a wykonawca wy-
korzystuje każdy dzień dobrej po-
gody, by przyśpieszyć roboty.
Wysoko oceniam zarówno organi-
zację pracy, jak i rzetelność wyko-
nawcy. 

- Problem budowy kanalizacji i
oczyszczali ścieków nie dotyczy
tylko Lasocic? 

- I to jest ogromne zadanie na
przyszłość. Gmina sama nie

sprosta takim wydatkom. A nie
mamy żadnej pewności, że będzie
można liczyć na dofinansowanie z
Unii Europejskiej. Oczywiście bę-
dziemy się o pieniądze z zewnątrz
starać, ale równocześnie musimy
szukać rozwiązań tańszych. Już
teraz myślimy o wdrożeniu pro-
gramu biologicznych oczyszczalni
ścieków dla Piotrowic i Niechłodu.
W pierwszej kolejności planujemy
badanie gruntów. Takie oczyszczal-
nie byłyby o połowę tańsze niż te
konwencjonalne. Naszym zada-
niem jest też ochrona jeziora w
Krzycku, a więc pociągnięcie kana-
lizacji ze Święciechowy do Gołanic.
Dokumentacja na tę inwestycję jest
gotowa, jednak koszt położenia po-
naddwukilometrowej rury jest
ogromny. A chcielibyśmy przy tej in-
westycji zbudować ścieżkę rowe-
rową do Gołanic. Zadań więc przed
nami sporo. 

- Naszą rozmowę zatytułowa-
łam „Gmina będzie się zmieniać”.
Proszę więc powiedzieć, na co
mogą jeszcze liczyć miesz-
kańcy? 

- Nie da się w jednej rozmowie
wymienić wszystkich zamierzeń sa-
morządu na najbliższe lata. Wiem,
że w dzisiejszym „Kurierze...” dru-
kujecie wykaz tegorocznych inwe-
stycji. Zapewne w każdym
następnym wydaniu miesięcznika
mieszkańcy znajdą informację o
przedsięwzięciach bieżących i tych
planowanych na całą kadencję lub
nawet na dziesięciolecia. Dlatego
wymienię tylko kilka. Po pierwsze,
dokonaliśmy analizy zmian w za-
gospodarowaniu przestrzennym
gminy Święciechowa. Dzięki temu
widzimy, które tereny w gminie cie-
szą  się atrakcyjnością,  i co za tym
idzie, w które należy inwestować.
Podam przykład. Przez ostatnie lata
w 26 planach miejscowych wyzna-
czono 1047 działek pod zabudowę
mieszkaniową, a  zabudowano tylko
446.   Nie  wszędzie zatem atrakcyj-
ność terenu jest wysoka. Po drugie,
przystępujemy do opracowania no-
wego planu zagospodarowania te-
renu obok przebiegu drogi S5 w
Święciechowie za obecnym osied-
lem, pomiędzy ulicą  Śmigielską a
Leszczyńską. To jest siedemnaście
hektarów gruntu, na którym zapla-
nować musimy ulice, place zabaw,
uzbrojenie, całe nowe osiedle. A po-
nadto chcemy współdziałać w do-
starczeniu mediów na prywatne
grunty. Planujemy cztery takie inwe-
stycje, a współfinansować je będą
właściciele, Zakład Usług Wodnych
we Wschowie i gmina. W tegorocz-
nym budżecie zaplanowaliśmy też
pieniądze na dotacje do likwidacji

azbestu na budynkach. Chcemy
również zmienić architekturę rynku
w Święciechowie. Najpierw odno-
wimy pomnik, postawimy fontannę,
nasadzimy roślin, a potem pojawi
się nowe oświetlenie, nowe chod-
niki, nowe elewacje. 

- Słyszałam też o przywróce-
niu świetności tak zwanej „czar-
nej drogi”? 

- To jest szerszy problem. Gmina
Święciechowa jest bardzo ładnie
położona, ma duże walory przyrod-
nicze i krajobrazowe. Nie bez po-
wodu mówi się, że Święciechowa to
„zielone płuca” dla Leszna. Chcieli-
byśmy ten charakter gminy zacho-
wać. Dlatego dbamy o obszary
leśne, o nowe nasadzenia drzew, o
utrzymanie wartości kulturowych,
tradycji. „Czarna droga” jest częścią
tego planu. To obszar z parkiem i
aleją lipową, który może połączyć
starą część Święciechowy z nowym
osiedlem. Tam rzeczywiście może
być piękny teren rekreacyjny. Za-
czniemy od porządkowania, a
potem pomyślimy o inwestycjach. 

- Wróćmy do ludzi. Podkreślał
Pan, że zaangażowanie w ich pro-
blemy daje Panu najwięcej satys-
fakcji. 

- Przede wszystkim chciałbym
powiedzieć, że nie pracuję sam.
Mam dobry zespół ludzi, z którym
razem zmieniamy gminę. Z nauczy-
cielami na przykład analizujemy de-
mografię ludności i zastanawiamy
się nad zmianami organizacyjnymi i
nad rozbudową Przedszkola w La-
socicach. Z kierownikami placówek
wspieramy pracę zespołów arty-
stycznych i sportowych, a także
działalność organizacji społecz-
nych. Z pracownikami Urzędu sta-
ramy się ułatwiać codzienność
mieszkańców. Na tym po prostu po-
lega nasza praca. A ja cieszę się też
z tego, że pracuję w gminie, w któ-
rej mieszkam i że znam tu każdą
wieś i większość mieszkańców. 

- Dziękuję za rozmowę. 

HALINA SIECIŃSKA
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DROGA ŚWIĘTEGO JAKUBA
Przechadzając się uliczkami Święciechowy, zauważyć można na słupkach, pniach drzew czy na kamieniach specyficzny znak
białej muszli z czerwonym krzyżem na niebieskim tle. Znak ten powinien być dobrze znany, zwłaszcza mieszkańcom Świę-
ciechowy, którzy są członkami wspólnoty parafialnej pod wezwaniem Świętego Jakuba Apostoła. A tym, którzy go nie koja-
rzą, niech ten artykuł choć w namiastce przybliży jego symbolikę oraz bogactwo duchowe i kulturowe, jakie za nim stoi. 

Żeby odpowiedzieć na pytanie,
co symbolizuje ów znak, musimy
przenieść się bardzo daleko, bo aż
do hiszpańskiej Galicji. Tam znaj-
duje się grób Świętego Jakuba
Apostoła Większego, według le-
gendy pochowanego tam przez
swoich uczniów po męczeńskiej
śmierci w 44 roku. Według innej le-
gendy najazd wyznawców Maho-
meta na Ziemię Świętą w VII w.
spowodował, że chrześcijanie po-
tajemnie wywieźli ciało do Hiszpa-
nii i tam je ukryli. 

W 813 roku grób został odnale-
ziony przez pustelnika Pelayo,
który podczas modlitwy wieczornej
nad miejscem pochówku ujrzał
deszcz gwiazd. Tak powstała
nazwa miejsca pochówku św. Ja-
kuba Apostoła – Santiago de Com-
postela, co z hiszpańskiego
znaczy „Jakub na polu gwiazd”.

Fakt licznych uzdrowień doko-
nujących się przy grobie Apostoła
skutkował liczną rzeszą pielgrzy-
mów, co z kolei było przyczyną po-
budowania okazałej świątyni pod
wezwaniem Jakuba Apostoła, a
następnie miasta, które łącznie z
sanktuarium stało się bardzo waż-
nym miejscem kultu i celem licz-
nych pielgrzymek, a sam św.
Jakub stał się patronem pielgrzy-
mów, wędrowców, podróżnych.

W 1982 roku sanktuarium w
Santiago de Compostela odwiedził
błogosławiony Papież Jan Paweł
II. Jego wizyta i słowa tam wypo-
wiedziane stały się początkiem od-
rodzenia Camino de Compostela,
czyli z hiszpańskiego Drogi Świę-
tego Jakuba. W 1986 roku Rada
Europy uznała Drogi Świętego Ja-
kuba za najważniejszy szlak kultu-
rowy Europy i zaapelowała o
odtwarzanie oraz utrzymanie daw-
nych szlaków pątniczych.

Na terenie Polski aktualnie
znajduje się kilka Dróg Świętego
Jakuba. W całej Europie jest ich
ponad dziewięćdziesiąt. Kolejne są
w fazie projektowania. Każda z
dróg posiada charakterystyczne
oznakowanie. Święciechowa,
Trzebiny i Niechłód znajdują się w
ciągu Wielkopolskiej Drogi Świę-
tego Jakuba. Zaczyna się ona w
Gnieźnie, prowadzi przez Głogów
do Lubania, gdzie łączy się z
Drogą Dolnośląską, ta z kolei bieg-
nie w kierunku Zgorzelca, gdzie
łączy się z kolejnymi odcinkami i
nawiązuje do pierwotnej drogi opi-
sanej w 1563 roku. 

Z informacji uzyskanej od Sto-
warzyszenia „Przyjaciół Dróg św.

Jakuba w Polsce” - Wielkopolski i
Dolnośląski odcinek tejże Drogi
wynosi 394 km, z tego w okręgu
leszczyńskim 35 km, a na terenie
gminy Święciechowa 14 km. W
celu uproszczenia pielgrzymowa-
nia drogi wytyczane są po istnieją-
cych szlakach turystycznych i
rowerowych. 

Symbolem Wielkopolskiej Drogi
Świętego Jakuba jest wspomniana
na początku biała muszla z czer-
wonym krzyżem na niebieskim tle.
Muszla jest symbolem pielgrzymo-
wania do grobu św. Jakuba, który
był rybakiem i do Hiszpanii przy-
niósł chrzest, którego symbolem
jest również muszla. Pątnicy po-
wracający z Santiago de Compos-
tela przynosili ze sobą znad
Oceanu Atlantyckiego specyficzne
niespotykane w innych miejscach
muszle, z czasem nazwane musz-
lami św. Jakuba. Charaktery-
styczny kształt krzyża zwanego
krzyżem św. Jakuba, jak się przyj-
muje, wziął swój pierwowzór od
miecza, którym ścięto św. Jakuba.

Jak udało mi się ustalić w Urzę-
dzie Gminy Święciechowa, nasza
gmina w 2011 roku udzieliła dotacji
dla wyżej wymienionego Stowa-
rzyszenia „Przyjaciół Dróg św. Ja-
kuba w Polsce” z przeznaczeniem
na odnowienie oznakowania
szlaku w obrębie gminy Święcie-
chowa. 

Specyfiką pielgrzymek do
grobu Świętego Jakuba Apostoła
jest ich wielowątkowość, ale
przede wszystkim to, że pielgrzy-
mowanie odbywa się samotnie lub
w małej grupie i nastawione jest na
przeżycia duchowe. Drogi te nie są
zatem szlakami turystycznymi, ale
tworzą klimat do odbycia w ciszy
rekolekcji w drodze.

Z informacji uzyskanych od
księdza dziekana Czesława Koło-
dzieja proboszcza parafii w Świę-
ciechowie, wynika, że również w
Święciechowie pojawiają się pielg-
rzymi wędrujący Camino de Com-
postela. Szczególnie bogatym w
pielgrzymki był rok 2010, w którym
parafię Świętego Jakuba w Świę-
ciechowie odwiedziło kilka pielg-
rzymek autokarowych,
rowerowych i pielgrzymi piesi, któ-
rzy w większości zmierzali do Ja-
kubowa, ale również do Santiago
de Compostela. Warto wspomnieć
o polskim Santiago de Compos-
tela, które znajduje się w miejsco-
wości Jakubowo koło Głogowa.
Znajduje się tam kościół i parafia
pod wezwaniem Świętego Jakuba.

Parafia ta ustanowiona została
diecezjalnym Sanktuarium Świę-
tego Jakuba Apostoła i jednocześ-
nie powołała na kustosza tego
sanktuarium ks. Stanisława Czer-
wińskiego. W sanktuarium znaj-
dują się relikwie Świętego Jakuba
Apostoła pochodzące z Rzymu. 

Stowarzyszenie „Bractwo Świę-
tego Jakuba” za główny cel posta-
wiło sobie „przywrócenie parafii
Jakubów roli znaczącego ośrodka
religijnego i pielgrzymkowego, jaką
miała w Europie przed wiekami”.
Zakres działalności bractwa jest
szeroki, jak choćby pomoc w od-
twarzaniu wspólnego dziedzictwa
kulturowego chrześcijańskiej Eu-
ropy czy opieka i nadzór nad po-
wstającymi szlakami św. Jakuba
Apostoła w Polsce. Co istotne,
bractwo posiada swoje oddziały w
różnych częściach kraju i obser-
wując dynamikę i zakres podejmo-
wanych działań, spodziewać się
można jego dalszego rozwoju. 

Drodzy Czytelnicy, mam na-
dzieję, że powyższy artykuł choć w
części przybliżył Wam tematykę
Dróg Świętego Jakuba, zwłaszcza
niezwykłego faktu włączenia na-
szych miejscowości w tak duże
przedsięwzięcie, jakim jest euro-
pejska sieć Camino de Compos-
tela. Idea Dróg Świętego Jakuba
jest bardzo dobrym przykładem i

daje duże możliwości integracji
ogólnoeuropejskiej, nie tylko ze
względu na swój zasięg, ale rów-
nież ze względu na patronat Rady
Europy. 

Dla mieszkańców Święcie-
chowy położenie na trasie Drogi
Świętego Jakuba może być szcze-
gólnym powodem do dumy. Mając
na względzie wiek naszego ko-
ścioła parafialnego, jego wezwanie
(Święty Jakub Apostoł) oraz fakt
położenia Święciechowy na waż-
nym trakcie handlowym Poznań –
Głogów, można uznać, że Świę-
ciechowa była jednym z ważniej-
szych punktów na trasie Camino
de Compostela.

Dbajmy więc o nasze wspólne
dziedzictwo duchowe i kulturowe. 

Do zobaczenia na Camino de
Compostela. 

MATEUSZ MROZIŃSKI

MATeRIAł źRóDłOWy:
- MIcHAł GRycZyńSKI „cOMPOSTeLA
ŚW. JAKuBA” – „ PRZeWODNIK KATO-

LIcKI ”NR 27/2011
- MATeRIAły STOWARZySZeNIA „PRZy-

JAcIeLe DRóG ŚW. JAKuBA W POLSce” -
STRONA WWW. cAMINO. NeT. PL

- MATeRIAły STOWARZySZeNIA „BRAc-
TWO ŚWIęTeGO JAKuBA” – STRONA

WWW. BRAcTWOSWJAKuBA. PL
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Ola i jej piosenki
Olę Liske z Gołanic zna już chyba każdy mieszkaniec gminy i bardzo wielu z powiatu i re-
gionu. Słuchali jej bowiem na imprezach muzycznych, w tym także transmitowanych w tele-
wizji. Ola ma 13 lat, jest drobną blondynką, uczy się w szkole w Jezierzycach Kościelnych
i lubi śpiewać. A śpiewa dopiero od czterech lat. 

- W domu śpiewała dla siebie,
jak większość małych dziewczy-
nek - mówi mama Iwona Liske -
Publicznie po raz pierwszy wystą-
piła w czasie uroczystości Pierw-
szej Komunii Świętej. Wtedy
Marek Tulewicz - dyrektor Ośrodka
Kultury ze Święciechowy  zwrócił
na nią uwagę. Powiedział nam, że
córka ma talent i trzeba go rozwi-
jać. 

Ola choruje na astmę. Wiele
razy przebywała w klinice, przeszła
zabieg, systematycznie bierze leki.
Wydawałoby się więc, że choroba
nie pozwoli jej śpiewać. Tymcza-
sem Ola twierdzi, że śpiewanie jej
wręcz pomaga. Czuje się lepiej po
intensywnych ćwiczeniach. A głos
ma niesamowity, z dużą skalą i
niebywałą siłą. Widzowie, którzy
słuchają jej po raz pierwszy,
mówią, że „ciarki przechodzą im
po plecach”. Ola się z tego cieszy,
choć jest niezwykle skromna.
Mówi, że ma jeszcze dużo do zro-
bienia, że to dopiero początek
drogi. 

A rodzice uprzedzają, że nie
zawsze musi być tak „różowo”.
Dzisiaj Ola zdobywa nagrody i wy-
różnienia na wielu festiwalach i w
konkursach, ale przecież musi
nauczyć się też przyjmować kry-
tykę, być poza podium, uszano-
wać, że ktoś jest lepszy.
Śpiewaniem ma się na razie
bawić, traktować występy jak fajną
przygodę, poznawać ludzi i
miejsca. 

I chyba tak właśnie jest, bo Ola
przede wszystkim chce doskonalić
swój głos. Ćwiczy więc wokal indy-
widualnie u Szymona Gądy we
Włoszakowicach i w Studium Es-
trady MOK w Lesznie. Mama do-
wozi ją na zajęcia trzy razy w
tygodniu. Śpiewa też trochę w
domu, dla siebie. Ale nie zapomina
o nauce. Ma dobre stopnie, mimo
że opuszcza sporo zajęć w ciągu
roku. Wszystko stara się nadrobić,
a nauczyciele jej w tym pomagają. 

- Od trzech lat uczestniczę w
konkursach piosenki dziecięcej i
młodzieżowej - mówi Ola. - Byłam
w Kościanie, Sławie, Lesznie,
Krzemieniewie, Śremie, ciecho-
cinku, a także w Święciechowie na
naszym festiwalu cantores. Tu
zdobyłam Grand Prix. Mam wiele
dyplomów i nagród. Ale słuchałam
też, jak inni śpiewają, rozmawia-
łam z koleżankami, porównywałam
nasze wykonania. Zaprzyjaźniłam
się z kilkoma dziewczynami. Do
dziś pisujemy do siebie maile. 

Ola ma w domu wszystkie dy-
plomy i zdobyte statuetki. Chętnie
pokazuje też nagrody rzeczowe,
między innymi: obraz, oprawione
zdjęcia z występów, a także ple-
cak, który dostała od sołtysa i
Rady Sołeckiej Gołanic, żeby
miała w co pakować rzeczy, kiedy
wyjeżdża na występy. 

A jeździła ostatnio naprawdę
dużo. Chyba największym przeży-
ciem był udział w Festiwalu Zacza-
rowanej Piosenki im. Marka

Grechuty w Krakowie. Zaśpiewała
tam dwie piosenki: z Alicją Ma-
jewską „To nie sztuka wybudować
nowy dom”, a sama „Życia mała
garść”. Wygrała ten festiwal.
Potem zaproszono ją do Mona-
chium na Festiwal Wspólnoty Pol-
sko - Niemieckiej, do czeskiej
Ostrawy na koncert, do Centrum
Zdrowia Dziecka, do Radia Kra-
ków, do Fabryki Trzciny w Warsza-
wie. Wszędzie zaśpiewała pięknie. 

A pod koniec roku wystąpiła w
Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki
Bez Barier w Warszawie. Tam za-
jęła drugie miejsce. Warto też po-
wiedzieć, że wcześniej Ola wzięła
udział w Konkursie Talentów „Roz-
wiń Skrzydła”, organizowanym
przez leszczyński MOK. W jury za-
siadła aktorka Olga Bończyk.
Nasza Ola zdobyła w tym konkur-
sie drugie miejsce, ale pierwsze
przyznała jej publiczność. To były
bardzo miłe chwile. 

- Przy okazji festiwali i konkur-
sów młodzi wokaliści uczestniczą
w warsztatach muzycznych - do-
daje mama Oli. - I to jest bardzo
cenne, bo przecież nikt z małej wsi
nie miałby szans dotrzeć samo-
dzielnie do najlepszych fachowców
w kraju. Ola dużo się od nich uczy.

Kiedy pytamy Olę, czy śpiewa-
nie będzie kiedyś jej zawodem,
uśmiecha się. Mówi, że chciałaby,
aby tak się stało, ale czy będzie na
tyle dobra, by się w tej dziedzinie
przebić, nie wiadomo. Na razie
śpiewa dla przyjemności i dla wi-

dzów. Wystąpiła na spotkaniu wo-
lontariatu, na koncercie Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, na
imprezach organizowanych przez
MOK i wielu innych. Po prostu lubi
śpiewać. 

A powiedzmy jeszcze, że tele-
wizja zaprosiła Olę na nagrania
programu pod nazwą „Załoga
eko”. Wkrótce będziemy więc
mogli oglądać ją także jako
członka dziecięcej grupy promują-
cej ekologię. Wierzymy, że zagra
śpiewająco. 

Na spotkaniu noworocznym zebrali się członkowie Polskiego Związku emerytów, Rencistów i Inwalidów. uroczystość odbyła się 24
stycznia w Sali Wiejskiej w Niechłodzie. Życzenia na Nowy Rok złożyła Stefania Gajewska, przewodnicząca zarządu. Dla uczestników
spotkania wystąpił gościnnie Zespół Śpiewaczy Srebrny Włos z Włoszakowic. Kierownikiem zespołu jest Izabela Górna. uroczystość
przebiegła w ciepłej i przyjaznej atmosferze. uczestniczyło w niej ponad dwieście osób. 
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Puchary dla strzelców
W niedzielę, 22 stycznia, odbyły się kolejne zawody strze-

leckie dla członków Klubu Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony
Kraju. Klub działa przy Samorządowym Ośrodku Kultury w
Święciechowie.

Podczas zawodów wyłoniono
najlepszych zawodników. Zwycię-
żył Karol Bartkowiak zdobywając
164 pkt. Drugie miejsce zajął Bo-
nifacy Siekierka z 150 pkt. Na
trzecim miejscu z wynikiem 148
pkt. uplasował się Stanisław Jan-
kowski - prezes klubu. W zawo-
dach wzięło udział trzynastu
zawodników, którzy strzelali z ka-
rabinka pneumatycznego. 

Po zakończonych zawodach
odbyło się zebranie, podczas któ-
rego podsumowano roczny ran-
king zawodów strzeleckich.
Prezes klubu przedstawił spra-
wozdanie z działalności za mi-
niony rok. W spotkaniu
uczestniczył wójt gminy Marek
Lorych oraz prezes Zarządu Re-
jonowej Organizacji LOK w Lesz-

nie, Krzysztof Gołębiewski. 
Warunkiem wzięcia udziału w

rankingu rocznym jest udział w
ośmiu zawodach w ciągu roku.
Do rankingu zakwalifikowało się
11 członków klubu. Strzelcom
wręczone zostały puchary i statu-
etki. W rankingu rocznym przy-
znano następujące nagrody:
I miejsce - Karol Bartkowiak,
II miejsce –Stanisław Jankowski,
III miejsce – Marian Klupieć. Sta-
tuetkę otrzymał także Samorzą-
dowy Ośrodek Kultury - za
całoroczną pomoc w działalności
klubu. 

Podczas niedzielnego spotka-
nia dołączyło do strzelców dwóch
nowych członków. Aktualnie Klub
Ligi Obrony Kraju liczy 19 strzel-
ców. 

Pan Jan ma 97 lat
W niedzielę, 15 stycznia, Jan Kaczmarek z Przybyszewa ob-
chodził swoje 97 urodziny. 

montował dom, wybudował sto-
dołę, chlew. Dziś mówi, że szkoda,
iż nie urodził się później, bo miałby
łatwiejsze życie. Ale nie narzeka,
lubił swoją pracę, a wszystko, co
posiada, zawdzięcza sobie i żonie.
Pani Zofia dodaje, że mąż zawsze
był pracowity. Pomagał także przy
budowie domu dla córki i wnuków.
Do teraz lubi zajmować się ogród-
kiem. Już czeka na wiosnę, aby
porządkować grządki z truskaw-
kami. Pan Jan chętnie przebywa
na powietrzu, choć nie wybiera się,
jak kiedyś, na długie spacery. Nie
ma co ukrywać - zdrowie już nie to.
Ale z przyjemnością wypoczywa
na ławeczce przed domem. Zapy-
tany o rozrywki w życiu, mówi, że
nie było na nie czasu. Nie myślało
się wówczas o życiu towarzyskim,
zabawach czy spotkaniach ze zna-
jomymi. Praca była najważniejsza.
Nawet snu często brakowało. I do-
daje, że swoje w życiu zrobił, teraz
ma czas na wypoczynek. 

Państwo Kaczmarkowie mają
jedną córkę. Mieszka w Lesznie,
jest emerytowaną nauczycielką.
Doczekali się również trzech wnu-
ków i czterech prawnuków. Cała
rodzinka żyje w pobliżu i w każdej
chwili może odwiedzić rodziców i
dziadków. A oni mają pewność, że
bliscy nie zostawią ich bez pomocy
i wsparcia. 

Panie Janie - redakcja życzy
dużo zdrowia i sił. A także tego,
aby Pan swoją obecnością cieszył
najbliższych jeszcze przez długie
lata. 

Pan Jan urodził się w Małacho-
wie w powiecie śremskim i tam
spędził dzieciństwo. Mieszkał z
babcią i bratem. Po szkole podsta-
wowej przyjechał do Przybyszewa,
gdzie znajdował się jego rodzinny
dom. 

W 1938 roku Jan Kaczmarek
trafił do wojska. Rok później zna-
lazł się na froncie we Lwowie. Po
wojsku przez krótki czas pracował
w gospodarstwie w Niemczech.
Swoją żonę Zofię poznał na zaba-
wie tanecznej w Lasocicach. Ślub
wzięli w 1947 roku. Już razem za-
mieszkali w Przybyszewie i wspól-
nie z rodzicami pana Jana
prowadzili gospodarstwo rolne.
Łatwo nie było, bo obrobić musieli
8 hektarów ziemi, a w polu praco-
wało się bez maszyn. 

Pan Jan był silnym mężczyzną
i żadnej pracy się nie bał. Sam re-

Okazję do świetnej zabawy mieli uczniowie Szkoły Podstawowej
w Święciechowie, którzy 17 stycznia brali udział w zajęciach z ro-
botyki. Dzieci pracując w małych grupach budowały, a następnie
programowały własne roboty. Zajęcia oferowała firma roboAka-
demia, a prowadzili je studenci czwartego roku Politechniki Poz-
nańskiej. Tego rodzaju „spotkanie z robotyki” ma na celu
zachęcenie uczniów do wybierania profilów matematyczno-infor-
matycznych, a w przyszłości studiów na uczelniach technicznych. 

Młodzież należąca do chóru Ze-
społów Szkół w Długiem Starem
i Lasocicach ma na swoim kon-
cie kolejny sukces. 14 stycznia
wzięła udział w VI Wielkopolskim
Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w
Sierakowie. Spotkało się tam aż
18 zespołów należących do
Ogólnopolskiego Programu Roz-
woju chórów Szkolnych „ Śpie-
wająca Polska”. Nasz chór,
przygotowany przez Hannę Mar-
kowską, wyśpiewał tzw. Srebrne
Pasmo. W czasie imprezy uho-
norowano także osoby zasłu-
żone dla rozwoju chórów
szkolnych. Srebrną Odznakę
Polskiego Związku chórów i Or-
kiestr odebrała Hanna Hubert –
dyrektorka Zespołu Szkół w Dłu-
giem Starem. Dyplom Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego otrzymała Jowita
Augustyniak – koordynatorka
programu „Śpiewająca Polska”. 
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Z wizytą u sołtysa
Adam Hudzik jest sołtysem Piotrowic od trzynastu lat. Tę
funkcję pełni już czwartą kadencję. Zna Piotrowice bardzo
dobrze. Tu się urodził, wychował, tu mieszka. Ma czwórkę
dzieci i wnuka Piotrusia. Los sprawił, że dzieci rozjechały się
w różne strony, ale zawsze chętnie wracają do rodzinnego
domu. 

Pan Adam z wykształcenia jest
elektromonterem taboru kolejo-
wego. Swoje zawodowe życie
związał więc z koleją. Przepraco-
wał na PKP 22 lata. Dziś jest już
na emeryturze i, co podkreśla, ma
więcej czasu na sołtysowanie. Kie-
dyś był także radnym gminy. 

W Piotrowicach mieszka ponad
160 osób. Wśród nich jest sporo
młodych ludzi. Z myślą o nich
utworzono we wsi boisko sportowe
i plac zabaw dla dzieci. Ale w mi-
nionych latach wybudowano też
chodniki i położono dywanik asfal-
towy ciągnący się przez całą wieś.
A dla upiększenia miejscowości
pojawiły się żywopłoty i place zie-
leni. We wsi zasypano rowy i zro-

biono porządną kanalizację
deszczową. Ale najwięcej satys-
fakcji zarówno sołtysowi, jak i całej
Radzie Sołeckiej dały inwestycje
prowadzone w świetlicy. Tych było
naprawdę sporo. Przede wszyst-
kim budynek ma nowy dach i
rynny, a także nowe drzwi i okna.
Za świetlicą ułożono kostkę bru-
kową, a na schodach i tarasie
płytki oraz barierki przy wejściu.
Wyremontowano kuchnię i toalety.
Jest nowy sprzęt kuchenny i krze-
sła oraz stoły. W minionym roku
świetlica została wyremontowana
na zewnątrz. Dziś to zupełnie inny
budynek niż przed laty. Jest gdzie
się spotkać i organizować imprezy. 

Sołtys Hudzik mówi, że w Piot-
rowicach odbywają się dożynki,
spotkania z okazji Dnia Kobiet,
Dnia Babci i Dziadka, imprezy dla
dzieci. Ubolewa jednak, że nie
skłonił mieszkańców do większej
integracji. Cieszy go, że dzieci i
młodzież organizują sobie czas
wolny i spotykają się, by tańczyć,
śpiewać, bawić  się. Podkreśla, że
młodzi mogą być "motorem" dal-
szych działań. A zawsze jest co
robić. Pan Adam zaznacza, że
chętnie pomagają mu członkowie
Rady Sołeckiej oraz gmina. 

Ferie w gminie
W województwie wielkopolskim ferie zimowe trwają od 13 do 26 lu-

tego. W tym czasie na najmłodszych mieszkańców naszej gminy czeka
wiele atrakcji. Zajęcia organizowane będą w Święciechowie, Długiem Sta-
rem, Lasocicach, Przybyszewie, Niechłodzie i Henrykowie. Drukujemy
terminy oraz propozycje zajęć, z których można w tym czasie korzystać. 

Święciechowa: 
Zajęcia organizowane przez Zespół Szkół w Święciechowie. 
13 lutego: zajęcia w świetlicy, zajęcia dla klas I-III oraz warsztaty taneczne.
14 lutego: dyżur w świetlicy, warsztaty taneczne oraz wycieczka na basen.
15 lutego: zajęcia w świetlicy i warsztaty taneczne.
16 lutego: dyżur w świetlicy i wycieczka do kina w Poznaniu. 
17 lutego: zajęcia w świetlicy, zajęcia dla klas I-III. 
20 lutego: dyżur w świetlicy. 
21 lutego: zajęcia w świetlicy, zajęcia dla klas I-III oraz wycieczka na lodowisko do

Głogowa.
22 lutego: dyżur w świetlicy.
23 lutego: zajęcia w świetlicy oraz wycieczka do Leszna na kręgle.
24 lutego: dyżur w świetlicy.
Wszystkie zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9. 00 do 12. 00.
Biblioteka w Święciechowie: 
Zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywać się będą w dniach 15, 17, 22 i 24 lutego w

godzinach od 15. 00 do 17. 00. W programie zajęć są gry i zabawy, gry komputerowe
oraz układanie puzzli. Zaplanowano także zajęcia metodą filcowania oraz wykony-
wanie ozdób wielkanocnych.

Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie:
13 lutego: zajęcia taneczne dla członków ZPiT Marynia.
14 lutego: zajęcia plastyczne.
15, 17, 20, 21 lutego: zajęcia taneczne dla członków ZPiT Marynia.
21 lutego: zajęcia plastyczne.
22, 23, 24 lutego: warsztaty dla klas I-IV pt. „Odkrywanie świata robotów”, prowa-

dzone przez ROBOakademie. 
Zajęcia taneczne odbywać się będą w godzinach od 10. 00 do 13. 00, a zajęcia

plastyczne od godziny 11.00, natomiast zajęcia z robotami od godziny 10.00 do 13. 00. 
Długie Stare: 
13 lutego: dzień chemiczny – zajęcia eksperymentalne dla uczniów klas IV-VI

szkoły podstawowej. ( od 10. 00 do 11. 00 ). 
14 lutego: dzień chemiczny – zajęcia eksperymentalne dla uczniów gimnazjum

oraz wycieczka na basen. ( od 10. 00  do 11. 00 ).
15 lutego: zajęcia sportowe z piłki nożnej na hali w Święciechowie. ( od 9. 00 do

12. 00 )
16 lutego: wyjazd do kina w Poznaniu. 
21 lutego: wyjazd na łyżwy do Głogowa. 
22 lutego: zajęcia sportowe na hali w Święciechowie (od 9. 00 do 12. 00 ).
23 lutego: wyjazd na bowling do Leszna. 
Ponadto w pierwszym tygodniu ferii w szkole, od 9. 00 do 12. 00, odbywać się

będą rozgrywki w tenisa stołowego. 
Lasocice: wszystkie zajęcia odbywać się będą w godzinach od 10. 00 do 13. 00. 
14 lutego: zajęcia świetlicowe. 
15 lutego: zajęcia w świetlicy oraz zajęcia sportowe z piłki nożnej w hali w Świę-

ciechowie.
16 lutego: zajęcia świetlicowe i wycieczka do kina w Poznaniu.
20 lutego: zajęcia świetlicowe.
21 lutego: zajęcia świetlicowe i wyjazd na lodowisko do Głogowa.

22 lutego: zajęcia świetlicowe.
23 lutego: zajęcia świetlicowe – turniej gier planszowych oraz wycieczka do Leszna
na kręgle.

ZMW Przybyszewo: 
W dniach 13, 14, 15 lutego w Sali Wiejskiej odbędą się zajęcia dla dzieci organizo-
wane przez Stowarzyszenie ZMW Przybyszewo. Podczas zajęć na dzieci czeka
moc atrakcji: konkurs rysunkowy, zabawy z lepieniem z masy solnej, modeliny,
pokaz filmowy. Jak co roku odbędą się zabawy integracyjne, sportowe. Odbędzie
się także zabawa z chustą Klanza a jeśli zawita do nas zima, będzie wspólnie lepie-
nie bałwanów. Zajęcia od godziny 10.00 do 13.00, prowadzone będą przez wolonta-
riuszy ze Stowarzyszenia ZMW i wykwalifikowanych pedagogów. Zajęcia odbywać
się będą pod hasłem: „Ferie bez nudy”. 
Błękitni Niechłód:
W pierwszym tygodniu ferii klub sportowy Błękitni Niechłód organizuje zajęcia dla
wszystkich chętnych, a w szczególności dla dzieci. Będą to zajęcia z tenisa stoło-
wego przeprowadzone pod okiem instruktora. Plan zajęć zostanie wywieszony na
drzwiach świetlicy oraz na stronie internetowej ZMW Przybyszewo. Zajęcia odby-
wać się będą w godzinach popołudniowych. Będzie możliwość zapoznania się z
działalnością klubu. A rodzice będą mogli zapisać swoje pociechy do szkółki tenisa
stołowego.
Ponadto w ramach świetlic socjoterapeutycznych w miejscowościach: Henrykowo,
Niechłód i Święciechowa w pierwszym tygodniu ferii realizowane będą zajęcia głów-
nie sportowo - rekreacyjne, połączone z wyjazdem do kina lub na basen. Zajęcia
realizowane będą w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. 

Zachęcamy dzieci i młodzież do korzystania z oferowanych programów zajęć. 

Bibliotekarz radzi
Postanowiliśmy na łamach

naszej gazety prezentować
czytelnikom nowości z półek
bibliotecznych. Co miesiąc po-
staramy się przedstawić cie-
kawe propozycje zarówno dla
dorosłych, jak i dla dzieci.
Krótko mówiąc - dla każdego
coś miłego.   

W tym miesiącu prezentujemy
książkę „Marzenia i tajemnice”
Danuty Wałęsy. Pani prezyden-
towa przerywa milczenie. Ta
książka zaskoczy, podważy ste-
reotypy, a wszystkim pozwoli
spojrzeć na wielką historię z
innej, kobiecej perspektywy. Od-
słoni drugie dno uznanych za
oczywiste faktów. W odważnej i
przejmującej autobiografii auto-
rka opowiada o sobie, swojej ro-
dzinie i burzliwej historii Polski
ostatnich dekad. Kiedy Lech Wa-
łęsa stawał się ikoną Solidarno-

ści, Danuta była bohaterką dnia
codziennego. Pragnęła miłości i
rodzinnego szczęścia, a los rzu-
cił ją w wir rewolucyjnych wyda-
rzeń, które przetaczały się przez
Polskę i jej małą kuchnię na
gdańskim blokowisku. On siedział
w obozie internowania, ona, w
piątym miesiącu ciąży, załatwiała
świniaka, żeby dzieci na Boże
Narodzenie nie były głodne.
Świat poznał jej klasę, kiedy w
zastępstwie męża odbierała Na-
grodę Nobla. Jako prezydentowa
potrafiła znaleźć się w każdej sy-
tuacji, nigdy nie wysuwała się na
pierwszy plan i bardzo strzegła
swojej prywatności. Teraz, jako
dojrzała kobieta, opowiada światu
swoją wersję wydarzeń. Mówi -
jak zawsze naturalna i silna - za-
równo o chwilach wspaniałych,
jak i o cenie, którą przyszło jej za
nie zapłacić.
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Magdalena zawsze mieszkała
sama. Z rodziną była tylko jako
dziecko, bo już po szkole podstawo-
wej wyjechała do miasta. W interna-
cie zamieszkała, kiedy nie miała
jeszcze skończonych czternastu lat.
Doskonale pamięta tamten czas. Na
wsi była bieda, pracował tylko ojciec,
a w domu żyło siedmioro dzieci.
Magdalena była najmłodsza i jak to
się na wsi mówiło "wyskrobek", bo
urodziła się piętnaście lat po ostat-
nim, swoim bracie. Najpierw więc
trzeba było dać zawód tym starszym,
niektórych ożenić lub wydać za mąż,
a dopiero na końcu zastanowić się,
jak urządzić przyszłość Magdzie.
Ona jedna mogła liczyć na średnie
wykształcenie. Wtedy w domu było
ich już tylko troje, a rodzice od lat od-
kładali na jej pobyt w mieście. Mag-
dalena mówi, że miała szczęście.

Nigdy na stałe nie wróciła już do
rodzinnego domu. Były tam tylko trzy
małe pokoiki. W jednym mieszkali ro-

Wydaje się niewiarygodne, ale obok nas żyją ludzie, których historie
mogłyby być scenariuszem do niejednego filmu. Są zwyczajni, praco-
wici, często zamknięci w czterech ścianach swojego mieszkania. Bywa,
że sami przeżywają swoje troski i dramaty i że nikt nie zauważa ich nie-
szczęścia. Ale zdarza się, że ktoś wyciągnie do nich rękę, pokaże drogę,
wzbudzi nadzieję. Takie historie chcielibyśmy na naszych łamach poka-
zywać. Oczywiście bez podawania nazwisk czy adresów bohaterów.
Ważne, by były prawdziwe. Mogą dotyczyć nas samych, ale także na-
szych bliskich, znajomych, przyjaciół. Mogą dziać się teraz albo być
wspomnieniem sprzed lat. Takie historie czegoś nas przecież uczą. Na
pewno otwierają serca i wzruszają, ale także każą doceniać wszystko, co
przynosi nam los.

Jeśli więc nasi czytelnicy znają historie, które są niecodzienne, cie-
kawe, jeśli sami przeżyli życie „jak z filmu”, prosimy o listy lub po pro-
stu, o kontakt z redakcją. Przyjedziemy, wysłuchamy opowieści o życiu.
Napiszemy.

A dziś jedna z takich historii. Wydarzyła się niedaleko Święciechowy.

dzice, w drugim brat z żoną i dziećmi,
w trzecim dwójka rodzeństwa i sios-
tra z mężem. Na dobrą sprawę nie
byłoby gdzie rozłożyć dla niej łóżka.
Toteż kiedy przyjeżdżała na wakacje
czy święta, zabierała ze sobą dmu-
chany materac i rozkładała go przy
łóżku rodziców. Bardzo lubiła te
chwile, zwłaszcza wieczory, kiedy
rozmawiali godzinami i snuli plany na
przyszłość dla Magdy. Już wtedy
obiecała sobie, że będzie pomagać
bliskim. To przecież jej udało się wy-
rwać z biedy i zobaczyć kawałek
świata. Wtedy ten świat ograniczał
się do dużego miasta, do kina, do
neonowych świateł. Jej siostrzeńcy i
bratankowie jeszcze wiele lat nie byli
dalej jak w siedzibie gminy. Później
Magda zwiedziła Polskę, jeździła na
zagraniczne wycieczki, poszła na
studia.

Najpierw zmarł ojciec, a kilka lat
później mama Magdy. Kiedy teraz
rozmawiamy o tamtych trudnych la-

tach pięćdziesiątych, Magda mówi,
że największym jej szczęściem było
to, że rodzice zdążyli zobaczyć, jak
żyje. Zdobyła bardzo dobry zawód,
dostała małe służbowe mieszkanie.
Często ich zapraszała i choć także
miała tylko jeden pokój, wstawiła do
niego dwa tapczany. Nie chciała roz-
kładać materaców, kiedy przyjeż-
dżali. Byli z niej bardzo dumni.

Wspólnie rozmyślamy, jak minęły
te wszystkie lata. Magdalena jest na
emeryturze, ale przecież dopiero co
jeździła na tę swoją wieś i przytulała
każdego nowego członka rodziny. A
to siostry rodziły dzieci, a to bratowe
prosiły ją na chrzestną, to znów któ-
regoś odwiedzała w szpitalu, wypo-
sażała do szkoły. Mieszkała dość
daleko od rodziny, ale o każdym wie-
działa wszystko, każdego wspierała.
Na wakacje przyjeżdżali do niej ko-
lejno, po dwóch, trzech. Nikt nie od-
jeżdżał bez prezentów, niektórych
wręcz musiała ubrać. Ukochaną cio-
cią była dla ponad dwudziestu siost-
rzeńców i bratanic.

Osobiste życie Magdaleny nie
układało się. Nie chcę o tym pisać,
bo to zupełnie inna historia. Zawsze
więc była sama, choć nie samotna.
Kiedy jednak przeszła na emeryturę,
nagle zrobiło się wokół niej pusto. I
wtedy wpadła na pomysł, by wrócić
do swojej wsi. Akurat wtedy syn jed-
nego z siostrzeńców - bo to już ko-
lejne pokolenie bliskich - zamierzał
się budować. To on przyjeżdżał do
cioci i namawiał ją, by budowali
razem. Obiecał urządzić jej pokój, ła-
zienkę, mówił, że będzie miała
opiekę, że nigdy nie zostanie sama.

Magdalena złapała się tej nadziei
jak koła ratunkowego. Nie jest nieza-
radna czy chora, ale powrót do domu
był chyba jej marzeniem. Tam zostali
rodzice, na cmentarzu są już groby
siostry i dwóch braci, tam zna każdą
ścieżkę, choć przez te lata wieś bar-
dzo się zmieniła. Ale lasy obok wsi
ciągle są te same. Przegadałyśmy
niejedną godzinę o tym, czy robi do-
brze, czy powinna sprzedać swoje
mieszkanie, czy dać pieniądze - to
na dach, to na okna.

Zainwestowała sporo; wszystko,
co zaoszczędziła przez lata i zaliczkę
na poczet sprzedaży mieszkania. No

i pojechała zobaczyć, jak idą prace.
Domek rzeczywiście się budo-

wał. Ale bardzo mały. Na razie bez
pokoju dla niej. Młodzi powiedzieli jej,
że póki co zamieszka nad garażem.
Tam się wysprząta, pomaluje i jakoś
to będzie. Cioci przecież dużo nie
potrzeba. Gdybym jej nie znała, nie
uwierzyłabym, że mogła dać się
oszukać. Ale wiem, że jest prostoli-
nijna, że zawsze mówi  to, co myśli,
że wierzy ludziom. A już swoim bli-
skim to właściwie bezgranicznie.
Dlatego nie brała żadnych pokwito-
wań na pieniądze, nie spisywała
umowy co do swojego zamieszka-
nia.

Magdalena dalej mieszka sama.
Może jest tylko trochę bardziej
"szara". Kiedy chcemy powspomi-
nać, mówimy o jej rodzicach, o wy-
jazdach na wieś - ja też tam kilka
razy byłam - o studiach i pracy... O
tym, co dobre. Nigdy o pieniądzach.
Magda nie chce uwierzyć, że to one
podzieliły jej rodzinę. Jeśli więc
pytam, co teraz, najczęściej odpo-
wiada, że chciałaby młodym poka-
zać tamten świat pradziadków.
Biedny, ciężki, ale z wartościami.
Niestety, nie da się go przywrócić.
Zresztą, czy oni potrafiliby w nim
żyć?!

SPISAŁA HALINA SIECIŃSKA

Prawdziwe 
historie

Przede wszystkim o Dniu Zakochanych, czyli popularnych walentyn-
kach. Tego dnia wyznania miłości i zapewnienia o przyjaźni powinniśmy
przekazać wszystkim bliskim. A ten dzień to 14 lutego. Pamiętajmy wów-
czas o kwiatkach, kartkach, życzeniach, serdecznych SMS-ach i uśmie-
chu przez cały dzień. 

A ponadto w tym miesiącu przypadają jeszcze inne ważne dni. Już 2
lutego w Polsce obchodzi się Dzień Handlowca i uchwalony przez Sejm
Dzień Polonii. Na 3 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Ra-
kiem, natomiast 11 lutego Światowy Dzień Chorego. Ten ostatni usta-
nowiony został przez Jana Pawła II w 1992 roku. Przypada on w dniu
Matki Bożej z Lourdes.

I jeszcze cztery nietypowe lutowe dni. 8 lutego obchodzimy Dzień Bez-
piecznego Internetu, a 17 lutego Światowy Dzień Kota. Zawsze od trze-
ciego poniedziałku tego miesiąca obchodzi się Tydzień Pełnego
Uśmiechu. W tym roku przypada to od 20 lutego.  A 21 lutego organiza-
cja skautowska na całym świecie obchodzi Dzień Myśli Braterskiej.

Nie zapomnij w lutym14 lutego nie wolno zapomnieć
o ukochanej osobie, bliskich czy
przyjaciołach. Można im wysłać kar-
tkę z życzeniami, obdarować słod-
kościami lub po prostu spędzić czas
w rodzinnym gronie.

Dniu Zakochanych patronuje
święty Walenty. Był męczennikiem,
jako biskup Termi pod Rzymem zgi-
nął za czasów cesarza Klaudiusza I
Gota. Było to około 270 roku. 

Dlaczego czczono świętego Wa-
lentego? Był niezwykłym człowie-
kiem, patronował chorym na
epilepsję i choroby nerwowe. Jego
imię kojarzono też z miłością i przy-
jaźnią, a to za sprawą pewnego
zdarzenia. Święty Walenty pobłogo-
sławił bowiem związek między po-
gańskim legionistą a chrześcijanką.

Para żyła długo i szczęśliwie. Wieść
o tym szybko się rozeszła. Wielu
chciało podobnego błogosławień-
stwa z rąk biskupa. Znacząca jest
data jego śmierci - 14 lutego. W tym
dniu obchodzono święto urodzaju i
przyrzeczeń małżeńskich. Potem
zmieniono je na święto obietnic mi-
łości i postanowień przyjaźni. 

W Polsce Dzień Zakochanych
obchodzony jest od kilkunastu lat.
Bardzo szybko święto to zakorze-
niło się w naszej kulturze. Związane
jest z okazywaniem miłości, ale do-
tyczy nie tylko zakochanych. Kartkę
z życzeniami czy upominek dzieci
mogą podarować rodzicom i dziad-
kom. Prezentem można też obda-
rować tego, kogo przyjaźń bardzo
cenimy.

Dzień przyjaźni i miłości
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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 pierwszym numerze „Kuriera...” było hasło:
Pamiętajmy o leśnych zwierzętach. Do naszej redakcji dotarło 26 prawidłowych
rozwiązań. W drodze losowania wyłoniliśmy zwycięzcę. Jest nią pani Donata Mu-
sielak z Długiego Starego. Nagrodę można odebrać w Samorządowym Ośrodku
Kultury w godz. od 8.00 do 15.00. Gratulujemy.  Zachęcamy do przesyłania rozwią-
zań. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Na rozwiązania czekamy do 20 lutego. 

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Wszystko, co dobre, spotka Cię do-
piero w trzecim tygodniu lutego. Na po-
czątku miesiąca nazbiera się wiele
spraw do załatwienia i na niektóre nie
znajdziesz czasu. Będzie sporo ner-
wówki. A potem miła wizyta i pewna
niespodzianka. 

Byk 20.04-20.05
Czas uzdrowić relacje z bliską

osobą. To najlepszy moment, by wy-
ciągnąć do niej rękę. Nie warto w
nowym roku pielęgnować urazów. Pod
koniec miesiąca oczekuj ważnej wia-
domości. Może także nagrody w pracy. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Przed Tobą spokojny i niezbyt wy-

magający miesiąc. Obowiązki okażą
się mniej absorbujące niż zwykle. Mo-
żesz też liczyć na rodzinę. Poświęć
więcej czasu swojemu zdrowiu. Nie za-
szkodzi wizyta u lekarza i więcej ruchu. 

Rak 22.06-22.07
Czeka Cię spore zamieszanie w

pracy. Nawał obowiązków zmuszać Cię
będzie do skrajnego wysiłku, ale właś-
nie wtedy pokażesz swoje umiejętno-
ści. Być może zasłużysz na awans. W
domu miłe zaskoczenie.  

Lew 23.07-22.08
Wspólny czas z rodziną okaże się

cudownym relaksem. Nie rezygnuj z
ferii z dziećmi. Uważaj też na wydatki,
abyś nie popadła w długi. Gwiazdy
mówią, że czeka Cię nowa znajomość
w pracy. 

Panna 23.08-22.09
Najbliższe tygodnie mogą przy-

nieść rozczarowanie. Ktoś wykaże się
brakiem taktu i niechcący sprawi Ci
przykrość. Szybko rozwiąż ten konflikt.
W uczuciach miła stabilizacja. Dobre fi-
nanse. 

Waga 23.09-22.10
Powinnaś zaplanować jakieś

zmiany. To mogą być zakupy, remont,
zajęcia w klubie. Ważne, abyś znalazła
sposób na oderwanie się od proble-
mów. Pod koniec miesiąca oczekuj cie-
kawego spotkania służbowego. 

Skorpion 23.10-21.11
Luty będzie miesiącem, w którym

skupisz się głównie na sobie. Nie za-
pomnij jednak o bliskich, tym bardziej
że ktoś będzie potrzebował Twojej po-
mocy. Warto zagrać w jakąś grę licz-
bową, może będzie wygrana. 

Strzelec 22.11-21.12
Zaniedbałaś trochę życie towarzy-

skie, czas wrócić do przyjaciół.
Gwiazdy wróżą nową, ciekawą znajo-
mość. Kto wie, może to będzie począ-
tek prawdziwego uczucia. Finanse
nieco lepsze.  

Koziorożec 22.12-19.01
Musisz wziąć sprawy w swoje ręce

i wreszcie zdecydować o zmianach w
życiu. Pomyśl o nowej pracy, a nawet
o założeniu firmy. W uczuciach też
przydałby się porządek. Nie obiecuj ni-
czego, czego nie dotrzymasz. 

Wodnik 20.01-18.02
Zwróć uwagę na zainteresowanie

się Tobą ze strony kolegi z pracy. To
coś poważnego. Może warto pójść
razem na kawę albo na tańce. Skon-
troluj zdrowie, zwłaszcza drogi odde-
chowe. I spodziewaj się podwyżki. 

Ryby 19.02-20.03
Luty zapowiada się dobrze, chociaż

powinnaś trochę odpocząć. Weź kilka
dni urlopu. Dobrze, gdybyś odwiedziła
rodzinę. Pod koniec miesiąca spodzie-
waj się nietypowej przesyłki. 

(: (: HUMOR :) :)
Policjant zatrzymuje blondynkę

jadącą pod prąd jednokierunkową
ulicą: 

- Nie widziała pani znaku? Tu
można jechać tylko w jednym kie-
runku. 

- A czy ja jadę w dwóch? 
xxx

Kowalski spotyka przyjaciela: 
- czy dostałeś mój list? 
- Ten, w którym przypominasz

mi, żebym ci oddał 300 złotych? 
- Właśnie ten!
- Nie, jeszcze nie dostałem. 

Przepisy
Czytelniczek

Kosmetyki z zagrody

Na łamach gazety zamierzamy
zamieszczać przepisy kulinarne
naszych Czytelniczek. Dziś pierw-
sze dwa. Oczekujemy jednak na
kolejne propozycje. Mogą to być
przepisy na pyszne sałatki, ciasta,
dania mięsne, desery i tak dalej.
Chętnie podamy nazwiska pań,
które te przepisy polecają. Przesy-
łać je można mailem, pocztą lub
po prostu przez telefon. 

ZUPA Z MARCHWI 

Do przygotowania zupy potrzeba:
około 1, 5 kg kości, 1 selera, 1 piet-
ruszki, 1 pora, 5 ziemniaków, 7 mar-
chewek, 5 dag masła, 3 łyżek mąki,
połowy opakowania śmietanki, soli,

pieprzu, octu winnego. 
Kości należy opłukać, zalać

dwoma litrami wody i zagotować.
Warzywa obrać, umyć, rozdrobnić,
dodać do gotujących się kości i ca-
łość posolić. Gotować do miękkości.
Potem trzeba wyjąć wszystko z wy-
waru i zmiksować lub przetrzeć przez
sito. Następnie dodać z powrotem do
wywaru, zaprawić śmietanką zmie-
szaną z mąką, zagotować, przypra-
wić solą, pieprzem i octem winnym.
Na koniec zupę posypać natką piet-
ruszki. Będzie pyszna.

ZUPA Z MIELONEGO

1/2 kg wieprzowego mięsa mielo-
nego, 1/2 kg pieczarek, 2 duże pory,
cebula, 2 serki topione (koniecznie
ziołowe), 3 litry wody, vegeta, maje-
ranek, szczypta bazylii i tymianku,

sól, pieprz. 
Mięso mielone podsmażamy z

cebulką, dodając pieprz, sól, majera-
nek. W drugim naczyniu podsma-
żamy pocięte i przyprawione
pieczarki. Kiedy mięso i pieczarki
są już dobre, przekładamy je do jed-
nego garnka. Wkładamy pokrojone w
talarki pory, dolewamy wody i gotu-
jemy około 40 minut. Dodajemy ty-
mianek, bazylię i jeśli ktoś lubi, więcej
soli i pieprzu. Na koniec rozpusz-
czamy serki w gorącej wodzie i wle-
wamy do zupy. Podajemy z pajdą
chleba. 

Czyli takie, które możemy zrobić
same, korzystając z produktów z na-
szych ogrodów, sadów, a także z
tych, które trzymamy w spiżarni. Tak
robiły nasze babcie i mamy i do ta-
kich wraca się dzisiaj w dobie po-
wszechnej chemii. Kosmetyki z
zagrody są przede wszystkim natu-
ralne, zdrowe i sporządzone w zgo-
dzie z naturą. W tej rubryce
będziemy podawać przepisy: na
piękne włosy, na lepszą cerę, na po-
prawienie skóry dłoni i na wiele jesz-
cze innych kosmetycznych
zabiegów.  

Walczyć z przebarwieniami.
Zwłaszcza tymi, które pojawiają się
w pewnym wieku na dłoniach. Jest

na to prosty babciny sposób. Trzeba
utrzeć trochę chrzanu z ogródka i
zmieszać go z pełnotłustym mle-
kiem. Kiedy zrobimy z tych produk-
tów papkę, nakładamy ją na pół
godziny na przebarwione miejsca.
Po kilku takich kuracjach ciemne
plamy zbledną. 

Kąpiel dla paznokci. Jeśli
chcemy je wzmocnić, bo się łamią
czy rozdwajają, dobrze jest co-
dziennie zanurzać palce w specjal-
nej miksturze. Szklankę maślanki
trzeba zmiksować ze świeżym ogór-
kiem i 3 łyżkami oliwy. Taką papkę
wlewamy do miseczki i moczymy w
niej palce przez 10 minut Po dwóch
tygodniach będzie lepiej. 

Krzyżówka z nagrodą

1 2 3 4 2 5 2 6 7 8 9  9
4 7 10 11 9 7 12 9 7 5

Na rozpalonym
ruszcie

Morski bałwan
1

Dawna nazwa
Konga

Puszczany jesie-
nią na wiatr

4

Arabskie państwo
ze stolicą Maskat

6

George, fran-
cuska pisarka, mi-

łość F.Chopina
5

Pierwsza żona
Michaiła Gorba-

czowa
8 9

Amerykański
orzeł rdzawobru-

natny
11

2

Tłuszcz z jodem
z dorsza Jesienny kwiat

Węgierski król,
założyciel 
dynastii

Usterka lub
przywara

Leśny rudzielec
Gęgający ptak

hodowlany
Barwna
papuga R

12

Część wielodnio-
wego wyścigu

7

Karnacja twarzy

3

10   

Promieniotwórczy pierwiastek
odkryty przez Marię
Skłodowską - Curie
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Dla uczniów i szkoły
Bardzo atrakcyjnie zapowiada się bieżący rok szkolny dla
uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej w Święciechowie.
Oprócz lekcji mają bowiem mnóstwo dodatkowych zajęć, które
oczywiście nie kolidują z ich codziennymi obowiązkami.

Na te dodatkowe zajęcia dzieci
chętnie przychodzą, tym bardziej że
są one różnorodne i dostosowane
do ich potrzeb oraz możliwości. A
prowadzą je nauczycielki: Elżbieta
Skorupińska, Katarzyna Malcherek,
Longina Raburska, Dorota Śmig-
lewska, Alina Bugajewska oraz Mał-
gorzata Dudziak.

Uczniowie mają do wyboru aż
sześć kategorii różnych zajęć. Od
muzycznych, tanecznych, gimna-
stycznych po te rozwijające ich
pasje, jak matematyka czy pla-
styka. Ale są też zajęcia terapeu-
tyczne i psychoedukacyjne dla
dzieci, które mają kłopoty w kontak-
tach z innymi. Wszystkie prowa-
dzone są w atrakcyjnych, często
zabawowych formach. Dzieciom
naprawdę się podobają. 

Aby realizować dodatkowy pro-
gram dla najmłodszych uczniów,
szkoła została wyposażona w
sprzęt sportowy, programy multi-
medialne, sprzęt komputerowy i no-
woczesne pomoce dydaktyczne.
Wszystko to było możliwe dzięki
temu, że gmina przystąpiła do unij-
nego projektu edukacyjnego. Wnio-
sek na akceptację projektu został
przyjęty i szkoła mogła rozpocząć
cykl dodatkowych zajęć. Projekt jest
realizowany i współfinansowany
przez Europejski Fundusz Spo-
łeczny Program Operacyjny „Kapi-
tał Ludzki”. Nauczycielki nie
ukrywają, że z realizacji projektu ko-
rzystać będą przede wszystkim
dzieci. Podobny projekt realizują
nauczyciele w szkołach w Lasoci-
cach i Długiem Starem.

Nasze maleństwo
ma roczek

Pora na kolejną, maleńką
mieszkankę naszej gminy. Tym
razem odwiedziliśmy Martę Bortel
z Krzycka Małego. Jej pierwsze
urodziny przypadają 9 lutego.
Wtedy odbędzie się uroczysta
msza święta oraz przyjęcie w ro-
dzinnym gronie. Dziewczynka, na-
zywana przez domowników
„słoneczkiem”, jest pierwszą córką
i wnuczką w rodzinie Bortelów.
Marta jest pogodnym i radosnym
dzieckiem. Uwielbia domowe je-
dzenie, a także słodycze i owoce.
Kocha mleko. Najbardziej lubi spa-
cery na świeżym powietrzu, choć
przepada też za książkami i za-
bawkami. Swoją obecnością spra-
wia wiele radości domownikom, a
najlepszą niańką dla Martusi jest
dziadek Henryk. Solenizantce ży-
czymy wielu radosnych chwil i
szczęśliwego dzieciństwa. 

W czwartek, 12 stycznia, uczniowie ze szkoły w Lasocicach wy-
jechali na wycieczkę do oczyszczalni ścieków w Henrykowie.
Zwiedzili zakład i obserwowali proces oczyszczania ścieków. Do-
wiedzieli się, jakie zagrożenia może powodować nieszczelny
zbiornik czy też wylewanie ścieków w miejscach do tego nieprze-
znaczonych. Gospodarze zachęcali dzieci do wzięcia udziału w
plastycznym konkursie na plakat o tematyce ekologicznej.

uczniowie z klasy IIIb ze Szkoły Podstawowej w Święciechowie
dostali nowy rzutnik multimedialny. Sprzęt podarowali im ewelina
i Sławomir Knop, właściciele firmy Metalika Recycling. Teraz lek-
cje są o wiele ciekawsze. W lutym rusza tradycyjny turniej: GRAND PRIX GRY W

KOPA O PUCHAR WóJTA GMINY ŚWIĘCIECHOWA. 
Pierwsze rozgrywki odbędą się w Krzycku Małym 

11 lutego o godz. 18. 00 w Sali Wiejskiej. 
Zapisy przyjmujemy pod numerem: 666050770.



Wspomnienie z sylwestra
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Karnawał trwa. Mieszkańcy naszej gminy chętnie spotykają się na zabawach i wieczorkach tanecznych oraz imprezach w
gronie rodziny i znajomych. O tym, że wspólnie witali Nowy Rok, świadczą zamieszczone poniżej zdjęcia. A sylwester był u
nas naprawdę wyjątkowy. Wszyscy, którzy chcieli się bawić, mogli wybrać jeden z sześciu balów. Każdy proponował dobrą
muzykę, obficie zaopatrzone stoły, konkursy, no i oczywiście szampana o północy. Były życzenia, uściski i mnóstwo radości.
Powtórzmy więc jeszcze raz – niech rok 2012 będzie dla wszystkich szczęśliwy. 

Niechłód
ŚwięciechowaDługie Stare

Święciechowa

Krzycko Małe

Gołanice
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Zagrała Orkiestra

Więcej zdjęć znajduje się na stronach internetowych: 
www. zsswieciechowa. cba. pl 

www. zslasocice. pl 
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