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Zagra Orkiestra

Jak co roku w naszej gminie
działają dwa sztaby - w Święcie-
chowie i w Lasocicach. Jego sze-
fami są: Maria Waszak i Beata
Krystians. Obydwa sztaby mają
swoje siedziby w miejscowych
szkołach. Już odebrano identyfika-
tory dla wolontariuszy. Będzie ich
41. 

W niedzielę, 12 stycznia, wo-
lontariuszy spotkamy przed ko-

ściołami, na ulicach, przy szkołach
i sklepach. Wszyscy będą mieli or-
kiestrowe puszki i czerwone ser-
duszka. Pamiętajmy, by przyj-
mować ich z uśmiechem i życzli-
wie. Dzięki zebranym pieniądzom
uratujemy zdrowie tysięcy osób. A
więc wrzućmy do puszki chociaż
symboliczną złotówkę. Przyda się
każda. 

Od godz. 15. 30 Orkiestra

zagra w Święciechowie, natomiast
od godz. 13. 30 w Lasocicach. 

Na scenie pojawią się zespoły
muzyczne, taneczne, wokalne.
Będą konkursy, turnieje sportowe,
pokazy oraz warsztaty. W trakcie
koncertów organizatorzy przepro-
wadzą licytację, a o godz. 20
wszyscy poślą Światełko do Nieba. 

Orkiestra gra oczywiście spo-
łecznie. Sztaby, wolontariusze, ze-
społy artystyczne i wiele osób
zaangażowanych przy organizacji
imprez poświęcają swój czas i
swoje umiejętności bez wynagro-
dzeń. Dla Orkiestry sale, pomiesz-
czenia, sprzęt na ten dzień oddają
szkoły i Ośrodek Kultury. Środki
transportu proponują osoby lub
firmy prywatne. Przedmioty do li-
cytacji przekazują darczyńcy.
Gramy przecież wszyscy w szczyt-

nym celu!
A zatem do zobaczenia w nie-

dzielę, 12 stycznia. Bądźmy
razem już od wczesnych godzin
do późnego wieczora. 

W niedzielę, 12 stycznia, w całym kraju grać będzie Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku pieniądze zbie-
rać będziemy na zakup specjalistycznego sprzętu dla dzie-
cięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej
seniorów. Orkiestra zagra także w gminie Święciechowa. 

W niedzielę, 5 stycznia, w Sali Wiejskiej w Święciechowie odbył się operetkowy koncert karnawałowy pod nazwą
"Przetańczyć całą noc". Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała najpiękniejszych arii i duetów ze znanych
operetek i musicali, a także popularnych i lubianych szlagierów. Organizatorem koncertu był Samorządowy Ośro-
dek Kultury w Święciechowie.
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W przedświątecznym okresie w Sali Wiejskiej w Niechłodzie odbyła się impreza pod nazwą „Świąteczne specjały”. Organizatorzy po-
starali się, aby wprowadzić gości w świąteczny klimat. W sali unosił się zapach wigilijnych potraw oraz żywej choinki. Specjały przy-
gotowywały panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Niechłodu, Święciechowy, Gołanic i Przybyszewa. Panie brały udział w konkursie na
najsmaczniejszą rybę, najlepsze ciasto z maku oraz najładniejsze stoisko. Radość ogarnęła członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Przy-
byszewa, bowiem panie otrzymały trzy puchary ufundowane przez Samorządowy Ośrodek Kultury, wygrywając w każdej kategorii. W
jury konkursu zasiedli wójt gminy Marek Lorych, sołtys wsi Niechłód Rafał Jóźwiak, ksiądz Dariusz Paterczyk oraz Grzegorz Lisiatyń-
ski. Upominki za zaangażowanie dla wszystkich kół biorących udział w imprezie wręczył radny gminy Edward Kurpisz. Ponadto szkoła
ze Święciechowy i świetlica z Niechłodu przygotowały kiermasz ozdób świątecznych. Wręczono także nagrody dla zwycięzców kon-
kursu na upieczenie piernika, który po raz pierwszy organizowała święciechowska biblioteka. A w trakcie imprezy czas umilał zespół
Wild Rock Dreamers. Dzieci korzystając z pomocy Kasi Malcherek i wolontariuszki Pauliny Lisiatyńskiej, zdobiły pierniki i tworzyły
ozdoby świąteczne. Wszystkie powstałe bombki i łańcuszki zawisły na choince, która zdobi Salę Wiejską. 

Ostatnia sesja Rady
Gminy w roku 2013 odbyła
się 30 grudnia. Na poprzed-
niej sesji, 19 grudnia ub.r.
samorząd przyjął budżet na
rok bieżący. Dane dotyczące
wpływów i wydatków w roku
2014 podajemy na stronie 3.
W tej informacji podsumo-
wujemy prace Rady przez
minionych 12 miesięcy. Otóż
w roku 2013 Rada Gminy
Święciechowa odbyła 10
sesji. Wszystkie odbywały
się w sali posiedzeń Urzędu. 

Samorząd podjął w minionym
roku 75 uchwał. Zdecydowana
większość dotyczyła spraw bu-
dżetowych. Były więc uchwały do-
tyczące podatków i wpływów do
budżetu, zmian w budżecie w
ciągu roku, udzielenia absoluto-
rium wójtowi w związku z realiza-
cją budżetu i tak dalej. W

Rada podsumowała rok
minionym roku kilka uchwał zwią-
zanych było z przejęciem przez
gminę obowiązku prowadzenia
gospodarki odpadami i przystąpie-
nia do Komunalnego Związku
Gmin Regionu Leszczyńskiego.
Ponadto radni uchwalili: zmiany w
statucie SOK, wysokość opłat za
przedszkola, propozycję zmian
planu aglomeracji Leszno, nada-
nie nazw ulic, przyjęcie aktualiza-
cji programu ochrony środowiska
dla gminy Święciechowa, dokonali
oceny  zasobów pomocy społecz-
nej itd. 

Przez cały rok pracowały
wszystkie komisje Rady. Komisja
Kultury, Zdrowia, Oświaty i Po-
mocy Społecznej, Komisja Rol-
nictwa i Ochrony Środowiska.
Komisja Budżetu i Finansów obra-
dowały po 11 razy. Natomiast Ko-
misja Rewizyjna – spotkała się 9
razy. 

Frekwencja zarówno na ses-
jach, jak i na posiedzeniach ko-
misji była niemal stuprocentowa.
Obok radnych uczestniczyli w nich
wójt gminy oraz sekretarz i skarb-
nik gminy. Zawsze też zapraszano
powiatowych radnych, sołtysów
wsi, a także dyrektorów i kierowni-
ków jednostek organizacyjnych
gminy. 

Warto też przypomnieć, że
radni uczestniczyli w obchodach
20-lecia współpracy Święcie-
chowy z niemiecką gminą Gros-
shabersdorf. Samorządowcy
spotkali się z przedstawicielami
władz z zaprzyjaźnionych gmin z
Niemiec, Francji i Chorwacji. 

* Wkrótce obchodzić będziemy
69. rocznicę wyzwolenia Święcie-
chowy. Przypada ona 29 stycznia.
Tego dnia pamiętajmy o ludziach,
którzy ginęli na tych terenach. 

* Jak zawsze w styczniu przy-
padają jedne z najpiękniejszych
dni w roku. 21 i 22 stycznia dzieci
świętować będą Dzień Babci i
Dzień Dziadka. Będą życzenia,
laurki i szczere uściski wnucząt. 

Ważne daty

Świąteczny jarmark
Jak co roku przed Bożym Na-

rodzeniem w zaprzyjaźnionej
gminie niemieckiej odbywa się
Jarmark Adwentowy. W dniach
od 6 do 8 grudnia wzięła w nim
udział delegacja z naszej gminy. 
Kilkuosobowa delegacja ze Świę-
ciechowy na tegoroczny jarmark
przygotowała kilka świątecznych
potraw, które cieszyły się dużym

powodzeniem. Na stoisku poda-
wano m. in.: krokiety, bigos oraz
barszcz. Pobyt w Bawarii miał wy-
jątkowo świąteczny charakter. Nie
zabrakło bowiem kolęd, świątecz-
nych życzeń czy dzielenia się
opłatkiem. Wyjazd był także
okazją do miłych spotkań z miesz-
kańcami Grosshabersdorf. 

Stowarzyszenie
ZMW dziękuje za
przygotowanie pa-
czek. W Wigilię
Święty Mikołaj wraz z
wolontariuszkami roz-
wiózł je do wytypowa-
nych osób. To był już
kolejny raz, kiedy
udowodniliśmy, że
nasza gmina ma
wspaniałych i pomoc-
nych mieszkańców!
RAZEM MOŻEMY
WIĘCEJ! 
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Praca w Urzędzie
Dwudziestego stycznia mija ter-

min składania ofert na stanowisko
pracy do spraw inwestycji w na-
szym Urzędzie Gminy. Poszuku-
jemy osób z wyższym
wykształceniem technicznym (naj-
lepiej budowlanym). Do podstawo-
wych obowiązków pracownika
będzie należało w szczególności:
prowadzenie całości spraw zwią-
zanych z przygotowaniem, realiza-
cją i przekazaniem do użytkowania
inwestycji gminnych, opracowywa-
nie planów i programów inwesty-
cyjnych, nadzór nad ich terminową
realizacją oraz współpraca z jed-
nostkami organizacyjnymi gminy w
zakresie przedsięwzięć inwesty-
cyjnych przez nie realizowanych. 

Procedura naboru na ww. sta-
nowisko będzie składała się z kilku
części: wstępnej selekcji kandyda-
tów (analiza dokumentów aplika-

cyjnych),  wstępnej rozmowy z
kandydatami, której celem jest
ustalenie ogólnej opinii o kandyda-
cie i jego kwalifikacjach,  testu wie-
dzy i umiejętności,  selekcji
końcowej kandydatów (ostateczna
rozmowa kwalifikacyjna), która po-
zwoli zbadać zachowanie kandy-
data w konkretnych sytuacjach,
jakie mogą się wydarzyć na stano-
wisku urzędniczym (tzw. próby
pracy). 

Szczegóły dotyczące wyma-
gań, zakresu wykonywanych
zadań, wymaganych dokumentów
oraz sposobu złożenia oferty znaj-
dują się w ogłoszeniu, które publi-
kujemy na stronie 11. 

Wszystkich chętnych serdecz-
nie zapraszamy!

PATRYK TOMCzAK
zASTęPCA WóJTA
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We wtorek, 24 grudnia, na cmen-
tarzu w Święciechowie pożegnaliśmy
Barbarę Peljan. Odeszła nieoczeki-
wanie, pozostawiając w ogromnym
smutku rodzinę i przyjaciół. Odeszła
za wcześnie. Miała 55 lat. 

Panią Barbarę Peljan znali niemal
wszyscy mieszkańcy gminy. Zaraz po
szkole średniej rozpoczęła tu pracę w
pomocy społecznej. Przez ponad 30
lat odwiedzała ludzi, którzy znaleźli
się w trudnej sytuacji życiowej. Lubiła
swoją pracę, potrafiła dostrzec pro-
blemy innych, cieszyła się, gdy mogła
pomóc. Chętnie uczestniczyła też w

społecznej pracy kilku organizacji działających na rzecz rodziny. 
Była kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracowała

do końca z wielkim zaangażowaniem i sercem. 
Jeszcze tak niedawno rozmawialiśmy z panią Barbarą na łamach na-

szej gazety. Mówiła nam o pracy, ale także o rodzinie. Była szczęśliwą
żoną i mamą. Dzieliła się radością z osiągnięć swoich dzieci, marzyła o
tym by zostać babcią, była szczęśliwa, że mieszka z mamą, chciała poje-
chać z mężem do Egiptu. Dużo czytała, uprawiała sport. 

Niestety, los chciał inaczej. Pani Barbara odeszła na zawsze. Żegnali
ją bliscy, ale i ludzie, którym pomogła, których wspierała. Nie będzie za-
pomniana. Barbara Peljan była częścią święciechowskiej społeczności.
Była kochaną mamą, żoną, córką. Będziemy o niej pamiętać, a bliskim
składamy wyrazy szczerego współczucia. 

MAReK LORYCH, WóJT GMINY ŚWIęCIeCHOWA
JAN DUTKA, PRzeWODNICząCY RADY

MAReK TULeWICz, ReDAKTOR NACzeLNY 

POŻEGNANIE

tów prowadzonych przez szkoły i
przedszkola. Wydatki na oświatę i
wychowanie stanowią 36, 8 pro-
cent całego budżetu gminy. 

Dużą część budżetu samorząd
zawsze przeznacza na pomoc spo-
łeczną. W roku bieżącym będzie to
2. 433. 064 zł. Aż 1. 679. 007 zł sta-
nowić będą świadczenia rodzinne i
wypłaty z Funduszu Alimentacyj-
nego. Poza tym gmina wspierać
będzie rodziny zastępcze, domy
pomocy społecznej, placówki opie-
kuńczo – wychowawcze. Utrzyma
też Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej. A ponadto przewiduje
pomoc w naturze dla potrzebują-
cych, wypłacanie dodatków miesz-
kaniowych, finansowanie składek
ubezpieczeniowych oraz rozpo-
częte w 2013 roku finansowanie
pobytu dwóch osób w Centrum In-
tegracji Społecznej w Kłodzie. 

Bardzo ważną i dużą część wy-
datków gminy stanowią inwestycje.
W tym roku ich koszt wyniesie 5.
483. 267 zł. Jest to 24, 6 procent
wszystkich tegorocznych wydat-
ków. Największą inwestycją bieżą-
cego roku jest oczywiście
kontynuacja kanalizacji sanitarnej
Gołanice – Krzycko Małe, na którą
samorząd zapisał kwotę 2. 853.
567 zł. Druga duża inwestycja to
budowa drogi – ulicy Rolnej w Dłu-
giem Starem za 896.000 zł. O
wszystkich inwestycyjnych zada-
niach bieżącego roku napiszemy w
lutowym wydaniu „Kuriera…”.
Wówczas podamy, jakie prace i za-
kupy inwestycyjne oraz remonty
przeprowadzone będą w poszcze-
gólnych miejscowościach. 

I jeszcze kilka innych znaczą-
cych wydatków. Na Samorządowy
Ośrodek Kultury - 460.470 zł, na
bibliotekę - 199. 963 zł, na utrzy-
manie sal wiejskich - 453. 104 zł,
na gospodarkę mieszkaniową -
410. 000 zł, na bezpieczeństwo
publiczne i ochronę przeciwpoża-
rową - 253. 000 zł, na administra-
cję publiczną, Urząd Gminy, Radę
Gminy, pracowników obsługi, pro-
mocję gminy i współpracę z zagra-
nicą - 2. 494. 696 zł, na gospodarkę
komunalną i ochronę środowiska -
1. 172. 479 zł, w tym na oświetle-
nie dróg i ulic - 424. 000 zł, na sport
- 295. 000 zł, na spłatę i obsługę
kredytu - 1. 022. 795 zł. oraz na do-
tacje do przydomowych oczysz-
czalni i usuwanie azbestu - 50. 000
zł. 

BUDŻET 2014
Radni gminy Święciechowa podjęli uchwałę budżetową. Na
sesji w dniu 19 grudnia ub. r. ustalili wysokość dochodów i
wydatków roku 2014. DOCHODY gminy w bieżącym roku za-
planowano na kwotę 19. 552. 633 zł. WYDATKI wyniosą 22.
407. 549 zł. Różnicę między dochodami a wydatkami samo-
rząd sfinansuje z pożyczek i kredytów zaciągniętych na rea-
lizację inwestycji.  

DOCHODY
Na dochody gminy składają się

głównie podatki, subwencje i dota-
cje. 

Największą pozycję stanowią
podatki. W tym roku gmina planuje
uzyskanie ze wszystkich podatków
kwoty 10. 332. 622 zł. Są to za-
równo podatki lokalne, jak i udział
gminy w podatku dochodowym od
osób fizycznych i prawnych. Dla
przykładu podajemy kilka wielkości
dotyczących podatków. I tak: poda-
tek od nieruchomości wyniesie 4.
923. 961 zł, podatek od środków
transportowych 360. 000 zł, poda-
tek rolny 358. 679 zł, udział w po-
datku dochodowym od osób
fizycznych przekazywanych przez
Ministerstwo Finansów 3. 773. 112
zł. 

Drugą pozycję w dochodach
gminy stanowi subwencja oświa-
towa. Te pieniądze w całości prze-
znaczone są na działalność szkół w
gminie. W tym roku subwencja wy-
niesie 4. 636. 712 zł. Powiedzmy
jednak, że nie są to jedyne pienią-
dze, jakie gmina przekazuje na
oświatę i wychowanie. Piszemy o
tym w części o wydatkach. 

Trzecia pozycja w dochodach to
dotacje na zadania z zakresu ad-
ministracji rządowej oraz inne za-
dania zalecone gminie. W
zdecydowanej większości są to
pieniądze, które przeznaczone
będą na pomoc społeczną. Dotacje
w bieżącym roku wyniosą 1. 713.
421 zł. 

Powiedzmy jeszcze, że do-
chody gminy tworzyć się będą też
z pieniędzy, jakie uzyskują pla-
cówki oświatowe, kulturalne i spor-
towe, a także Urząd ze sprzedaży i
dzierżawy mienia komunalnego
oraz różnych opłat. 

WYDATKI
Jak co roku największą pozycją

w wydatkach gminy jest oświata.
Na działalność oświatową i wycho-
wawczą samorząd przeznacza
całą subwencję i dodatkowo pie-
niądze z dochodów własnych.
Łącznie na ten cel przewiduje się 8.
250. 316 zł. W ramach tych kwot
utrzymane będą szkoły podsta-
wowe, gimnazja i przedszkola. Ale
te pieniądze to także: finansowanie
remontów oświatowych placówek,
dowozu dzieci do szkół, utrzymanie
stołówek szkolnych, dokształcanie
nauczycieli oraz realizacja projek-
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imieniny obchodzą
W styczniu

ANIELA - 27 I
Imię Aniela wywodzi się z ję-

zyka greckiego i dosłownie ozna-
cza anioła, posłańca, zwiastuna.
Jest popularne w świecie, właśnie
z racji kultu aniołów stróżów.
Aniela jest bardzo miłą kobietą i
ma dużo wdzięku. W życiu kieruje
się sercem i nie zawsze dobrze na
tym wychodzi. Lubi gotować, a po-
trawy przez nią przygotowane
sprawiają wiele radości domowni-
kom i gościom. Jej kolorem jest fio-
let, rośliną konwalia, zwierzęciem
jaszczurka, liczbą szóstka, a zna-
kiem zodiaku Rak. Imieniny ob-
chodzi także: 4 stycznia, 12, 28 i
30 marca, 1, 23 i 31 maja, 1
czerwca, 6 i 10 lipca oraz 19 listo-
pada. 

W naszej gminie mieszka 16
pań o imieniu Aniela. Najwięcej
jest ich w Lasocicach – 4, Święcie-
chowie i Krzycku Małym – po 3
oraz w Trzebinach – 2. Po jednej
Anieli można spotkać także w

Strzyżewicach, Przybyszewie, Go-
łanicach oraz Długiem Starem.
Najstarsza pani o tym imieniu
mieszka w Lasocicach i ma 97 lat,
a najmłodsza pochodzi z Trzebin i
ma 49 lat. Wszystkim paniom ży-
czymy zdrowia, szczęścia i speł-
nienia najskrytszych marzeń. 

Aniela Włodarczak
ze Święciechowy 

HENRYK - 19 I
Henryk to z germańskiego "pan

domu", a w przenośni "władca oj-
czyzny". Stąd zrozumiałe staje się,
dlaczego to imię nadawano wielu
panującym. Anglia miała szesnastu
władców o tym imieniu, Francja
czterech, Niemcy ośmiu. Imię to
było niegdyś bardzo popularne, dziś
niestety nadaje je się rzadko. A
szkoda, bo Henryk to mężczyzna
odważny, niezależny, lubiący cha-
dzać własnymi ścieżkami. Jego ko-
lorem jest karmin, rośliną winorośl,
zwierzęciem jeleń, liczbą dzie-
wiątka, a znakiem zodiaku Waga.
Imieniny obchodzi wiele razy w
roku: 19, 20 i 25 stycznia, 1 i 19 lu-
tego, 2 i 8 marca, 10 kwietnia, 10 i
18 czerwca, 14 i 15 lipca, 2 wrześ-
nia oraz 2 listopada. 

W gminie Święciechowa
mieszka aż 57 panów o imieniu
Henryk. Najstarszy ma 87 lat, a naj-
młodszy 39. Obydwoje są miesz-
kańcami Święciechowy. Najwięcej
Henryków mieszka w Święciecho-
wie – 27, w Lasocicach jest ich 7,
Niechłodzie i Długiem Starem – po

5, w Przybyszewie – 3 oraz w Goła-
nicach, Krzycku Małym i Trzebinach
– po 2. Natomiast w Długiem
Nowem, Piotrowicach, Henrykowie
i Strzyżewicach mieszka po jednym
panu o imieniu Henryk. Wszystkim
panom życzymy, aby każdy dzień
był pełen radości i przynosił satys-
fakcję z wykonywanych zadań. 

POŻeGNANIe
W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

07. 12 - Jan Jerzy Skorupiński (1945), Długie Stare
11. 12 - Maria Rozalia Kłosowska (1926), Święciechowa
15. 12 - Helena Dolata (1941), Lasocice 
21. 12 - Barbara Peljan (1958), Święciechowa
31. 12 - Jan Pieckowski (1947), Trzebiny

Klimpel Henryk
ze Święciechowy

W grudniowym wydaniu „Kuriera…” zamieściliśmy dwa konkursy dla
dzieci. Pierwszy dotyczył niespodziewanego gościa w redakcji, a drugi był
łatwym do rozwiązania logogryfem. Odpowiedzi były proste: redakcję od-
wiedził Mikołaj, a hasło logogryfu brzmiało: Nowy Rok. Wśród nadawców
prawidłowych odpowiedzi rozlosowaliśmy nagrody.  za Mikołaja nagrodę
otrzymują: Jakub i Paweł Adamscy z Przybyszewa. za logogryf niespo-
dzianka trafia do: Oliwii Lipowej ze Święciechowy oraz Julii Zielonarskiej ze
Święciechowy.  Zwycięzcom gratulujemy! Nagrody odebrać można w Sa-
morządowym Ośrodku Kultury w godzinach od 8. 00 do 15. 00. 

W lutowym numerze "Kuriera..." przedstawimy ko-
lejne osoby w rubryce dotyczącej imienin, a będą
to Agata i Ryszard. Dajemy Państwu możliwość
przesłania swojego zdjęcia do naszej redakcji. Zdję-
cie pierwszej osoby, która prześle je na adres ga-
zeta@swieciechowa.pl, umieścimy na naszych
łamach. Można też umówić się z nami i zrobić zdję-
cie na miejscu.

W sobotę, 4 stycznia, w Sali Wiejskiej w Gołanicach odbyło się
Spotkanie Kolędowe Zespołów Śpiewaczych. W tym roku organi-
zatorem spotkania był Zespół Pieśni Dawnej Karolinki z Gołanic.
Zespoły prezentowały polskie kolędy i pastorałki. W świątecznej i
przyjaznej atmosferze wszyscy przyłączali się do wspólnego
śpiewu. Na scenie kolejno prezentowały się zespoły działające
przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie: Zespół
Śpiewaczy Razem Raźniej z Długiego Starego, Zespół Śpiewaczy
Cecylia ze Święciechowy, Zespół Śpiewaczy Wiola ze Święcie-
chowy oraz gospodarze spotkania - Zespół Pieśni Dawnej Karo-
linki z Gołanic. 

Razem raźniej

Cecylia

Wiola

Karolinki
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Ustawa śmieciowa po kilku miesiącach

- Minęło pięć miesięcy, odkąd
mieszkańcy oddają odpady ko-
munalne według nowych zasad.
Czy związek ma już jakieś spo-
strzeżenia dotyczące tej kwestii? 

- Z punktu widzenia ustawo-
dawcy nowe zasady gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi
przyniosły spodziewany efekt. W
całym regionie wzrosła bowiem
ilość odbieranych śmieci, i to niemal
o 27 proc. A to znaczy, że do więk-
szości mieszkańców dotarła
prawda, że nie warto śmieci wyrzu-
cać do lasów czy na pobocza dróg,
bo za odbiór odpadów i tak płacimy
od osoby, a nie od ilości śmieci. Ła-
twiej je więc w domu gromadzić i
oddać firmom wywozowym, niż wy-
rzucać gdziekolwiek, narażając się
na niemałe już dziś kary finansowe. 

- Proszę o kilka danych staty-
stycznych dotyczących zbiórki
selektywnej.

- Tych danych nie możemy po-
równać z poprzednimi latami, po-
nieważ powszechnie nie
prowadzono wówczas selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych. Po-
wiem więc, że za pięć minionych
miesięcy gmina Święciechowa od-
dała 71, 9 tony odpadów segrego-
wanych i 646, 5 tony odpadów
zmieszanych. Chcę więc wierzyć,
że w tej gminie nikt nie wyrzuca już
śmieci do lasów. A to był główny cel
znowelizowanej ustawy. Choć przy-
znaję, że właśnie u was zdarzył się
ostatnio przypadek, że mieszkaniec
Strzyżewic wywiózł odpady do lasu.
Jestem pewien, że więcej tego nie
zrobi. 

- Tak naprawdę, to przy solid-

Od lipca zmieniły się przepisy dotyczące gospodarki odpadami
komunalnymi za wywóz śmieci z domów i firm odpowiadają
samorządy. W naszym regionie w imieniu gmin odbiorem
śmieci zajmuje się Komunalny związek Gmin Regionu Lesz-
czyńskiego. Jak zatem w praktyce wygląda realizacja nowego
sposobu segregacji i odbioru śmieci, pytamy przewodniczą-
cego zarządu związku eugeniusza Karpińskiego. 

nej segregacji więcej powinno
być odpadów segregowanych, a
mniej zmieszanych. 

- To prawda, zwłaszcza na wsi,
gdzie część odpadów może trafić
na kompostowniki. Ale segregacji
ciągle jeszcze musimy się uczyć. Z
miesiąca na miesiąc obserwujemy
dane statystyczne i analizujemy
przyczyny zwiększonych lub
zmniejszonych ilości segregowa-
nych odpadów. Dla przykładu w
gminie Święciechowa najwięcej pa-
pieru oddano w październiku, naj-
więcej opakowań z tworzyw
sztucznych w sierpniu, a najwięcej
białego i kolorowego szkła w lipcu.
Sądzę, że dopiero po roku będzie
można wyciągnąć z tych danych
ogólniejsze wnioski. Póki co wyjaś-
niamy mieszkańcom, że na przy-
kład niektórych odpadów nie
wkłada się do worków z segrega-
cją, jak chociażby doniczek czy por-
celanowej stłuczki. Albo że mogą
wystawić więcej niż jeden worek z
danymi odpadami, jeśli akurat "wy-
produkowali" ich w nadmiarze. 

- Czy mieszkańcy zgłaszają
jakieś problemy związane z
samym odbiorem śmieci? 

- Więcej sygnałów było w pierw-
szych tygodniach wprowadzenia
nowych zasad. Wówczas zdarzało
się, że któraś z firm odbierających
odpady ominęła jakąś posesję,
zwłaszcza gdy znajdowała się ona
na obrzeżach wsi. Były też inter-
wencje, że ktoś wystawił śmieci da-
nego dnia, powiedzmy o godzinie 8,
a samochód zjawił się po śmieci
wcześniej. Albo że kierowca nie
chce podjechać po śmieci na tył bu-

dynku, czasem do ogrodu. Takie in-
terwencje wyjaśnialiśmy, zarówno
od strony obowiązków kierowców,
jak i mieszkańców. Kierowcy rzetel-
nie poznawali teren, natomiast wła-
ściciele nieruchomości dowiadywali
się, że kubły i worki muszą wysta-
wić już o godzinie 6 rano, i to w
miejscu dostępnym dla dużych po-
jazdów. Dziś interwencji jest dużo
mniej, choć oczywiście każdą trak-
tujemy poważnie. 

- Wróćmy na chwilę do po-
czątków całej śmieciowej akcji.
Czy związek odebrał deklaracje
od wszystkich właścicieli nieru-
chomości? 

- Na terenie dziewiętnastu gmin,
czyli rejonu działania Związku, za-
meldowanych jest ponad 258 ty-
sięcy osób. Złożone deklaracje
dotyczą 230 tysięcy mieszkańców.
Jest oczywiste, że część zameldo-
wanych osób nie mieszka aktualnie
pod tymi adresami, jak choćby stu-
denci czy osoby pracujące za gra-
nicą lub w innych miastach. Ale
wiemy też, że mogą być i takie
osoby, które świadomie zaniżyły
liczbę osób przebywających w gos-
podarstwach domowych. Systema-
tycznie będziemy te dane
sprawdzać. Nie jest to oczywiście
do zrobienia w ciągu najbliższych
tygodni, ale pewnie kilku miesięcy.
Ponadto takie kontrole będą pro-
wadzone w sposób ciągły. Trzeba
to robić, ponieważ za tych, którzy
oszukują, po prostu płacą inni. Przy
okazji powiem, że osoby uchylające
się od płacenia za odbiór śmieci
będą zobowiązane uregulować te
należności od lipca 2013 roku, i to z
odsetkami. 

- Ile deklaracji złożono w
Święciechowie? 

- Do Związku wpłynęło 2016 de-
klaracji i podano 6513 osób, za
które opłacać się będzie wywóz
śmieci. Natomiast w gminie zamel-
dowanych jest 8000 osób (w tym

7569 zameldowanych na pobyt
stały). 

- Proszę jeszcze o kilka spo-
strzeżeń odnotowanych przez
związek, a konkretnie przez firmy
odbierające śmieci. 

- Kierowcy zauważają na przy-
kład nieruchomości, które nie zna-
lazły się w wykazie obiektów
zgłoszonych do odbioru śmieci, a
ich właściciele wystawiają kubły.
Zaobserwowali też, na podstawie
danych ze Związku, że niektórzy
przedsiębiorcy gromadzą śmieci w
bardzo dużych kubłach, a płacą za
standardowe 120-litrowe. Bywa, że
część z nich wystawia kubły co ty-
dzień, a zgłosili i płacą za wywóz
tylko raz w miesiącu. Każdy z takich
sygnałów natychmiast spraw-
dzamy. Ostatnio dotarła do nas też
informacja, że pojawili się złodzieje
wystawionych do odbioru starych
telewizorów i sprzętu AGD. Zło-
dzieje kradną sprzęt, wyjmują z
niego elementy, które można sprze-
dać i resztę wyrzucają w lesie. Po-
licji już udało się zatrzymać kilka
takich osób. Będą odpowiadać kar-
nie. 

- Gdzie na terenie związku
można bezpłatnie wywozić od-
pady?

- Dla Święciechowy najbliższe
Punkty Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych znajdują
się w Henrykowie i w Lesznie przy
ulicy Saperskiej. Ale takie punkty są
także w Koszanowie, Goli i Rawi-
czu. Ponieważ Osieczna wystąpiła
ze Związku, nie wiemy jeszcze czy
nadal będziemy prowadzić taką
działalność w Trzebani. Gdyby
miało jej tam nie być, poinformu-
jemy o tym mieszkańców. W przy-
szłości przewidujemy też budowę
kilku nowych punktów odbioru od-
padów na terenie działania
Związku. 

- Dziękuję za rozmowę. 
HALINA SIeCIŃSKA

Przez minionych osiem miesięcy Fundacja Centrum Aktywności Twórczej
w partnerstwie z gminą Święciechowa realizowała projekt pn. „Koordynatorzy
Wolontariatu dla lokalnych NGO`s”, który został dofinansowany ze środków
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wolontariusze z
15 różnych organizacji z subregionu leszczyńskiego wzięli udział w cyklu szko-
leniowym m.in. “Szkoła Koordynatorów Wolontariatu”. Tematyka spotkań do-
tyczyła między innymi: roli wolontariusza i koordynatora, aspektów formalno -
prawnych wolontariatu, budowania zespołu, motywowania wolontariuszy do
podejmowania działań oraz budowania wizerunku organizacji przyjaznej wo-
lontariuszowi! Co więcej, zadaniem każdego uczestnika było zorganizowanie
oraz przeprowadzenie warsztatów dla wolontariuszy w swoich organizacjach,
a także promowanie idei wolontariatu podczas wydarzeń organizowanych w
ich środowiskach lokalnych. 

Ważnym wydarzeniem realizowanym w ramach projektu była również kon-
ferencja pn. „Warto być wolontariuszem!”, która odbyła się 7 grudnia w Biblio-
tece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie. Celem konferencji
było promowanie idei wolontariatu oraz dobrych praktyk, realizowanych przez
organizacje pozarządowe w zakresie działań wolontarystycznych. Podczas konferencji rozmawiano o tym, czym jest wolontariat i dlaczego warto się w
niego angażować. Bardzo interesująca była także prezentacja wolontariuszy, m. in. z Francji, Ukrainy, Serbii. Osoby te gościły w Lesznie w ramach Euro-
pejskiego Wolontariatu Społecznego. 

Fundacja Centrum Aktywności Twórczej dziękuje gminie Święciechowa za wsparcie w realizacji projektu! 
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Rozstrzygnięto już IX edycję
konkursu ekologicznego w katego-
rii zbierania zużytych baterii. Po-
dobnie jak w poprzednich latach
gmina Święciechowa przy współ-
pracy z Miejskim Zakładem
Oczyszczania w Lesznie przepro-
wadziła konkurs na zbiórkę zuży-
tych baterii, w którym uczestniczyli
uczniowie szkół z całej gminy. Pod-

sumowanie wraz z wręczeniem na-
gród odbyło się 16 grudnia w Sali
Wiejskiej w Lasocicach. Szkoła,
która zajęła pierwsze miejsce,
przedstawiła część artystyczną o
tematyce ekologicznej – selek-
tywna zbiórka odpadów. Nagrody
dla zwycięzców zostały ufundo-
wane przez wójta gminy Święcie-
chowa Marka Lorycha. 

I miejsce – nagrodę rzeczową w
wysokości 1. 400 złotych - otrzymał
Zespół Szkół – Szkoła Podsta-
wowa i Gimnazjum w Lasocicach
za zebranie 209 kg baterii, co w
przeliczeniu na jednego ucznia pla-
cówki wynosi 1, 60 kg. 

II miejsce - nagrodę rzeczową w
wysokości 1. 000 złotych - otrzymał
Zespół Szkół – Szkoła Podsta-
wowa i Gimnazjum w Długiem Sta-
rem za zebranie 106, 5 kg baterii,
co w przeliczeniu na jednego
ucznia placówki wynosi 1, 01 kg. 

III miejsce – dyplom uczest-
nictwa - otrzymał Zespół Szkół –
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
w Święciechowie za zebranie 326
kg baterii, co w przeliczeniu na jed-
nego ucznia placówki wynosi 0, 97
kg. Zwycięzcom gratulujemy!

Nagrody za baterie

Uczniowie Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum ze
Święciechowy wzięli udział
w I Konkursie Świątecz-
nym z Języka Angiel-
skiego, organizowanym
przez Gimnazjum nr 9 w
Lesznie. Celem konkursu
było przybliżenie tematyki
świąt Bożego Narodzenia,
stworzenie atmosfery świą-
tecznej oraz rozwijanie
umiejętności językowych uczniów.
Organizatorzy konkursu mieli też cel
nadrzędny, a było nim zebranie słod-
kich upominków dla podopiecznych
z Domu Dziecka w Lesznie. 

Warunkiem wzięcia udziału w
konkursie było skompletowanie ze-
społu składającego się z trzech
uczniów, zapoznanie się ze słownic-
twem wytypowanych przez organi-
zatorów kolęd i piosenek
świątecznych oraz znajomość te-
matyki świątecznej w języku angiel-
skim. Regulamin konkursu
przewidywał dwa etapy. W finale
zwycięskie zespoły miały zaśpiewać
piosenkę świąteczną, którą losowały
po I etapie zmagań. Na przygotowa-
nie do finału uczniowie mieli 7 dni.
Ze szkoły w Święciechowie w kon-
kursie udział wzięły dwa zespoły:

- z klas V SP: Emilia Kozłowska,
Zuzanna Mrozińska i Krzysztof Mro-
ziński,

- z klas III Gimnazjum: Katarzyna
Brzezewska, Paula John i Wiktoria
Wawrzyniak.

Obydwa zespoły bez problemów
przeszły etap I (uczniowie SP na II
miejscu, uczennice Gimnazjum za-
jęły I miejsce) i zakwalifikowały się
do etapu finałowego, który odbył się
5 grudnia w Gimnazjum nr 9 w Lesz-
nie. W rozgrywce finałowej uczest-
nicy nie tylko śpiewali wcześniej
wylosowane utwory, ale również wy-
konywali inne zadania związane z
tematyką lub tradycjami świątecz-
nymi. Uczniowie ze szkoły podsta-
wowej pakowali nietypowe
świąteczne prezenty i lukrowali
„piernikowe ludziki”, natomiast gim-
nazjaliści malowali farbami świą-
teczne fartuszki bądź układali
puzzle, które potem musieli słownie
opisać.

Konkurs zakończył się rozda-
niem dyplomów i drobnych upomin-
ków uczestnikom finału,
podziękowaniem dla opiekunów
oraz wręczeniem upominków i sło-
dyczy podopiecznym Domu Dziecka
w Lesznie. Obydwa nasze zespoły
zajęły II miejsce!

Świątecznie po angielsku
Urząd Stanu Cywilnego przed-

stawił statystykę ubiegłego roku. 
Na dzień 31 grudnia 2013 roku

w gminie zameldowanych było 8060
osób. A to znaczy, że w porównaniu
z rokiem ubiegłym jest nas o 101
więcej.

W roku 2013 w gminie urodziło
się 80 maleństw. Najwięcej urodzeń
odnotowano w lipcu, styczniu,
lutym, marcu oraz w sierpniu, nato-
miast najmniej w czerwcu i listopa-
dzie. W minionym roku urodziło się
43 chłopców i 37 dziewczynek. Po-
pularne imiona to: Lena, Magda-

lena, Patryk i Jakub. 
Niestety, kilkudziesięciu miesz-

kańców odeszło na zawsze. Przez
minionych dwanaście miesięcy
zmarło 59 osób. Więcej zmarło
mężczyzn, bo aż 32. Najsmutniej-
sze pod tym względem były paź-
dziernik i listopad. 

Urząd Stanu Cywilnego odnoto-
wał w 2013 roku 92 śluby. Nie było
wśród nich ślubów naszych miesz-
kańców za granicą ani ślubów
mieszkańców gminy z obcokrajow-
cami. 

Miniony rok w USC

Kryminałek
sprzed ponad wieku 

Leśniczy z Długiego Starego za-
strzelił jelenia. Był ciężki, więc zosta-
wił go na miejscu i poszedł po
pomocnika, by razem zanieść zwierzę
do domu. Lecz zauważył to mieszka-
niec wsi, który jelenia ukradł i schował.
Ostatecznie to jednak leśnik był górą. 

Tę historyjkę przechowała dla nas
gazeta sprzed ponad stu lat. Konkret-
nie wydarzyło się to w styczniu 1905
roku. Leśniczy z Długiego Starego
ustrzelił jelenia. Zostawił go w lesie
obok toru kolejowego i poszedł po
swojego parobka. 

Lecz jeden z mieszkańców wsi,
dróżnik miejscowej stacji pan R., wi-
dział to wszystko. Gdy leśnik się od-
dalił, zataszczył jelenia pod pobliski

mostek, skąd później zamierzał go za-
brać. Wkrótce na miejsce, gdzie zwie-
rzę leżało, przyszedł leśniczy wraz z
parobkiem. Obaj panowie nie zamie-
rzali dać za wygraną i zaczęli szukać
swej zdobyczy. Szczęście im dopisało.

Co więcej, postanowili zaczaić się
w pobliżu mostku, by złapać złodzieja,
który po jelenia przyjdzie. Jak się oka-
zało, była to kobieta. Pani S., żona in-
nego dróżnika, kolegi pana R. Miał
wtedy służbę, więc poprosił kole-
żankę, by zwierzę zaniosła do domu.
W chwili, gdy jak napisano w gazecie,
wyciągała spod mostku niedoszłą pie-
czeń, pochwycili ją leśniczy i jego pa-
robek.

Kobieta od razu opowiedziała, kto
ukradł i ukrył jelenia. W efekcie leśnik
zgłosił w prokuraturze przestępstwo
popełnione przez pana R.

Damian Szymczak 
Źródło: Nowy Czas, nr 54 z 1905 r. 

Szczypta historii
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Z Kroniki Święciechowy
Rok 1964

- Inwentarz żywy naszej gro-
mady w obecnym roku przedsta-
wia się następująco:

Bydło ogółem – 2. 168 sztuk,
w tym krowy – 1. 286 sztuk,
trzoda chlewna – 3. 390 sztuk,
owiec – 700 sztuk, koni – 604
sztuki, drób ogółem – 25. 924
sztuk. 

- W Długiem Nowem przystą-
piono do budowy sklepu spożyw-
czego przez Gminną Spółdzielnię
SCh w Święciechowie. W Dłu-
giem Starem otwarto Klub Rol-
nika. Ochotnicza Straż Pożarna
Święciechowa otrzymała typowy
wóz bojowy. W ostatnich latach
zakupiono sprzęt przeciw poża-
rowy wartości około 70 tysięcy zł.,
w tym pierwszą motopompę
M400 dla OSP Przybyszewo. W
roku 1965 planuje się zakup dal-
szego sprzętu za sumę 25 tysięcy
zł, w tym 1 motopompę dla OSP
Piotrowice. 

- W maju odbyła się sparta-
kiada gromadzka i powiatowa.
Zespół Sportowców ze Święcie-

Kontynuujemy opis dalszego rozwoju naszej gromady. Dziś
przedstawiamy informacje z lat 1964 - 65 zamieszczone w
Kronice Święciechowy. 

chowy oraz dzieci szkolne osiąg-
nęły dobre wyniki szczególnie w
czwórboju. 

Społeczeństwo naszej gro-
mady dla uczczenia XX-lecia Pol-
ski Ludowej oraz IV Zjazdu PZPR
podjęło zobowiązania wartości
869. 250 zł, do wykonania do
końca 1965 r. W ramach tych zo-
bowiązań mieszkańcy wsi Piotro-
wice postanowili pobudować
remizoświetlice ze sklepem war-
tości 250. 000 zł, w tym wartość
czynu, jaką daje społeczeństwo
sięga już sumy 55 tys. zł. Pozos-
tałe zaś pieniądze przeznaczone
są z GS i Prezydium GRN. 

- Szczególnie uroczyście za-
kończono w dniu 25 czerwca rok
szkolny. Po podsumowującym ca-
łoroczną pracę przemówieniu kie-
rownika szkoły ob. Borowiaka
Józefa wystąpiły z częścią arty-
styczną dzieci. Szczególnie wzru-
szająca była chwila pożegnania
klasy VIII. W uroczystości brali
udział przedstawiciele Gromadz-
kiej Rady Narodowej, Partii, orga-
nizacji oraz rodziców. Pod koniec
uroczystości przyjechał przewod-

niczący Powiatowej Rady Naro-
dowej tow. Tadeusz Dudziński i
sekretarz rolny KP PZPR tow. Jan
Płócienniczak.

Za całokształt pracy pedago-
gicznej, społecznej z okazji XX-
lecia PRL kierownictwo szkoły w
Święciechowie - Józef Borowiak
został odznaczony Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia
Polski. 

- 22 lipca odbyła się w Świę-
ciechowie uroczysta sesja Gro-
madzkiej Rady Narodowej. W
części artystycznej wystąpił
miejscowy chór Cecylia. Do
zmroku trwała zabawa ludowa na
świeżym powietrzu. 

- Rolnictwo naszej gromady
uczyniło znaczne postępy w pro-
dukcji rolnej i czyni je w dalszym
ciągu. Należy nadmienić, że rok
1964 był rokiem wyjątkowo nie
sprzyjającym z uwagi na warunki
atmosferyczne. 

- 10 listopada przyjechali z
Leszna w sprawie rozbudowy
szkoły w Święciechowie na spot-
kanie z szerokim aktywem wsi:
zastępca przewodniczącego Pre-
zydium Powiatowej Rady Narodo-
wej ob. Lech Skrzetuski,
kierownik Wydziału Architektury i
Budownictwa inż. Bronisław

Rzeźniczak i kierownik Wydziału
Planowania ob. Czesław Marcin-
kowski, by omówić plan i założe-
nia rozbudowy szkoły w
Święciechowie. 

Rok 1965.
- W dniu 16 stycznia 1965

roku zwołano zebranie mieszkań-
ców wsi Lasocic i Przybyszewa,
na którym podjęto uchwałę od-
nośnie rozbudowy szkoły w czy-
nie społecznym z związku z
realizacją programu ośmioletniej
szkoły podstawowej od roku
szkolnego 66/67. Częściowo fun-
dusze zamierza się zdobyć za
sprzedaży domu wiejskiego oraz
ziemi sołeckiej. Wszelkie prace
niefachowe zobowiązano się wy-
konać bezpłatnie. Po podjęciu de-
cyzji rozbudowy szkoły dokonano
wyboru Komitetu Rozbudowy
Szkoły, w skład którego weszło
36 osób z Lasocic i Przybyszewa. 

- W roku obecnym na terenie
Zakładu Wikliniarsko- Koszykar-
skiego w Przybyszewie powstał
ruch współzawodnictwa pracy.
Powstały Brygady Pracy Socjalis-
tycznej, które otrzymały tytuły
„Brygady Pracy Socjalistycznej
XX-lecia PRL” i „Brygady 1000-
lecia Polski Ludowej”. 

- OSP w Przybyszewie wyre-
montowała remizę strażacką, po-
większając również swój sprzęt i
ilość członków. 

Marię Waszak zna bardzo wiele
osób, i to nie tylko w regionie lesz-
czyńskim, ale w całej Polsce. Była
bowiem reprezentantką kraju w
grze w kręgle. Pani Maria zdobyła
tytuł indywidualnej mistrzyni Polski
w kręglach oraz z koleżankami dru-
żynowe mistrzostwo kraju. Jest tre-
nerką kręglarstwa, przez jakiś czas
pełniła funkcję trenerki kadry naro-
dowej. W kręgle grała ponad 30 lat. 

Maria Waszak pochodzi z
Leszna. Do Święciechowy przepro-
wadziła się zaraz po ślubie, w 1985
roku. Razem z mężem, prawnikiem,
zamieszkali w nauczycielskim
bloku. Po latach wybudowali w
Święciechowie swój dom. Wycho-
wali jednego syna, który mieszka
we Wrocławiu i także jest prawni-
kiem. Dziś są już teściami, i co pod-
kreśla pani Maria, z radością
czekają na wnuki. W 2002 roku
Maria Waszak zakończyła sportową
karierę. Mając dużo więcej wolnego
czasu uczyła się jazdy konnej oraz z
pasją uprawiała nording walking.
Razem z koleżanką wyznaczyła na

Z wizytą u radnego
terenie gminy dwie trasy do mar-
szów z kijkami. 

W Radzie Gminy Maria Waszak
jest od sześciu lat. Tę funkcję pełni
więc drugą kadencję. Zawsze pra-
cowała w Komisji Kultury, Zdrowia,
Oświaty i Pomocy Społecznej.
Pierwszą kadencję była jej człon-
kiem, a teraz jest przewodniczącą
komisji. Zapytana, co skłoniło ją do
pracy w samorządzie mówi, że lubi
kontakty z ludźmi, potrafi ich słu-
chać, często, razem z mężem, im
pomagać. No a poza tym, kiedy
przestała czynnie uprawiać sport,
miała nagle dużo wolnego czasu,
który warto było przeznaczyć na
działalność społeczną. Wiele osób
bardzo ją do tego namawiało. I nie
żałuje, bo poznała problemy gminy,
bierze udział w podejmowaniu de-
cyzji, które zmieniają poszczególne
miejscowości, ma wpływ na ustala-
nie priorytetów inwestycyjnych. 

Panią Marię poprosiliśmy też, by
powiedziała, co w samorządowej
działalności jest najtrudniejsze. Bez
wahania wyjaśniła, że niestety nie

można zaspokoić potrzeb wszyst-
kich środowisk. Budżet jest okre-
ślony, a wydatki stałe, jak na
przykład na oświatę czy pomoc spo-
łeczną, zabierają niemal dwie trze-
cie rocznych funduszy. Stąd
konieczność wyborów inwestycji dla
poszczególnych wsi oraz rozkłada-
nie największych zadań na kilka ko-
lejnych lat. Wyborcy nie zawsze
rozumieją te uwarunkowania i ocze-
kują aby radni wybrani z danych
miejscowości reprezentowali
przede wszystkim ich interesy. Tym-
czasem Rada musi widzieć po-
trzeby całej gminy. Nie jest więc
łatwo dzielić budżet i wyznaczać za-
dania na najbliższe miesiące, ale
też na kolejne lata. 

Maria Waszak z satysfakcją od-
notowała zmiany jakie można za-
uważyć w Święciechowie w
ostatnich latach. Bardzo cieszy ją
zakończony remont Sali Wiejskiej
oraz powstanie boiska Orlik we wsi.
Jest zadowolona, że będzie ścieżka
rowerowa ze Święciechowy do Go-
łanic. Wzbogaciła się baza święcie-

chowskiej szkoły, zmienił się wygląd
rynku w Święciechowie. Marzy jej
się jeszcze nowe przedszkole we
wsi i podjazd dla niepełnospraw-
nych do Urzędu Gminy. Ale zmiany
na lepsze widać gołym okiem. I to
oczywiście cieszy. Jednak, co już
powiedziała, potrzeby ma każda
wieś w gminie. Jedną z większych
jest budowa sali gimnastycznej w
Długiem Starem. Ale i na to przyj-
dzie zapewne czas. 

Czy Maria Waszak będzie po-
nownie startować w wyborach do
Rady, jeszcze nie wiadomo. Pani
Maria mówi, ze będzie to zależało
od oceny wyborców. Na pewno
większość z nich zapyta o zdanie.
Praca społeczna ma bowiem sens,
jeśli nie tylko daje satysfakcję, ale i
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i
potrzebom ludzi. 

Dziś do rozmowy poprosiliśmy radną ze Święciechowy Marię Waszak. Pani Maria jest nau-
czycielką wychowania fizycznego. W 1984 roku ukończyła Akademię Wychowania Fizycz-
nego w Poznaniu, a w Święciechowie pracuje od początku. 
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Wielka miłość do małyc  

Krystyna i Stanisław Chorążak
z Leszna ziemię w tej wsi kupili
dziewiętnaście lat temu. Nie od
razu znalazły się tam kucyki. Za-
częło się, jak to często w życiu
bywa, przez przypadek. 

- Nasz znajomy miał kucyka,
który bardzo mi się podobał -
wspomina Stanisław Chorążak. -
Dlatego postanowiłem podobnego
kupić dla siebie. Tym bardziej że
miałem go gdzie trzymać, czyli
właśnie w Krzycku. Konie mają tam
doskonałe warunki do życia. 

Poza tym o koniach marzyli ich
synowie. Obaj jeździli na nich re-
gularnie w gospodarstwie agrotury-
stycznym w Siedlnicy. 
Na hodowli trzeba się znać

Pierwszy kucyk, uściślając
klaczka, do Krzycka Małego trafił
piętnaście lat temu. Jak się miało
okazać, był to początek Hodowli
Kuców Chorążówka. Dziś państwo
Chorążakowie wspominają to z
sentymentem. Choć przyznają, że
na początku musieli się sporo nau-
czyć. Brzmi to trochę nieładnie i
technologicznie, ale jak na każdej
branży, tak i na hodowli trzeba się
znać. 

Na przykład nigdy nie zapomną,
jak do tej klaczki kupili ogiera. Nie
wiedzieli wtedy, że każdy ogier po-
winien mieć dziesięć klaczy.

- W efekcie mieliśmy z nim
spore problemy - stwierdzają. 

Ta pierwsza klaczka jest z nimi
cały czas, ma w Krzycku dożywo-

W pewnym momencie było ich blisko pięćdziesiąt. Dziś jest mniej. Lecz we-
sołe, choć spokojne kuce szetlandzkie na stałe już wpisały się w krajobraz
Krzycka Małego, stanowiąc atrakcję nie tylko dla mieszkańców tych okolic.

cie.
Wracając do wspomnień sprzed

lat - uczyli się jeździć nawet do Ho-
landii, podpatrując, jak tam hodują
te małe koniki. Dziś mogą o nich
opowiedzieć bardzo dużo.

- Na przykład pytam wiele osób,
skąd w ogóle wzięła się ich nazwa
- mówi Krystyna Chorążak. - Po-
dobno stąd, że trzeba kucnąć, by
spojrzeć im w oczy. 

Lub najbardziej rzucająca się w
oczy sprawa dotycząca koni, czyli
ich wygląd. W telewizji jako naj-
piękniejsze i najbardziej zadbane,
pokazuje się duże konie, ze
lśniącą, błyszczącą sierścią.

- Tyle że one wcale nie muszą
z tego powodu być najszczęśliw-
sze - stwierdza pan Stanisław. -
Mają inne poczucie estetyki niż lu-
dzie. Koń uwielbia być na łące, wy-
tarzać się w trawie, wybrudzić. To
są jego naturalne kosmetyki i ką-
piel. Dlatego nie należy się mar-
twić, gdy widzimy gdzieś
wybrudzone konie, bo to wcale nie
musi oznaczać, że są zaniedbane. 

Oboje wraz z żoną chwalą wro-
dzony spokój kuców jednocześnie
podkreślając ich sympatię do ludzi.
Wszystko to powoduje, że dosko-
nale nadają się one do jazdy pod
siodłem dla dzieci oraz z bryczką. 

- Jeśli ktoś z sąsiadów przyje-
dzie z prośbą, abyśmy pozwolili
jego dziecku trochę pojeździć, zgo-
dzimy się chętnie - deklarują. 

Psychika konia 
Konie i kuce to rodzinna pasja

państwa Chorążaków. Jeden syn
startuje w rywalizacji konnych za-
przęgów, drugi jeździ wierzchem.
Nawet sześcioletni wnuk startował
już w zawodach w powożeniu. 

- Cieszymy się, że kolejny poto-
mek przejął nasze pasje - deklarują
małżonkowie. - Niech się uczy, jest
czego. Choćby nauka powożenia,
a wcześniej zdobycie umiejętności
ułożenia koni, tak by jeździły w za-
przęgu. Zajmuje to kilka lat. 

Tutaj pojawia się problem, który
stanowią „niedzielni” hodowcy.
Sporo osób chce kupić kucyki pod
wpływem impulsu, na przykład jako
prezent dla dziecka.

- Często pytają mnie, czy jeśli
sobie z kucem nie poradzą, albo
jeśli dziecku się znudzi, to ja go od-
kupię, lub może znajdzie się inny
kupiec - opowiada pan Stanisław. -
Radziłbym takim ludziom, aby jed-
nak dobrze się zastanowili przed
zakupem. Koń to nie zabawka, też
ma swoją psychikę i robi mu się
krzywdę oddając go z rąk do rąk,
jak jakiś przedmiot.

Poza tym podkreślają zawsze,
że utrzymanie kuców nie jest tanie.
Pasza, opieka weterynaryjna,
uprząż - to tylko część wydatków.
Nie należy też zapominać o licen-
cji dla ogierów oraz paszportach.
Każdy koń powinien je posiadać, to
coś w rodzaju dowodu osobistego
czy prawa jazdy u ludzi. 

Będą tu już zawsze 
Hodowla w Krzycku Małym w szczy-

towym okresie liczyła czterdzieści osiem
kuców. Obecnie jest ich mniej, bo piętna-
ście, oczywiście wszystkie licencjono-
wane. 

- Dla nas, jako hodowców, pewnym
problemem jest to, iż nie posiadamy ziemi
w całości, tylko w kilku kawałkach, co nie
ułatwia hodowli - mówi Stanisław Chorą-
żak. - Poza tym lat nam przybywa. Lecz
przede wszystkim latem ubiegłego roku
mieliśmy wypadek podczas jazdy na mo-
torze. Do dziś poruszam się o kulach. Sło-
wem, trudno mi się teraz zajmować końmi
tak intensywnie, jak wcześniej.

Choć i tak oboje podkreślają, że naj-
ważniejszy jest relaks, jakiego dostarcza
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   h koni

Dwa zespoły śpiewa-
cze działające przy
S a m o r z ą d o w y m
Ośrodku Kultury w
Święciechowie wyje-
chały na wycieczkę.
Pod koniec listopada
członkinie Wioli i Ce-
cylii i wspólnie zwie-
dzały Gniezno.
Głównym punktem
wycieczki była ka-
tedra gnieźnieńska –
najstarszy zabytek ar-
chitektury sakralnej w
mieście. Ponadto
panie zwiedziły Mu-
zeum Przyrodniczo –
Łowieckie w Uzarze-
wie, gdzie znajdują
się wypchane zwie-
rzęta z różnych stron
świata. Miło spędziły
wspólnie dzień. Jak przystało na zespoły śpiewacze, w drodze powrotnej autobus rozbrzmiewał we-
sołymi piosenkami. 

Pracownicy Samorządowego
Ośrodka Kultury w Święciecho-
wie otrzymali od uczennic miejs-
cowej szkoły niezwykły prezent.
Aleksandra Stróżyńska - Kapała
i Dominika Wawrzyniak wyko-
nały pracę techniczną związaną
z modelarstwem zapałkowym.
Miały one za zadanie stworzyć
projekt, który przydałby się w co-
dziennym życiu lub byłby dobrym
podarunkiem. Za pracę otrzy-
mały ocenę celującą. Wykonały
wiatrak z zapałek i przekazały go
do siedziby Ośrodka, gdzie
można go oglądać. 

im obcowanie z kucami. Powtarzają zda-
nie o swojej wielkiej miłości do małych
koni.

- Nie mogę się doczekać wiosny.
Kwietnia, maja, gdy źrebią się klaczki. -
mówi Krystyna Chorążak. - Już sam fakt
narodzin nowego życia to coś pięknego.
Poza tym oczekiwanie. Narodzi się
klaczka czy ogierek? Maść będzie miał w
takim czy innym kolorze? Obcowanie z
nimi to coś wspaniałego. 

- Koń doskonale odstresowuje czło-
wieka - podkreśla pani Krystyna. 

Dlatego kucyki mieć będą zawsze.
Stały się już częścią ich życia i życia ich
rodziny. 

DAMIAN 
SzYMCzAK 

Już po raz trzeci w miejscowości Niechłód odwiedzanie wszystkich domów rozpoczęli mali kolędnicy.
Kolędnicy śpiewają kolędy, odgrywają krótką scenkę związaną z narodzeniem Chrystusa oraz zbie-
rają ofiary w ramach Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci o nazwie "Kolędnicy Misyjni". W tym roku
zebrane datki będą przekazane dzieciom z Republiki Konga i Demokratycznej Republiki Konga. Po-
mysłodawcą akcji jest proboszcz parafii ks. Dariusz Paterczyk, kolędnikami są dzieci z Niechłodu -
uczniowie najmłodszych klas Szkoły Podstawowej w Święciechowie, natomiast w przygotowaniu
dzieci pomogły ich starsze koleżanki.



[ 10 ] KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Bibliotekarz radzi

Pierwszą z nich jest książka
„Upadły anioł” Daniel Silva. To
połączenie intryg politycznych, his-
torii i sztuki. Akcja manewruje
zręcznie w różnych sceneriach -
od wyciszonych komnat Watykanu
przez snobistyczne stoki narciar-
skie St. Moritz do eleganckich alei
Berlina i Wiednia – aż do wstrzą-
sającego zakończenia w najświęt-
szym i najbardziej
kontrowersyjnym miejscu na świe-
cie. Każde miejsce akcji w tej nie-
zwykłej książce opisane jest z
dbałością typową dla Starego Mist-
rza, podobnie jak postacie szpie-
gów, kochanków, duchownych i
złodziei, którzy pojawiają się na jej
kartach. To opowieść o wierze i o
niszczącej sile sekretów oraz -
jakże aktualne memento - że ci,
którzy nie pamiętają przeszłości,
są skazani na powtarzanie jej.

Kolejna książka to „Małżeń-
stwo we troje” Emmanuela Erica-
Schmitta, czyli opowieść o głęboko
skrywanych uczuciach i relacjach
z najbliższymi. Główna bohaterka
czuła, „że świat jej się zawalił,
kiedy mąż opuścił ją tak nagle. Po-
zostawił po sobie pustkę. Poczuła
się zupełnie bezbronna. Jej nowy
wybranek miał wszystko poskła-
dać w całość i pomóc zapomnieć o
przeszłości. Nie potrafiła. Dręczyła
ją ciągle jedna myśl, która nie da-
wała jej spokoju. Kim był jej po-
przedni mąż? Dopóki nie odkryje
prawdy o nim, nie będzie mogła
ułożyć sobie życia na nowo...”

Dziś proponujemy naszym czytelnikom dwie kolejne lektury. 

Cinema3D poleca
zapraszamy do skorzystania

z premier filmowych, które w
najbliższym czasie ukażą się na
ekranach kina Ciemna3D w Ga-
lerii Leszno. 

SKUBANI 2D/3D – PREMIERA
10 STYCZNIA – BAJKA

Nagrodzony Oscarem produ-
cent "Shreka" zaprasza na szaloną
podróż w czasie w towarzystwie
dwóch niedopasowanych indyków,
które sprawią, że już żaden czło-
wiek nie zrobi im koło pióra. Prze-
zabawna animowana komedia o
ptakach, które zamierzają zmienić
bieg historii i sprawić, że indyki na
zawsze znikną z ludzkiego jadłos-
pisu. Ich motto to: INDYKA NIKT
NIE TYKA!

POD MOCNYM ANIOŁEM –
PREMIERA 17 STYCZNIA – DRA-
MAT

Jerzy (Robert Więckiewicz) jest
pisarzem i alkoholikiem. Pozna-
jemy go w momencie, w którym
uwierzył, że może wygrać z nało-
giem. Zakochuje się w młodej
dziewczynie (Julia Kijowska) i
wreszcie czuje, że ma po co i dla

kogo żyć. Jednak nie wytrzymuje
długo. Pewnego dnia idzie prosto
do baru Pod Mocnym Aniołem,
gdzie zaczyna pić...

FACET (nie) POTRZEBNY OD
ZARAZ – PREMIERA 31 STYCZ-
NIA – KOMEDIA

Zosia (Katarzyna Maciąg) roz-
staje się z chłopakiem (Łukasz
Garlicki) po tym, jak nakrywa go w
swoim mieszkaniu z inną dziew-
czyną. Zdradzona, staje przed ko-
niecznością ułożenia sobie życia
na nowo. Dodatkowo sytuację
świeżo upieczonej singielki kom-
plikuje stary zakład, zgodnie z któ-
rym Zosia, uważana za typową
kandydatkę na "starą pannę", nie
może przyjść samotnie na ślub
Anny (Anna Czartoryska) – kole-
żanki z lat szkolnych. Za namową
przyjaciółki – Patrycji (Joanna
Kulig) postanawia odszukać face-
tów, którzy byli kiedyś ważni w jej
życiu i sprawdzić, czy gdzieś po
drodze nie przegapiła wielkiej mi-
łości i czy któryś z "byłych" nie jest
tym jedynym.

W tym roku w wojewódz-
twie wielkopolskim ferie zi-
mowe trwają od 3 do 16
lutego. W tym czasie dzieci i
młodzież będą mogli skorzys-
tać z propozycji Stowarzysze-
nia zMW oraz placówek
szkolnych z Lasocic, Dłu-
giego Starego i Święcie-
chowy. Poniżej przedsta-
wiamy szczegółowy plan
zajęć, z których można sko-
rzystać. 
STOWARZYSZENIE ZMW PRZY-
BYSZEWO
Serdecznie zapraszają wszystkie
dzieci na „Ferie bez nudy”, które od-
będą się w dniach 10 -12 lutego w
Sali Wiejskiej w Przybyszewie. Pro-
simy dzieci o zabranie obuwia na
zmianę. Stowarzyszenie ZMW za-
pewnia świetną zabawę, opiekę nad
dziećmi, drugie śniadanie i ciepłą
herbatę.
10 lutego (poniedziałek)
godz. 10. 00-13. 00 - zajęcia świet-
licowe dla dzieci:
- zabawy integracyjne
- turniej gry w „Chińczyka” i „Piotru-
sia”
- tworzenie wspólnej dużej pracy
plastycznej
godz. 17. 00 - wyświetlona zostanie
bajka dla dzieci na dużym ekranie
11 lutego (wtorek) 
godz. 10. 00- 13. 00 - zajęcia ta-
neczne dla dzieci
Tego dnia odbędą się pokazy i
warsztat poppingu (taniec nowo-
czesny)
12  lutego (środa) 
godz. 10. 00-13. 00 - zajęcia świet-
licowe dla dzieci
- zabawa i praca w grupach
- wspólne tworzenie dekoracji na
balik karnawałowy
godz. 16. 00 - Bal przebierańców
LASOCICE 
3 lutego (poniedziałek)
- wycieczka – kino w Lesznie 
- godz. 16. 00 – 20. 00 – warsztaty
z wolontariuszami CAT
4 lutego (wtorek) 
- godz. 9. 30 – 14. 30 – warsztaty z
wolontariuszami CAT
5 lutego (środa) 
- wycieczka – lodowisko w Głogo-
wie
6 lutego (czwartek) 
- 9. 30 – 14. 30 – warsztaty z wo-
lontariuszami CAT
7 lutego (piątek) 
- godz. 9. 30 – 14. 30 – warsztaty z
wolontariuszami CAT
10 lutego (poniedziałek) 
- wycieczka – lodowisko w Głogo-
wie
DŁUGIE STARE
3 lutego (poniedziałek)
Wyjazd do kina i do restauracji

Mc’Donald’s w Lesznie
godz. 9. 00 – 13. 00 – balik karna-
wałowy dla uczniów klas młodszych
4 lutego (wtorek) 
zajęcia sportowo- rekreacyjne (sala
Święciechowa)
5 lutego (środa)
- wycieczka na lodowisko w Głogo-
wie
6 lutego (czwartek) 
Zajęcia sportowo- rekreacyjne (sala
Święciechowa)
10 lutego (poniedziałek)
- wycieczka do Leszna, pobyt na
basenie lub bowling 
11 lutego (wtorek) 
godz. 9. 00 – 13. 00 Zajęcia spor-
towo – rekreacyjne Grand Prix w Te-
nisie Stołowym 
12 lutego (środa)
godz. 9. 00 – 13. 00 Zajęcia spor-
towo – rekreacyjne Grand Prix w Te-
nisie Stołowym
ŚWIĘCIECHOWA
3 lutego (poniedziałek) 
9:00-10:30 – zajęcia rekreacyjno-
sportowe: piłka nożna
10:30-12:00 – zajęcia rekreacyjno-
sportowe: piłka siatkowa
wyjazd do kina w Lesznie
9:00-13:00 - warsztaty kulinarne
4 lutego (wtorek) 
9:00-12:00 - zajęcia taneczne che-
erleaders
9:00-12:00 - zajęcia informatyczne
9:00-13:00 - warsztaty kulinarne
5 lutego (środa)
wyjazd do kina w Lesznie
9:00-12:00 - zajęcia taneczne che-
erleaders
9:00-13:00 - warsztaty kulinarne
6 lutego (czwartek)
9:00-12:00 - zajęcia taneczne che-
erleaders
9:00-11:00 - wyjazd na pływalnię
9:00-13:00 - warsztaty kulinarne
7 lutego (piątek)
9:00-12:00 - zajęcia informatyczne
9:00-13:00 - warsztaty świetlicowe
9:00-10:30 - zajęcia rekreacyjno-
sportowe: piłka nożna
10:30-12:00 - zajęcia rekreacyjno-
sportowe: piłka nożna
9:00-13:00 - warsztaty kulinarne
10 lutego (poniedziałek) 
wyjazd do kina w Lesznie
11 lutego (wtorek)
9:00-13:00 - warsztaty świetlicowe
9:00-13:00 - wyjazd na warsztaty
muzealne
12 lutego (środa)
9:00-11:00 - wyjazd na bowling
13 lutego (czwartek)
9:00-12:00 - zajęcia rekreacyjno-
sportowe: tenis stołowy
14 lutego (piątek)
9:00-12:00 - warsztaty świetlicowe

Program ferii
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Krótko
* Trzech uczniów gimnazjum w

Święciechowie zakwalifikowało
się do etapu rejonowego konkur-
sów wojewódzkich: Dawid Maka-
łowski z klasy IIb – w dziedzinie
fizyki, Paula John z klasy IIIb oraz
Robert Matuszewski z klasy IIIa –
w dziedzinie chemii. Gratulujemy
sukcesu i życzymy powodzenia w
kolejnych etapach.

* W dniach 10-12 grudnia
uczniowie klas trzecich gimnazjów
musieli zmierzyć się z testami pró-
bnych egzaminów gimnazjalnych
przygotowanych przez wydawnic-
two OPERON. Była to okazja do
sprawdzenia swojej wiedzy z
przedmiotów matematyczno-przy-
rodniczych oraz humanistycz-
nych, a także wybranego języka
obcego. Uzyskane wyniki dadzą
informację, które zagadnienia są
już w pełni opanowane, a nad któ-
rymi trzeba jeszcze popracować.

* Pod koniec ubiegłego roku w
szkole w Święciechowie odbyły
się koncerty w ramach projektu
"Wyrównując szanse dzieci w do-
stępie do muzyki poważnej". Te-
matem spotkań były epoki
klasycyzmu i modernizmu.
Uczniowie usłyszeli najsłynniejsze
dzieła tych okresów. Były też nie-
spodzianki i nagrody dla najpil-
niejszych słuchaczy, którzy wzięli
udział w zagadkach muzycznych. 

* Członkowie sekcji plastycz-
nej działającej przy Samorządo-
wym Ośrodku Kultury w
Święciechowie odnieśli sukces.
Młodzi plastycy wzięli udział w
XVII Wielkopolskim Konkursie
Plastycznym na Najpiękniejszą
Kartkę Bożonarodzeniową. Na-
grodzone i wyróżnione prace za-
prezentowane zostały na
wystawie pokonkursowej w "Gale-
rii na holu" kina Hel w Pleszewie.
Z naszej sekcji nagrody otrzymali:
Adam Masztalerz oraz Natalia
Fogt. Jury wyróżniło także prace:
Martyny Błażejczak i Patrycji
Śliwy. 

* Pod koniec roku 2013 samo-
rząd szkoły w Długiem Starem
ogłosił akcję „NARKOTYKOM I
NIKOTYNIE MÓWIĘ NIE!”. W ra-
mach realizacji tematu zostali za-
proszeni pracownicy lesz-
czyńskiego sanepidu, którzy prze-
prowadzili prelekcję na temat nar-
kotyków, dopalaczy, sekt i
zagrożeń z nimi związanych. Na
koniec został ogłoszony konkurs.
W gimnazjum należało wykonać
plakat antynarkotykowy, a w
szkole podstawowej - plakat anty-
nikotynowy. W kategorii SP wy-
grała klasa IV z hasłem „ Małolaty,
papierosy to same straty!”; w gim-
nazjum natomiast zwyciężyła
klasa I z hasłem „Narkotykom
mówię NIE”. 

WóJT GMINY ŚWIęCIeCHOWA 
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze - 

do spraw inwestycji
Informujemy, że w miesiącu listopadzie 2013 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych w Urzędzie Gminy w Święciechowie, był wyższy niż 6%.

1.Wymagania niezbędne: 
a) obywatelstwo polskie,  
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
c) wykształcenie wyższe techniczne (preferowane budownictwo), 
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia pub-
licznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
e) nieposzlakowana opinia.   
2.Wymagania dodatkowe (pożądane):
a) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
b) znajomość przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego,
Prawa budowlanego oraz rozporządzeń wykonawczych, 
c) znajomość procedur uzyskiwania pozwoleń, decyzji, itp. w procesie inwestycyjnym,
d) znajomość zagadnień związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem inwestycji budowla-
nych,
e) umiejętność projektowania i sporządzania kosztorysów, obsługa programów w tym zakresie,
f) bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
g) umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odpowiedzialność.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) organizacja oraz prowadzenie całości spraw związanych z przygotowaniem, realizacją i przekaza-
niem do użytkowania inwestycji gminnych, w tym m. in. : 
a) nadzór nad opracowaniem dokumentacji projektowych, opracowywanie kosztorysów budowlanych
oraz weryfikacja kosztorysów budowlanych w przypadku ich opracowania przez firmy zewnętrzne, przy-
gotowanie wzorów umów na realizację inwestycji gminnych, 
b) nadzór nad prawidłowym przebiegiem prowadzonych robót zgodnie z przepisami Prawa budowla-
nego, w szczególności: współpraca z inspektorami nadzoru, uzyskanie niezbędnych dokumentów od-
bioru, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, uczestniczenie w odbiorach robót inwestycyjnych i
przeglądach gwarancyjnych,
2) prowadzenie dla każdej inwestycji odrębnych zbiorów dokumentów od jej podjęcia do zakończenia
i rozliczenia zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i Instrukcją Kancelaryjną,
3) przedkładanie wójtowi gminy stosownych wniosków, propozycji i informacji oraz sprawozdań doty-
czących inwestycji gminnych,
4) opracowywanie planów i programów inwestycyjnych oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji z
tym związanej, a także nadzór nad ich terminową realizacją,
5) współudział w opracowaniu wniosków o przydział środków finansowych i dotacji na realizację inwe-
stycji w zakresie objętym niniejszym zakresem czynności,
6) współpraca ze stanowiskiem ds. funduszy strukturalnych w zakresie przekazywania danych nie-
zbędnych do opracowania specyfikacji zamówienia publicznego,
7) współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych przez
nich realizowanych. 
4.Wymagane dokumenty:
a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania ze
strony www. bip. swieciechowa. pl),
b) życiorys ( CV ),
c) dokumenty potwierdzające wykształcenie, 
d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata oraz ukończone kursy i szkolenia,  
e) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (druk do pobrania ze strony
www. bip. swieciechowa. pl ), 
f) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw pub-
licznych (druk do pobrania ze strony www. bip. swieciechowa. pl), 
g) oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania
ze strony www. bip. swieciechowa. pl ).
5.Warunki pracy na stanowisku: 
a) miejsce pracy: Urząd Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4,  64 - 115 Święciechowa,
b) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,
c) wymiar czasu pracy: pełen etat, 
d) termin rozpoczęcia pracy: luty 2014 r.
6.Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie, ul.
Ułańska 4, 64 – 115 Święciechowa lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko do
spraw inwestycji” w terminie do 20 stycznia 2014 r.
Aplikacje,  które wpłyną do Urzędu Gminy w Święciechowie po wyżej określonym terminie – nie będą
rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicz-
nej ( bip. swieciechowa. pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 
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Prawdziwe 
historie

Ale Zbyszek pamięta to inaczej.
Podobno już wtedy planował przy-
szłość ze mną. To było oczywiście
pierwsze w jego życiu zaurocze-
nie. I jak to z chłopięcymi marze-
niami bywa, minęło po jakimś
czasie, ale wspomnienie zostało.
Zbyszek podkreśla jednak, że
uczucie musiało być ważne, skoro
w końcu zostałam jego żoną. I
skoro on przez całe lata nie zało-
żył innej rodziny.

No więc wówczas pokochał
mnie po raz pierwszy. Rzecz
jasna, że nic o tym nie wiedziałam.
Ale gdybym nawet wysłuchała mi-
łosnych zwierzeń, to miałam prze-
cież dopiero piętnaście lat i nie
wiedziałabym, co z tą deklaracją
zrobić. Na pewno nie byłam go-
towa na żaden związek, a już z
pewnością nie na małżeńskie
plany. Moje dorosłe życie miało się

Mój mąż od lat powtarza, że zakochał się we mnie trzy razy.
Po raz pierwszy jako nastolatek, kiedy chodziliśmy do tej
samej szkoły. zbyszek był ode mnie trzy lata starszy, więc nie
spotykaliśmy się w klasie, ale na przerwach rozmawialiśmy
każdego dnia. Mieszkałam też blisko niego i zdarzało się, że
do domu wracaliśmy razem. Dla mnie był po prostu kolegą.

dopiero zacząć.
Zbyszek wyjechał z naszej

miejscowości. Po prostu odbywał
służbę wojskową, a po jej zakoń-
czeniu nie wrócił do domu jeszcze
przez trzy lata. Ja w tym czasie
skończyłam szkołę średnią i poz-
nałam Janka. Nie będę ukrywać,
że zakochałam się w nim od pierw-
szego wejrzenia. To był naprawdę
dobry chłopak. Mieszkał z tatą i
młodszą siostrą, bo mama odeszła
na zawsze, kiedy jeszcze byli mali.
Polubiłam jego bliskich. Chodzi-
liśmy ze sobą prawie dwa lata.
Potem, bardzo szczęśliwi, wzię-
liśmy ślub. Po roku urodziłam có-
reczkę.

I tu mogłabym opowiedzieć o
najpiękniejszym okresie w moim
życiu. O Janku, o teściu, u którego
wszyscy mieszkaliśmy. To na-
prawdę były dobre lata. Zwy-

czajne, ale takie bezpieczne, spo-
kojne. Ale przecież nie o tym opo-
wiadam. Miało być o Zbyszku. A on
właśnie wtedy wrócił do naszej
wsi. Dowiedziałam się o tym na-
tychmiast, bo jego mama była z
tego powodu bardzo szczęśliwa i
wszystkim o powrocie syna opo-
wiadała.

Po jakimś czasie sama się z
nim spotkałam. Przegadaliśmy nie-
jedną godzinę. Mieliśmy przecież
co wspominać.

Dziś wiem, że w tamtym czasie
Zbyszek pokochał mnie po raz
drugi. Wtedy już tak dorośle, od-
powiedzialnie. Dalej nic o tym nie
wiedziałam, bo przecież nie zwie-
rzyłby mi się z tych uczuć. Byłam
mężatką i matką. A do tego rodzina
była dla mnie najważniejsza. Zby-
szek rozumiał, że nigdy nie odpo-
wiedziałabym na żaden sygnał z
jego strony. I nie wysyłał go do

mnie. Dalej byliśmy znajomymi z
podstawówki. On mieszkał z
mamą, ja z mężem i córką u te-
ścia. Czasem się widywaliśmy.

A potem przyszedł ten najtrud-
niejszy czas w moim życiu. Jesz-
cze teraz trudno mi o nim
opowiadać, choć minęło sporo lat
od tamtego tragicznego dnia. Po-
wiem więc tylko, że Janek zginął w
wypadku. Odszedł nagle, nie zdą-
żył się nawet z nami pożegnać.
Świat zwalił mi się na głowę.

Trochę trwało, zanim poukłada-
łam swoją codzienność na nowo.
Znalazłam pracę, bo przedtem po
prostu prowadziłam dom. Wycho-
wywałam córkę, opiekowałam się
ojcem Janka. Próbowałam uwie-
rzyć, że bez męża też dam sobie
radę. Do głowy mi nie przyszło, by
o pomoc prosić Zbyszka. A on
jakby usunął się w cień. Nie chciał
wykorzystywać sytuacji, nie narzu-
cał się, nie przychodził, nie pytał.

Nie wiem, czy uwierzycie, ale
przez dziesięć lat byliśmy tylko
znajomymi z ulicy. Moja córka za-
częła już chodzić do szkoły śred-
niej, kiedy między nami coś
zaiskrzyło. Zbyszek mówi, że po
raz trzeci pokochał mnie tak na-
prawdę. Podobno wtedy postano-
wił, że już ze mnie nie zrezygnuje.
Nie tym razem. Nie powiedział mi
o swojej miłości, gdy byliśmy na-
stolatkami, nie mógł powiedzieć,
kiedy byłam szczęśliwą mężatką,
nie zdradził się, gdy zostałam
wdową. Ciągle czekał. Aż wreszcie
uznał, że sam też chce być szczę-
śliwy. Nie miał dotąd swojej ro-
dziny, był tylko z mamą, nie
doczekał się dzieci. Marzył. Teraz
wiem, że o mnie i o naszym mał-
żeństwie.

Jestem mu wdzięczna, że
przez tyle lat pielęgnował to uczu-
cie. Jesteśmy małżeństwem,
mamy synka. Kasia go uwielbia.
Pożegnaliśmy już ojca Janka i
mamę Zbyszka. Zachowaliśmy
jednak wspomnienia. Warto więc
chyba wierzyć, że los każdemu
może przynieść dobre dni. Nawet
jeśli czasem są burze.

Nie zapominajmy o tym,
zwłaszcza teraz, w świątecznym
okresie.

SPISAłA HALINA SIeCIŃSKA 

Z roku na rok rośnie liczba kie-
rowców, niemało jest też wypad-
ków na drogach. Warto więc
posiadać pewną wiedzę na temat
dochodzenia swoich praw. Nawet,
jeśli nigdy nic złego się nie działo i
przez wiele lat nie byliśmy uczest-
nikami wypadków komunikacyj-
nych, dobrze jest znać swoje
prawa. 

Z dniem 10 sierpnia 1997 roku
weszły w życie nowe przepisy i to
ta data jest kluczową, jeśli chodzi
o staranie się o odszkodowanie za
straty poniesione podczas wypad-
ków drogowych. Pisząc straty –
myślimy o uszczerbku na zdrowiu,
śmierci bliskiej osoby, utraconych
korzyściach, czyli wszystkich kosz-
tach poniesionych w związku z wy-
padkiem czy uszkodzonym
pojazdem. Jeśli sprawca wypadku
został ukarany mandatem, a my
spędziliśmy w szpitalu mniej niż 7
dób, to o odszkodowanie możemy
się ubiegać w ciągu trzech lat od
momentu zdarzenia, potem
sprawa ulega przedawnieniu. Ina-
czej jest, jeśli skutkiem wypadku
jest nasz poważny rozstrój zdrowia

i pobyt w szpitalu powyżej 7 dób.
Wtedy przysługuje nam wypłata
odszkodowania, nawet jeśli wypa-
dek miał miejsce kilkanaście lat
temu, ale nie wcześniej niż 10
sierpnia 1997 roku. 

Pieniądze wypłacane są przez
Towarzystwo Ubezpieczeniowe,
chyba że sprawca wypadku został
uznany za przestępcę, czyli był
pod wpływem alkoholu lub środ-
ków odurzających. 

O wypłatę odszkodowania
może się starać się kierowca, pa-
sażer, pieszy, rowerzysta – jeśli był
osobą poszkodowaną, uczestni-
kiem, ale nie sprawcą zdarzenia. 

Odszkodowanie wypłacane jest
zawsze z polisy OC sprawcy wy-
padku, a taką polisę posiada każdy
kierowca auta. 

Aby ubiegać się o wypłatę od-
szkodowania, powinniśmy mieć
dokumenty, które potwierdzają, że
zdarzenie miało miejsce, a my po-
nieśliśmy stratę. Warto więc wez-
wać na miejsce zdarzenia policję,
pogotowie, albo choćby uzyskać
od sprawcy wypadku pisemne,
podpisane oświadczenie, potwier-

za straty w wypadkach drogowych

dzające zaszłe zdarzenie. 
Jeśli na miejsce nie wezwa-

liśmy karetki pogotowia albo nie
kwalifikowaliśmy się do leczenia
szpitalnego, a mimo to po kilku
dniach odczuwamy skutki wy-
padku, warto w ciągu 14 dni zgło-
sić się do lekarza pierwszego
kontaktu. Dokumentacja z tej wi-
zyty upoważnia nas bowiem do
podjęcia dalszych działań, doty-
czących wypłaty odszkodowania. 

Posłużmy się przykładem –
jeśli byliśmy uczestnikami wy-
padku, którego sprawcą był nasz
współmałżonek, zdarzenie było
niegroźne i nie wzywaliśmy policji
ani karetki pogotowia, jednak po
kilku dniach odczuwamy skutki wy-
padku, to zgłaszamy się do leka-
rza rodzinnego i prosimy
współmałżonka o napisanie
oświadczenia, że w danym dniu
był sprawcą wypadku. Odszkodo-
wanie zostanie wypłacone z polisy
OC współmałżonka, a nie z jego
portfela. 

Każda sprawa ma inny prze-
bieg i rozpatrywana jest indywi-
dualnie. Z wszelkimi wątpli-
wościami i pytaniami można się
zgłosić do Justyny Tycner, nr tel.
512 804 419. 
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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od
1 do 12 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 ostatnim numerze „Kuriera...” było hasło: BOze NARODzeNIe z RO-
DzINą. Wśród nadesłanych rozwiązań redakcja wyłoniła zwycięzców. Po
odbiór nagrody zapraszamy panie Wiolettę Bednarczyk ze Święcie-
chowy oraz Dominikę Sibińską z Ogrodów. Nagrodę można odebrać w
Samorządowym Ośrodku Kultury w godz. od 8.00 do 15.00. Gratulujemy.
Na rozwiązania czekamy do 20 stycznia.  

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Najbliższe tygodnie to czas, w któ-
rym możesz podejmować ryzyko, ale
pamiętaj, że umiar jest niezbędny. Nie
bierz na siebie zbyt dużo i postaraj się
znaleźć czas dla bliskich. Czekaj na
miłe spotkanie.

Byk 20.04-20.05
Gwiazdy będą sprzyjać spotka-

niom z ukochanymi osobami i ciepłym
relacjom rodzinnym. Warto w tym cza-
sie wybrać się na urlop lub chociaż na
krótki wypoczynek. Ktoś będzie chciał
poradzić się w ważnej sprawie. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Ważne sprawy załatwisz teraz bez

problemu. Uda się też zakończyć pro-
jekt, na którym Ci tak zależało. Więcej
czasu spędzaj z dziećmi i rodzicami. I
trochę oszczędzaj, bo wkrótce pienią-
dze będą Ci bardzo potrzebne.

Rak 22.06-22.07
Na początku miesiąca czeka Cię

ciekawa podróż lub nieoczekiwane
spotkanie. Jedno i drugie może przy-
nieść sporo radości. Otrzymasz też za-
skakujące propozycje w pracy.
Rozważ je z bliskimi. 

Lew 23.07-22.08
Gwiazdy sprawią, że zapomnisz o

problemach i zregenerujesz ciało oraz
umysł. Atmosfera w związku będzie
ciepła. Pamiętaj o pewnym Wodniku,
który czeka na Twój znak. I skontroluj
zdrowie. 

Panna 23.08-22.09
W pracy więcej przed Tobą zadań

niż zazwyczaj, ale świetnie sobie po-
radzisz. Pod koniec miesiąca weź kilka
dni urlopu. Uważaj za kierownicą.
Ktoś, kogo często spotykasz, myśli o
Tobie. 

Waga 23.09-22.10
W najbliższym czasie Wagi będą

przystosowywać się do nowej sytuacji
uczuciowej. Będzie to zmiana w do-
tychczasowym związku lub początek
nowego. W pracy więcej zadań, ale też
możliwość nagrody. 

Skorpion 23.10-21.11
W interesach trochę zawirowań.

Może zdarzyć się okazja do inwesto-
wania. Przed podjęciem decyzji prze-
dyskutuj problem z bliskimi. Czekaj na
dobrą wiadomość od przyjaciela.

Strzelec 22.11-21.12
Czeka Cię kilka zawodowych wy-

jazdów lub interesujących spotkań.
Efektami działań będzie uznanie szefa.
W domu lekki niepokój związany z de-
cyzjami dzieci. Pewnie Cię zaskoczą.
Finanse dobre. 

Koziorożec 22.12-19.01
Osoby spod tego znaku będą teraz

chciały się wyszumieć. Nie zabraknie
im ani sił, ani okazji. Ważne, by nie
przesadzać z zabawą. W pracy będzie
bowiem trochę dodatkowych zadań. 

Wodnik 20.01-18.02
Poprawi się Twoja sytuacja finan-

sowa, więc będziesz mogła teraz rea-
lizować plany i marzenia. Pamiętaj,
aby w nich znaleźli się najbliżsi. Uwa-
żaj na zdrowie, bo grozi co zimowe
przesilenie. 

Ryby 19.02-20.03
W pracy dużo lepsza atmosfera.

Nie wdawaj się jednak w żadne plotki,
bo to niszczy relacje. W domu ktoś po-
trzebuje większego zainteresowania.
Zdrowie dobre. 

(: (: HUMOR :) :)
* Burak wzmacnia. Kilogram

buraków należy obrać i pokroić w
kostkę, a potem zalać dwoma lit-
rami ciepłej i przegotowanej wody.
Do tego dodać należy trzy ząbki
czosnku, dwie łyżeczki soli, liść
laurowy i pieprz. Zalewę przykryć i
odstawić na tydzień w ciepłym
miejscu. Pić półtorej szklanki
dziennie. 

* Gorczyca leczy korzonki. 100
g rozdrobnionych ziaren gorczycy
spryskać letnią wodą, tak by uzys-
kać papkę. Zawinąć ją w gazę i
przykładać na bolące miejsce na
około 10 minut. Czynność powta-
rzać można kilka razy dziennie. 

1 2 3 4 5 6 5 7 8 2

9 7 10 4 11 12 4

Żywienie zwie-
rząt na pastwisku

Teren wzniesiony
ponad 300m nad

ziemią 1

Pierwiastek che-
miczny, krzemian

Rozpalone węgle
w piecu

Bogacz

5 2

Lord angielski

Płot z drewna
“Jej nie wypada” -

imię żeńskie

11 9

Zagięte, górne
kły dzika

Pochwalony
poemat

Główna tętnica
 

6

10

Bogini semicka,
siostra Baala

Sprawiedliwy
król Eginy

Odłam lodu w
rzece

Ogród
owocowy

3

Czeskie “tak”

Rasa krótkowło-
sowego królika 4

12

Rodzaj zasłony

Starożytne pań-
stwo semickie 7   

Warto wiedzieć

A teraz placuszkiKrzyżówka 
z nagrodą

Krawiec kombinator uważnie
mierzy materiał przyniesiony przez
klienta. Ten pyta żartobliwie:

- Co, kombinuje pan, żeby i dla
pana wystarczyło?

- Dla mnie na pewno wystarczy.
Kombinuję, aby wystarczyło dla
szanownego pana…

* * * 
Myśliwy opowiada o swoich

przygodach:
- Na safari prosto na mojego

jeepa wyskoczył lew!
- I co zrobiłeś?
- Zmyliłem go chytrze, dałem

prawy kierunkowskaz, a pojecha-
łem w lewo.

* * *
Chłopak opowiada znajomym

wrażenia z imprezy:
- Wczoraj w nocy było całkiem

przyjemnie, ale za dużo wypiłem i
wracałem do domu autobusem.

- I co w tym dziwnego?
- No niby nic, ale pierwszy raz

w życiu prowadziłem autobus.

Placki kapuściane
Składniki: 800 g kapusty białej, 2-3

cebule, 1 szkl. mleka, 2-3 łyżki koncen-
tratu pomidorowego, 2 jajka, 3-4 łyżki
mąki, sól, pieprz, cukier, olej. 

Sposób przygotowania: Kapustę
oczyść, opłucz, drobno poszatkuj, usu-
wając głąb i grube nerwy, zalej wrzącym
mlekiem i duś pod przykryciem do mięk-
kości, często mieszając. Cebulę obierz,
pokrój w kostkę, podsmaż. Jajka roz-
dziel, białka ubij na pianę. Wystudzoną
kapustę wymieszaj z żółtkami, cebulą,
mąką, koncentratem pomidorowym,
pianą z białek i przyprawami. Tłuszcz
rozgrzej, kładź łyżką niewielkie pla-
cuszki i smaż z obu stron na jasnozłoty
kolor. Podawaj ze szczypiorkiem, kefi-
rem lub skwarkami. 
Placki piwne

Składniki: 150 g mąki, 2 jajka, 1 ły-
żeczka cukru, szczypta soli, 1 łyżka
oliwy, 200 ml jasnego piwa, 250 g zia-
ren kukurydzy, 1/2 łyżeczki proszku do
pieczenia, pieprz, olej do smażenia.

Sposób przygotowania: Kukury-
dzę odsącz na sicie. Mąkę wymieszaj z
proszkiem, solą i cukrem. Dodaj jajka i
oliwę, wymieszaj. Stopniowo dolewaj
piwo i miksuj na gładkie ciasto o kon-
systencji gęstej śmietany. Odstaw na 15
minut. Dodaj kukurydzę i wymieszaj.
Smaż okrągłe placki. Po usmażeniu na
złoty kolor odkładaj na papierowy ręcz-
nik. 

To bardzo proste zadanie. Wy-
starczy posuwać się po planszy ru-
chem króla szachowego,
obchodząc wszystkie litery. Zaczy-
namy od lewej literki „W”. Rozwią-
zaniem będzie trzy wyrazowe hasło.
To rozwiązanie należy przesłać na
adres redakcji do końca stycznia.
Wśród nadawców prawidłowych od-
powiedzi rozlosujemy dwie nagrody.

K R Ó L Ó W K A
I E Z I
R E F M
R Ó E O

W K T C W E
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W piątek, 13 grudnia, do szkół w Lasocicach i Święciechowie przybyli niecodzienni goście – żużlowcy Unii Leszno. Święciechowskich uczniów od-
wiedzili: Tobiasz Musielak, Kenneth Bjerre, Michał Piosicki, Daniel Kaczmarek, Grzegorz Zengota oraz Roman Jankowski. Natomiast w Lasocicach gosz-
czono: Damiana Balińskiego, Piotra Pawlickiego, Bartosza Smektałę, Nicki Pedersena oraz nowego menedżera leszczyńskich “Byków” Pawła Jądera.
Był czas na pytania, które zadawali uczniowie. Niektórzy z nich rozmawiając z żużlowcami mogli sprawdzić swoją znajomość języka angielskiego. Po
pytaniach przyszedł czas na zdjęcia i autografy. W Święciechowie rozegrano nawet krótki mecz piłki siatkowej z niespodziewanymi gośćmi. Wszyscy
uczniowie byli bardzo mile zaskoczeni tą wizytą. Emocji nie brakowało!

W czwartek, 21 listopada, w szkole w Święciechowie po raz kolejny zor-
ganizowano Zaduszki Literackie. Impreza odbywa się nieprzerwanie od
ośmiu lat, a idea, która jej przyświeca, to oddanie czci zmarłym. Autorem
scenariusza i jednocześnie organizatorem przedstawienia była Milena
Skopińska. Oprawę muzyczną przygotowała Ewa Masiak. Uczniowie wło-
żyli wiele serca i wysiłku w przygotowanie spektaklu, co zaowocowało
przepięknym, wzruszającym i pełnym emocji przekazem. Goście, którzy
przybyli na inscenizację, podziwiali dekoracje wykonane przez dzieci, wy-
słuchali pięknej muzyki i tym samym wprowadzili się w nastrój zadumy i
refleksji. Występ zakończyły brawa licznie przybyłych gości.

Pod koniec listopada Samorząd Uczniowski szkoły w Długiem
Starem zorganizował DRUGIE GRAND PRIX w tenisie stołowym.
W kategorii gimnazjum wśród dziewcząt wygrała Sandra Bestra,
przed Olą Stachowską oraz Mają Bodalską. Wśród chłopców zwy-
ciężył Joachim Piwek przed Patrykiem Maćkowiakiem oraz Ka-
milem Knechtem. W szkole podstawowej najlepszy był Mariusz
Knecht, wyprzedzając Dawida Szulca oraz Sebastiana Bestrego. 

We wtorek, 3 grudnia, Dawid Jóźwiak i Michał Mroziński repre-
zentowali szkołę w Święciechowie w finale wojewódzkim Druży-
nowych Mistrzostw w Tenisie Stołowym.  Na czternaście
zespołów, które uzyskały kwalifikacje do finału, chłopcy zajęli piąte
miejsce. Jest to niewątpliwie ogromny sukces gimnazjalistów,
choć los im tego dnia wyraźnie nie sprzyjał. W pierwszej fazie roz-
rywek zostali przydzieleni do grupy, która nie dość, że była naj-
liczniejsza, to jeszcze znaleźli się w niej faworyci tych zawodów z
Nowego Belęcina. Początkowo Dawid i Michał pewnie pokonali
drużyny z Poznania (3:0) i Niechanowa (3:1), ale niestety po raz
kolejny musieli uznać wyższość zawodników z Nowego Belęcina.
Uzyskali awans do kolejnego etapu rozgrywek z drugiego
miejsca, co było dla nich niekorzystne, ponieważ kolejne spotka-
nie musieli rozegrać z drużyną, która zajęła pierwsze miejsce w
swojej grupie – bardzo silną reprezentacją ze Słupcy. Przegrany
mecz w tej fazie rozgrywek automatycznie odsunął Dawida i Mi-
chała od walki o miejsca medalowe. Wygranie pozostałych spot-
kań pozwoliło im na zajęcie wysokiego, piątego miejsca, ale lekki
niedosyt pozostał.

Zarząd Klubu Sportowego Kormoran Święciechowa informuje,
że 28 listopada minionego roku odbyło się III Walne Zebranie
Sprawozdawczo – Wyborcze, na którym wybrano nowy Zarząd
i Komisję Rewizyjną na następną czteroletnią kadencję.  Zarząd
KS Kormoran Święciechowa tworzą: Ryszard Płachta – prezes,
Jan Andrzejewski – wiceprezes, Henryk Wesołowski – sekre-
tarz, Marek Antoniak – członek i Karol Koźmiński – członek. Na-
tomiast w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Roman Musielak
– przewodniczący, Wojciech Borowiak – wiceprzewodniczący
oraz Adam Tyrała - członek.
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W piątek, 20 grudnia, w szkole w Święciechowie odbyły się ja-
sełka. Zostały one przygotowane przez uczniów szkoły podsta-
wowej. Przedstawienie obejrzały wszystkie klasy oraz całe grono
pedagogiczne. 

W sobotę, 14 grudnia, panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Strzy-
żewic tradycyjnie przygotowały spotkanie wigilijne. Miło spędziły
czas w swoim gronie. Były potrawy wigilijne, prezenty i śpiewanie
kolęd. 

Zespół Szkół w Lasocicach 19 grudnia zorganizował kiermasz
świąteczny. Na scenie wystąpili młodzi aktorzy w przedstawieniu
"Opowieść wigilijna", które podkreśliło wyjątkowy charakter świąt
Bożego Narodzenia i wprowadziło w świąteczny nastrój. Muzykę
folklorystyczną zaprezentowała kapela dudziarska z Bukówca
Górnego. Po części artystycznej przyszedł czas na zakup świą-
tecznych ozdób. Na stoiskach pojawiły się oryginalne stroiki oraz
drewniane aniołki i renifery.

Na spotkaniu opłatkowym spotkali się także członkowie Rady
Gminy, sołtysi oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek organiza-
cyjnych. Spotkanie miało miejsce 30 grudnia w restauracji Scara-
beus w Święciechowie. 

Spotkanie opłatkowe zorganizowała także Rada Sołecka ze Świę-
ciechowy. W czwartek, 19 grudnia, w restauracji Scarabeus spot-
kali się radni oraz osoby, które na co dzień pomagają Radzie.
Dzielono się opłatkiem, śpiewano wspólnie kolędy. Były także ży-
czenia świąteczne oraz noworoczne. A dzieci z miejscowej szkoły
przygotowały dla gości występ wokalny. 

W piątek, 20 grudnia, spotkanie opłatkowe zorganizował Zarząd
Gminny OSP RP. Nie zabrakło świątecznego nastroju. Dzielono
się opłatkiem, składano sobie życzenia. W spotkaniu uczestni-
czyli: wójt gminy, przewodniczący Rady Gminy, naczelnicy oraz
prezesi strażackich jednostek z gminy. Prezes Jerzy Machowiak
podsumował także dotychczasową pracę Zarządu. 
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WITALIŚMY NOWY ROK

Życzenia od wójta gminy Święciechowa

Święciechowa

Przybyszewo

Święciechowa

Niechłód


