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Ferie zimowe rozpoczęte
Trwają ferie zimowe dla dzieci i młodzieży. Uczniowie miejscowych szkół zdążyli już skorzystać z części zaproponowanych
im zajęć. A możliwości spędzania czasu wolnego mają wiele. Placówki szkolne, organizacje lokalne i Stowarzyszenie ZMW
przygotowały dla nich między innymi: baliki, zabawy taneczne, zabawy integracyjne, warsztaty, zajęcia sportowe i rekrea-
cyjne, wyjazdy do kina, na lodowisko, basen lub bowling. Życzymy dobrej zabawy i miłego wypoczynku, bowiem niedługo
dzieci i młodzież zasiądą znowu w szkolnych ławkach. 
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W sobotę, 18 stycznia, we Wschowie odbył się Konkurs Kolęd i Pastorałek. W sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji spotkały
się zespoły śpiewacze, między innymi z miasta i gminy Wschowa, z Długiego Starego, Święciechowy. W konkursie zaprezentowało
się 17 wykonawców, którzy wykonali po jednym utworze ocenianym przez konkursowe jury. Uczestnicy oceniani byli w dwóch kate-
goriach: wokalista - wokalistka oraz zespół - chór. I miejsce w gminnym konkursie zajął Zespół Śpiewaczy Razem Raźniej z Długiego
Starego. Zwycięskie zespoły otrzymały nagrody rzeczowe, statuetki oraz dyplomy. Organizatorami konkursu byli: parafia pw. św. Kró-
lowej Jadwigi we Wschowie oraz Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie. 

Pod koniec minionego roku w leszczyńskiej Wojewódzkiej Komen-
dzie Uzupełnień odbyło się posiedzenie zarządu rejonowej organi-
zacji Ligi Obrony Kraju. Podczas spotkania zostali uhonorowani
członkowie Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK działającego przy Sa-
morządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie. Złoty Krzyż “Za
Zasługi dla Klubu Żołnierzy Rezerwy” otrzymał Marian Klupieć,
Srebrny Krzyż Stanisław Jankowski i Walerian Jędrzychowski.
Srebrny medal “Za Zasługi dla Klubu Żołnierzy Rezerwy” dostali
Krzysztof Kasperski oraz Jarosław Wyrodek, natomiast medal brą-
zowy - Hieronim Borowczak. 

Na święciechowskim rynku 29 stycznia złożono pod pomnikiem
wiązanki kwiatów i zapalono znicze. W taki sposób upamiętniono
69. rocznicę wyzwolenia Święciechowy. Hołd złożyli: wójt gminy,
samorządowcy oraz dyrekcja i uczniowie miejscowej szkoły. 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy na koncert z
okazji Dnia Kobiet, który odbędzie się 8 marca w Sali Wiej-
skiej w Święciechowie o godz. 17. Publiczność będzie miała
okazję wysłuchać utworów w wykonaniu Szymona Gądy. 
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Jak załatwić sprawę
W   U R Z Ę D Z I E  G M I N y ?

Szanowni Państwo
Jednym z podstawowych celów

każdej instytucji jest doskonalenie
świadczonych usług. Nasz urząd
cel ten stara się osiągnąć poprzez
podnoszenie kwalifikacji meryto-
rycznych swoich pracowników czy
też szkolenia z zakresu obsługi in-
teresantów. Na temat jakości ob-
sługi mogą Państwo się
wypowiedzieć w ankiecie dostęp-
nej w Urzędzie oraz na naszej stro-
nie internetowej. Za wszystkie
wypełnione ankiety, które pozwa-
lają nam zbadać profesjonalizm
obsługi, termin załatwienia sprawy,
kulturę obsługi oraz zaangażowa-
nie pracownika w załatwienie
danej sprawy, bardzo dziękujemy. 

Analizując otrzymane ankiety
można jednoznacznie wskazać, że
dla naszych klientów niezwykle
ważnym aspektem jest nie tylko
sama obsługa interesanta, ale
także miejsce, do którego przy-
chodzą załatwić swoje sprawy –
jego wygląd oraz funkcjonalność.
Wychodząc naprzeciw tym oczeki-
waniom postanowiliśmy w ciągu
najbliższych kilku lat dokonać sze-
regu zmian w naszym Urzędzie. 

Pierwszą z nich jest szersze
wykorzystanie naszego budynku,
mieszczącego się przy ul. Rynek
14a. Dotychczas była tam tylko
salka konferencyjna, w której od-
bywały się posiedzenia komisji i
sesje Rady Gminy, narady sołty-
sów oraz różne szkolenia, a także
sala ślubów, w której udzielano
ślubów cywilnych. Teraz w bu-
dynku tym ulokowano dodatkowo
trzy biura (przeniesione z ul. Ułań-
skiej 4), w których można załat-
wiać przede wszystkim sprawy z
zakresu administracji zleconej.
Zatem na parterze w pierwszym
biurze z Magdaleną Borowiak
można załatwić, między innymi
sprawy z zakresu ustawy o aktach
stanu cywilnego, wydawania do-
wodów osobistych, ewidencji lud-
ności czy rejestru wyborców. W
drugim biurze z Danutą Rolla

można załatwiać sprawy związane
z prowadzeniem działalności gos-
podarczej, z wydawaniem zezwo-
leń na sprzedaż alkoholu, z
realizacją powszechnego obo-
wiązku obrony, z ochroną p.poż.,
obroną cywilną, zarządzaniem kry-
zysowym oraz sprawy z zakresu
kultury fizycznej, sportu, turystyki i
rekreacji. Natomiast na piętrze
przy salce konferencyjnej w biurze
Rady Gminy z Magdaleną Jara-
czewską – Wieczorek można za-
łatwić sprawy związane z
działalnością Rady, poszczegól-
nych sołectw, z współpracą z za-
granicą, z promocją gminy, a także
sprawy związane z realizacją
Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych. W budynku tym jest
również toaleta dostosowana do
potrzeb osób niepełnosprawnych
oraz tzw. schodołaz, który zapew-
nia swobodne poruszanie się po
schodach osobom na wózkach in-
walidzkich.

Dzięki tej zmianie w budynku
przy ul. Ułańskiej zyskamy prze-
strzeń, która umożliwi nam (jesz-
cze w tym roku) przebudowę jego
wnętrz i wygospodarowanie
miejsca na biuro obsługi klienta
oraz na toaletę dostosowaną do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Na parterze zostanie też wydzie-
lone miejsce, gdzie pracownik bę-
dzie mógł zejść do klienta
niepełnosprawnego, by zająć się
jego sprawą. W przyszłości pla-
nuje się przebudowę stromej klatki
schodowej, a także budowę pod-
jazdu do potrzeb osób niepełnos-
prawnych od strony ul. Kościelnej.

W związku z powyższymi zmia-
nami bardzo prosimy o zrozumie-
nie w przypadku niedogodności,
które mogą się ewentualnie poja-
wić przy pracach remontowych.
Wiemy jednak, że w przyszłości
działania te zaprocentują i przy-
czynią się do lepszej obsługi Pań-
stwa w naszym Urzędzie.

PATRyK TOMCZAK
ZASTĘPCA WóJTA
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DRUK:  Drukarnia Leszno

W ramach współpracy z
panem Piotrem Koschel redak-
cja poinformowana została o
nieco- dziennym znalezisku. Jak
się okazało, w Muzeum Archi-
diecezjalnym w Zielonej Górze
znajduje się kronika parafii
Święciechowa. Dokument za-
wiera najważniejsze fakty, które
dotyczą naszej parafii w latach
1710 – 1821. Redaktor naczelny
naszego miesięcznika Marek Tu-
lewicz zwrócił się do dyrektora
Archiwum Diecezjalnego ks. dr.
hab. Roberta Kufel o wykonanie
fotokopii tego dokumentu. 

W minionym miesiącu do Sa-
morządowego Ośrodka Kultury do-
tarły kopie kroniki. Pierwsza część
to oryginalny dokument w języku
niemieckim, który znajduje się w
złym stanie. Fragmenty tekstów
zostały częściowo uszkodzone.
Druga część to tłumaczenie z ję-
zyka niemieckiego na łacinę wyko-

nane przez ks. Alfreda Linke w
roku 1917. Cała kronika zawiera
niecałe 20 stron. Redakcja przy-
mierza się do przetłumaczenia za-
wartych w dokumencie tekstów. Z
najważniejszymi i najciekawszymi
fragmentami podzielimy się z na-
szymi czytelnikami na łamach mie-
sięcznika. 

Odnaleziona kronika

W piątek, 10 stycznia, na cmen-
tarzu w Święciechowie pożegna-
liśmy Stanisława Solnickiego.

Miał 76 lat. Był mężem, ojcem, te-
ściem i ukochanym dziadkiem. Że-
gnała go pogrążona w smutku
rodzina, ale także przyjaciele, zna-
jomi, dawni koledzy z pracy, spor-
towcy. 

Stanisław Solnicki pochodził z Py-
licy w powiecie Olkusz. Tam ukończył
szkołę podstawową i średnią. Podjął
studia na wydziale prawa Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego w Krakowie, jed-
nak warunki materialne nie pozwoliły
mu kontynuować nauki. Na prasowe wiadomości o tym, że Studium Nau-
czycielskie w Poznaniu otwiera nowe kierunki: historię i filologię rosyjską
i zapewnia studentom akademik oraz stypendia, przyjechał do Wielko-
polski. I to Wielkopolska stała się dla pana Stanisława domem na całe
dorosłe życie. 

Jeszcze na studiach Stanisław Solnicki poznał swoją przyszłą żonę.
Pobrali się w 1961 roku. Już wówczas pan Stanisław pracował w Szkole
Podstawowej w Święciechowie. Często wspominał, że został bardzo ser-
decznie przyjęty, zwłaszcza przez rodzinę byłego kierownika szkoły Jó-
zefa Borowiaka i państwa Wawrzyniaków, u których mieszkał. Razem z
małżonką byli nauczycielami w miejscowej szkole. Wychowali trójkę
dzieci. 

Stanisław Solnicki lubił swój zawód. Dużo czasu poświęcał dzieciom
w szkole, na wycieczkach, na boisku. Stale się dokształcał, brał udział w
kursach i konferencjach, ukończył Wyższe Studia Zawodowe w Pozna-
niu. W 1975 roku uzyskał tytuł magistra filologii rosyjskiej na Uniwersy-
tecie we Wrocławiu. Dużo czytał. 

Pana Stanisława znało wiele osób, nie tylko w Święciechowie. Przez
ostatnie lata zawodowe swojego życia pełnił funkcję wizytatora i meto-
dyka języka rosyjskiego w Kuratorium. Wcześniej jednak uczył też do-
datkowo w szkołach w Lesznie, działał w Solidarności, był radnym Rady
Gminy, działaczem LZS Kormoran, a także członkiem Światowego
Związku Żołnierzy AK. Z kolegami ze Związku wyjechał w 1991 roku do
Rzymu. Wtedy przeżył jedną z najwspanialszych chwil w życiu - uczest-
niczył w prywatnej audiencji u Papieża. 

Pan Stanisław przeżył w Święciechowie 55 lat. Żegnali go dawni
uczniowie, działacze Kormorana, koledzy z Rady. Żegnali go najbliżsi,
którzy mówią, że był katolikiem, człowiekiem skromnym, dobrym, że bar-
dzo kochał wnuki. I to bliskim będzie go najbardziej brakowało. 

P O Ż E G N A N I E
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imieniny obchodzą
W lutym

AGATA - 5 II
Imię Agata istnieje w Polsce od

XIII wieku, jednak wtedy nadawano
je raczej dziewczynkom na wsi. W
dowolnym tłumaczeniu znaczy
"dobra, szlachetna, dobrze uro-
dzona". Agata błyskawiczną karierę
w mieście zrobiła w latach 60.
ubiegłego wieku. A stała się modna
między innymi dzięki serialowi
"Jacek i Agatka". Dziś Agatki, Agi i
Agusie spotykamy co krok. Agata
jest energiczna i utalentowana. Jeśli
tylko zechce i jest wystarczająco
zdyscyplinowana, potrafi osiągnąć
sukcesy. Niestety, zbyt wiele rzeczy
chciałaby poznać naraz. Stąd u niej
gonitwa myśli i bieganina za czymś,
co trudno określić. Chciałaby być
aktorką, śpiewaczką, tancerką, ale
dobrze czuje się jako handlowiec,
projektant mody, nauczyciel. Jest to-
warzyska i lubiana. Jej kolorem jest
niebieski, rośliną borówka, zwierzę-
ciem ryś, liczbą trójka, a znakiem
zodiaku Skorpion. Imieniny obcho-
dzi także 21 września i 14 listopada. 

W gminie Święciechowa

mieszka 29 Agatek. Najmłodsza jest
z Krzycka Małego i ma cztery latka,
a najstarsza ma lat 91 i mieszka w
Strzyżewicach. Agaty mieszkają w
Święciechowie – 11, w Lasocicach
– 4, w Krzycku Małym i Gołanicach
– po 3, w Strzyżewicach i Długiem
Starem – po 2. A także w Piotrowi-
cach, Przybyszewie, Niechłodzie i
Ogrodach – po jednej. Paniom Aga-
tom i małym Agatkom życzymy
dużo uśmiechu na co dzień. 

Agata Łowicka
ze Święciechowy

RYSZARD - 7 II
Richi znaczy potężny, bogaty, a

Hart oznacza człowieka silnego.
Razem to Ryszard, czyli mąż
dzielny, silny i odważny. Ryszard
jest mężczyzną wrażliwym oraz sta-
łym w uczuciach i postanowieniach.
Bywa typem upartego intelektua-
listy, który ceni sobie swobodę dzia-
łania oraz wygodne, spokojne życie.
Chętnie czyta dobre książki. Jego
kolorem jest czerwony, rośliną wiąz,
zwierzęciem tygrys, a znakiem zo-
diaku Panna. Imieniny obchodzi
również: 3 kwietnia, 9 sierpnia i 7
września. 

W naszej gminie mieszka 59
panów o imieniu Ryszard. Najwię-
cej jest ich w Święciechowie – 23, w
Lasocicach – 6, w Długiem Starem
i Niechłodzie – po 5. Panów o tym
imieniu możemy spotkać także w
Strzyżewicach, Przybyszewie, Krzy-

cku Małym i Długiem Nowem – po
4, w Gołanicach – 2, a także w Hen-
rykowie i Piotrowicach – po jednym.
Najstarszy Ryszard mieszka w
Święciechowie i ma 75 lat, a naj-
młodszy jest mieszkańcem Nie-
chłodu i ma 11 lat. Wszystkim
panom życzymy samych pogod-
nych i radosnych dni. 

POŻEGNANIE
W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

31. 12 - Jan Mirosław Pieckowski (1947), Trzebiny
07. 01 - Stanisław Marian Solnicki (1937), Święciechowa
08. 01 - Teresa Kaczmarek (1926), Długie Stare 

Ryszard Małucki
ze Święciechowy

Kalendarz imprez
- W jaki sposób powstaje

roczny plan imprez?
- Kalendarz imprez powstaje tra-

dycyjnie na początku roku przy
współpracy z organizacjami i sto-
warzyszeniami działającymi na te-
renie gminy. Na zebraniu
organizacyjnym przedstawiciele po-
szczególnych jednostek przedsta-
wiają swoje zamierzenia na
najbliższy rok. Na tej podstawie w
Samorządowym Ośrodku Kultury
tworzone zostaje zestawienie zbior-
cze. Terminarz powstaje po to, aby
wykluczyć dublowanie się dużych
imprez rekreacyjnych na terenie
gminy. 

- Jakiego typu imprezy cze-
kają mieszkańców naszej gminy?

- Imprezy kierowane są do
wszystkich grup wiekowych. Jak co
roku odbywać się będą różnego ro-
dzaju zawody, konkursy, koncerty,
imprezy rekreacyjne i okoliczno-
ściowe. 

- Ile imprez zaplanowano na
rok 2014?

- W zestawieniu, które zostało
przygotowane, jest ponad 150 róż-
norodnych imprez. Organizowane
są one między innymi przez nasz
ośrodek, placówki szkolne, rady so-
łeckie, koła gospodyń wiejskich, sto-
warzyszenia, związki i organizacje
działające na terenie gminy. Do tego
dochodzą imprezy sportowe, orga-
nizowane przez kluby, o których bę-
dziemy na bieżąco informować na

łamach gazety. 
- Jakie imprezy będą najwięk-

szym wydarzeniem kulturalnym?
- Ciekawostką tegorocznych im-

prez będą Dni Święciechowy, które
w tym roku odbędą się 14-15
czerwca. Impreza połączona zosta-
nie ze Świętem Pieśni dzięki współ-
pracy z Polskim Związkiem Chórów
i Orkiestr. Razem z ZMW Przyby-
szewo organizowana będzie gra
uliczna na terenie gminy. Wystąpi
także gwiazda wieczoru. Inne duże
imprezy w naszej gminie to Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy,
która odbyła się już w Święciecho-
wie i Lasocicach. Pozostałe to: ob-
chody Nocy Świętojańskiej,
Rejonowy Zlot Sikawek Konnych,
Powiatowy Przegląd Zespołów
Śpiewaczych czy Noc Muzeów. W
listopadzie zaplanowany został kon-
cert cieszącej się dużą popularno-
ścią Teresy Werner, a w marcu
koncert okazjonalny Szymona
Gądy. Przy współpracy z liderem lo-
kalnym i ZMW Przybyszewo zorga-
nizowana będzie „Pogoń za
zającem” oraz Rajd Rowerowy. 

- Gdzie można zapoznać się
ze szczegółowym terminarzem
imprez?

- Roczny plan imprez na rok
2014 jest dostępny na stronie inter-
netowej Samorządowego Ośrodka
Kultury w Święciechowie, www.kul-
tura-swieciechowa.pl w zakładce
kalendarz imprez. 

O rozmowę na temat planu imprez na rok 2014 poprosiliśmy
Marka Tulewicza, dyrektora Samorządowego Ośrodka Kul-
tury w Święciechowie. 

Pod honorowym patronatem
posła do Parlamentu Europejskiego
z Wielkopolski Andrzeja Grzyba ogło-
szono „Kulinarny konkurs na naj-
smaczniejszą potrawę z grzyba”. Ten
wielkopolski festiwal potraw odbę-
dzie się 8 czerwca w miejscowości
Wysocko Wielkie. 

Organizatorzy zapraszają wszyst-
kich mieszkańców naszego regionu do
wzięcia udziału w tej rywalizacji. Głów-
nym organizatorem tego konkursu jest
Wielkopolska Izba Rolnicza. A zapro-
szenie kieruje do kół gospodyń wiej-
skich, organizacji pozarządowych, firm
branży kulinarnej, gospodarstw agrotu-
rystycznych, restauracji, szkół, osób
prywatnych i miłośników sztuki kulinar-
nej. 

Konkurs przebiegać będzie w
dwóch etapach. W pierwszym trzeba
przygotować potrawy, których składni-
kiem są grzyby oraz przeprowadzić de-
gustację w trakcie dowolnego spotkania
dla co najmniej 50 osób. Rodzaj po-
trawy jest dowolny i zależy od pomysło-
wości i umiejętności uczestników
konkursu. 

Mogą więc zaproponować pierogi,
placki, zupy, naleśniki, zapiekanki,
szaszłyki, krokiety, grzyby panierowane
i inne potrawy mięsne z dodatkiem grzy-

bów. Ważne, by o degustacji poinfor-
mować organizatorów konkursu, a
potem zrobić zdjęcie i wysłać wraz ze
zgłoszeniowym formularzem i przepi-
sem na potrawę na adres Wielkopolska
Izba Rolnicza Biuro Powiatowe ul.
Wrocławska 18, 63-400 Ostrów Wlkp.
lub wirost@wir.org.pl z dopiskiem „po-
trawa z grzybami”. Formalne zgłoszenia
dostępne są na stronie internetowej
Izby. 

Drugi etap konkursu polegać będzie
na udziale w Wielkopolskim Festiwalu
potraw w Wysocku Wielkim. Komisja
konkursowa wybierze laureatów spoś-
ród wszystkich uczestników rywalizacji i
zaprosi ich do finału. Na miejscu przy-
gotują oni swoją potrawę i degustację.
Produkty do tych potraw zapewni orga-
nizator. 

Fachowcy oceniać będą oryginal-
ność przepisu, dobór składników i tra-
dycyjny charakter dania, pomysłowość
podania i sposób przeprowadzenia de-
gustacji. Będą nagrody i wyróżnienia.
Przede wszystkim jednak będzie wspa-
niała impreza, mnóstwo spotkań i okazji
do wymiany kulinarnych doświadczeń. 

Szczegółowe informacje o kon-
kursie uzyskać też można pod nu-
merem tel. 62 592 80 18.

Konkurs na danie z grzybów

W marcowym numerze „Kuriera …” przedstawimy kolejne osoby w rubryce
dotyczącej imienin. Tym razem będą to: Bożena i Grzegorz. Dajemy Państwu
możliwość przesłania swojego zdjęcia do naszej redakcji. Zdjęcie pierwszej
osoby, która prześle je na adres gazeta@swieciechowa. pl, umieścimy na na-
szych łamach. Można też umówić się z nami i zrobić zdjęcie na miejscu. 
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Inwestycje, remonty, zakupy
w gminie Święciechowa planowane w 2014 roku

Przed miesiącem informowa-
liśmy czytelników o przyjętym
przez samorząd budżecie gminy
na bieżący rok. Zapowiedzie-
liśmy też podanie wykazu
wszystkich zaplanowanych in-
westycji i remontów. Przypo-
mnijmy, że wydatki w tym dziale
budżetu wynoszą 5. 483. 267 zł i
stanowią 24,6 procent wszyst-
kich zaplanowanych zadań. 
Poniżej informujemy o inwesty-
cjach, remontach i zakupach dla
poszczególnych miejscowości. 
1. Długie Nowe
- Budowa oświetlenia drogowego w
Długiem Starem w stronę Długiego
Nowego– 80 000 zł
- Doraźne naprawy chodnika
wzdłuż miejscowości Długie Nowe
– 15 000 zł.
2. Długie Stare
- Budowa drogi ul. Rolnej w Dłu-
giem Starem – 896 000 zł
- Zakup zmywarki gastronomicznej
do Oddziału Przedszkola w Dłu-
giem Starem – 2 000 zł
- Zakup witryny chłodniczej do
kuchni w Sali Wiejskiej w Długiem
Starem – 3 000 zł
3. Gołanice
- Budowa sieci kanalizacji sanitar-
nej w Krzycku Małym i Gołanicach
– Gołanice I - 2 853 567 zł
- Wykonanie projektu budowlanego
wraz z uzyskaniem pozwoleń na
budowę drogi ul. Stawowej w Goła-
nicach – 18 000 zł
- Wykonanie opłotowania w Od-
dziale Przedszkola w Gołanicach
od strony ul. Parkowej – 7 000 zł
- Zakup lodówko-chłodziarki do Sali
Wiejskiej w Gołanicach – 2 500 zł
- Uzupełnienie oświetlenia przy
parku fitness – 3 000 zł
- Naprawa tarasu w budynku przy
plaży w Gołanicach – 10 000 zł
4. Henrykowo
-Naprawa ubytków tynku oraz ma-
lowanie ściany frontowej w Sali
Wiejskiej w Henrykowie – 8 000 zł
5. Krzycko Małe
- Zakup zmywarki do Sali Wiejskiej
w Krzycku Małym – 2 200 zł
- Wymiana okien od strony wej-
ściowej, parapetów wewnętrznych
i zewnętrznych, remont wiatrołapu
w Sali Wiejskiej – 12 000 zł
- Remont pieca kaflowego w kuchni
Sali Wiejskiej – 3 000 zł
- Naprawa oraz wymiana rynien w
Sali Wiejskiej – 4 000 zł
6. Lasocice + Ogrody

- Adaptacja pomieszczenia w pawi-
lonie na bibliotekę szkolną, a po-
mieszczenia bibliotecznego na salę
lekcyjną w Zespole Szkół w Laso-
cicach – 16 000 zł
- Budowa oświetlenia drogowego
na ul. Tylnej w Lasocicach – 44 000
zł
- Wykonanie projektu budowlanego
oświetlenia drogowego oraz przy-
łącza energetycznego przy ul. Ko-
lejowej w Lasocicach  – 9 000 zł
- Zakup naczyń do kuchni na Sali
Wiejskiej w Lasocicach – 800 zł,
- Malowanie sali głównej, kuchni
oraz toalet w Sali Wiejskiej w Laso-
cicach – 17 000 zł
7. Niechłód
- Wykonanie projektu sieci wodo-
ciągowej w rejonie dz. nr 169 w
Niechłodzie – 13 500 zł
- Malowanie elewacji Sali Wiejskiej
oraz uzupełnienie ubytków w tynku
– 40 000 zł
8. Piotrowice
- Zakup lodówko-zamrażarki do
Sali Wiejskiej w Piotrowicach – 2
500 zł
- Montaż dwóch podgrzewaczy
wody w Sali Wiejskiej oraz montaż
listew antypoślizgowych na scho-
dach wejściowych – 3 000 zł
9. Przybyszewo
- Budowa drogi dojazdowej do
gruntów rolnych, ul. Henrykowska
w Przybyszewie – 76 000 zł
- Wykonanie projektu budowlanego
oświetlenia drogowego oraz przy-
łącza energetycznego przy ul. Leś-
nej w Przybyszewie – 9 000 zł
- Zakup patelni elektrycznej do Sali
Wiejskiej w Przybyszewie – 6 000
zł
- Malowanie sali głównej,   korytarza
oraz łazienki – 13 500 zł.
10. Strzyżewice
- Budowa oświetlenia drogowego
na ul. Balonowej w Strzyżewicach
– 82 000 zł
- Malowanie sali głównej, korytarza
oraz łazienki w Sali Wiejskiej – 
8 000 zł
- Wymiana grzejnika elektrycznego
w kuchni w Sali Wiejskiej – 1 000
zł.
11. Święciechowa
- Budowa sieci wodociągowej w re-
jonie ul. Lipowej w Święciechowie
– 80 000 zł
- Budowa sieci wodociągowej w re-
jonie ul. Krzyckiej w Święciechowie
– 41 500 zł (wspólnie z mieszkań-
cami w ramach inicjatywy lokalnej)
- Wykonanie projektu sieci wodo-

ciągowej na ul. Modrzewiowej w
Święciechowie – 7 300 zł
- Przebudowa z rozbudową bu-
dynku Urzędu Gminy w Święcie-
chowie – 100 000 zł
- Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej na rynku w Święciecho-
wie – 143 000 zł
- Wykonanie projektu budowlanego
oświetlenia drogowego oraz przy-
łącza energetycznego przy ul. Pro-
dukcyjnej w Święciechowie – 9 000
zł
- Wykonanie przebudowy tłoczni
ścieków P-1 usytuowanej przy
„czarnej drodze” w Święciechowie
– 275 000 zł (w związku z budową
kanalizacji sanitarnej w Krzycku
Małym i Gołanicach)
- Wykonanie zadaszenia nad tyl-
nymi drzwiami wejściowymi do Sali
Wiejskiej – 4 000 zł
12. Trzebiny
-Wymiana dwóch baterii zlewoz-
mywakowych w Sali Wiejskiej –
500 zł
- Malowanie łazienki oraz ułożenie
płytek ceramicznych w Sali Wiej-
skiej – 3 500 zł,
- Naprawa dachu w Sali Wiejskiej –
4 000 zł.

Ponadto gmina Święciechowa

planuje zakup urządzeń rekreacyj-
nych i zręcznościowych na place
zabaw w Oddziałach Przedszkola
w Długiem Starem, Gołanicach,
Święciechowie i Niechłodzie za
kwotę 10 000 zł oraz zakup i mon-
taż urządzeń na placach zabaw w
Henrykowie, Trzebinach, Gołani-
cach, przy ul. Dojazdowej w Świę-
ciechowie i nowo utworzonym
placu zabaw w Ogrodach za kwotę
45 100 zł.

Gmina Święciechowa, w formie
dotacji celowej dla Powiatu Lesz-
czyńskiego udzieli pomocy finan-
sowej na zadanie pn.Budowa
ścieżki rowerowej ze Święciechowy
do Gołanic w kwocie 400 000 zł.

Budżet gminy przewiduje także
wpłatę w wysokości 80 000 zł na
Wojewódzki Fundusz Wsparcia
Państwowej Straży Pożarnej, co
pozwoli na przekazanie samo-
chodu ratowniczo - gaśniczego dla
OSP w Święciechowie.

Mieszkańcy gminy Święciechowa
mogą też liczyć na dofinansowanie
z budżetu gminy budowy przydo-
mowych oczyszczalni ścieków oraz
usuwania odpadów zawierających
azbest. Na każdy z tych celów
gmina planuje przeznaczyć po 
25 000 zł.

W Zespole Szkół w Święciechowie zamontowano nowe sprzęty.
Pod koniec ubiegłego roku w dużej sali gimnastycznej założono
nowe osłony na dolną i górną krawędź tablicy koszy oraz spe-
cjalne osłony na fragmenty ścian i filary dla wzmocnienia bezpie-
czeństwa przebywających na zajęciach uczniów. Wymienione
zostało także oświetlenie w sali na energooszczędne. 
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Niewiele osób w naszej gminie
wie, że z Dawidem Kupczykiem
bobsleje uprawiał Michał Zblewski.
Trenowali razem, ale też razem
uczestniczyli w mistrzostwach
świata i Europy oraz pucharach
świata. Wspólnie reprezentowali
Polskę na dwóch ostatnich igrzys-
kach - w 2006 roku w Turynie i w
2010 w Vancouver. 

Michał Zblewski jest starszym
posterunkowym w Zespole Dzielni-
cowych w Święciechowie. Pracuje
tu od roku. Ma 34 lata, mieszka w
Wilkowicach. Pan Michał pochodzi
z Tczewa, ukończył AWF w Gdań-
sku i przez 17 lat zajmował się spor-
tem. Do Wielkopolski trafił za
dziewczyną. Dziś mają małego
synka i właśnie w leszczyńskim za-
mierzają spędzić wspólne życie. 

A co z bobslejami?
- Od szkoły podstawowej upra-

wiałem lekkoatletykę - mówi Michał
Zblewski. - Lubiłem sprinty i skoki,
zwłaszcza skok o tyczce. Trenowa-
łem w Klubie Sambor Tczew i So-
pockim Klubie Lekkoatletycznym.
Zdecydowałem się na dziesięciobój
i przez jakiś czas byłem nawet w ka-
drze Polski. Niestety, kontuzja prze-
rwała moją sportową karierę. Do
dziś jednak biegam, gram w piłkę,
czasem idę na siłownie. Sprawność
fizyczna jest niezbędna w moim za-
wodzie. No a po za tym, bez sportu
nie wyobrażam sobie życia. 

Pan Michał opowiada, że do
bobslei namówił go kolega z kadry
wieloboistów. Przekonywał, że
warto dołączyć do grupy entuzjas-
tów tego sportu. A było ich niewielu,
zaledwie kilkunastu. Swój pierwszy
obóz odbył w Libercu w Czechach.
Przeszedł wszystkie testy i został
członkiem bobslejowej kadry Polski.

Właśnie w Libercu poznał Dawida
Kupczyka, dziś najstarszego pol-
skiego sportowca w Soczi i uczest-
nika aż pięciu kolejnych zimowych
igrzysk. Dawid Kupczyk jest pilotem
bobsjejowej czwórki. 

Aż trudno uwierzyć, że jest w
Polsce klub bobslejowy, a nie ma
ani jednego toru do uprawiania tej
dyscypliny sportu. Tak naprawdę
trzeba więc przez miesiące treno-
wać przygotowanie motoryczne,
uczestniczyć w treningach biego-
wych, siłowych, ćwiczyć zgranie
drużyny, poznawać bobslej. A do-
piero potem wykonywać ślizgi. Na
tory wyjeżdżać trzeba jednak za
granicę. Najbliżej tory są w Nie-
mczech, Austrii, Norwegii.

- Nie wiedziałem nic o bobsle-
jach, kiedy postanowiłem uprawiać
ten sport - wspomina pan Michał. -
Kolejno dowiadywałem się, że w
bobslejach jest pilot i trzech rozpy-
chających. Że znajdują się w nich
linki podwieszone do przedniej
maski, które połączone są z ukła-
dem kierowniczym. Pociągane
przez pilota w przód i w tył nadają
bobslejowi kierunek jazdy poprzez
wprowadzenie w ruch przednich
płoz. Pilot jako jedyny ma coś w ro-
dzaju siedzenia, a pozostali zawod-
nicy siadają na podłodze. Ostatni
zawodnik specjalnymi uchwytami
zatrzymuje na mecie bobsjej.
Trzeba było miesięcy, aby poznać
sam bobslej ale i szczegóły doty-
czące tego sportu. 

Nie wszyscy, którzy przechodzili
testy do kadry Polski zostawali w
drużynie. Niektórzy po pierwszym
obozie na torze i pierwszym ślizgu
w bobsleju rezygnowali. Prędkość
zjazdu jest naprawdę duża. Trzeba
mieć odwagę, by pokonać tor z
prędkością ponad 130km/h. To
może przestraszyć. Ale pan Michał
lubi i prędkość, i tę wyzwalającą się
wówczas adrenalinę. To jest twardy
sport. Bobsleiści sami przygotowują
bobsleje do ślizgów, szlifują papie-
rem ściernym płozy, dbają o sprzęt.
No i trenują. Można więc powie-
dzieć, że ciężko pracują na sukces.
Wtedy, gdy trenował pan Michał,
klub miał tylko cztery bobsleje, w
tym dwie czwórki, a kadra składała
się z dwóch drużyn. A i tak zapisy-
wali się w drugiej dziesiątce ekip
startujących w pucharach świata. 

- Najlepsze miejsce zajęliśmy w
Pucharze Świata w Szwajcarii - do-
daje. - Wtedy byliśmy na dziesiątym

miejscu. Na igrzyskach w Turynie
zajęliśmy piętnaste miejsce, a w
Vancouver czternaste. Zawsze więc
plasowaliśmy się w połowie stawki.

Najszybszy ślizg odnotowali w
Vancouver, było to 153 km/h. Pan
Michał był drugim rozpychającym,
wskakiwał więc do bobsleja zaraz
po pilocie. Wyjaśnia, że im cięższy
zawodnik, tym lepiej, choć ograni-
czeniem jest maksymalna waga za-
wodników i bobsleja, która nie może
przekroczyć 630kg. Ostatni zawod-
nik powinien być najlepszym sprin-
terem, biega bowiem najdłużej i
wskakuje, kiedy bobslej jest już roz-
pędzony. W czasie ślizgu cała trójka
schyla głowy i tak naprawdę nie
widzi toru. Bobslejem kieruje pilot. A
dla ostatecznego wyniku liczą się
zarówno czas startu, a więc naj-
szybsze rozepchanie i perfekcyjne
wsiadanie do bobsleja, jak i naj-
szybsza linia przejazdu.  

Od samego bobsleja też wiele
zależy. Te najnowocześniejsze
kosztują 100 000 euro. Polska ekipa
takich nie ma. Ale mamy jednego z
najlepszych pilotów. Pan Michał
wspomina, że kiedy Dawid Kupczyk
pożyczył bobsleja od rosyjskiej dru-
żyny, polska ekipa pokonała wszyst-
kich i wygrała eliminacje tre-
ningowe. Nic dziwnego, że Rosjanie
odebrali im bobsleja obawiając się,
że w czasie mistrzowskich ślizgów
pozostawią w tyle nawet najlepsze
ekipy.  Umiejętności więc im nie bra-
kuje. Ale poza sprzętem przydałoby

się więcej treningowych ślizgów. 
Przed zawodami mają ich około

stu, gdy tymczasem drużyny z kra-
jów, w których są tory, wykonują trzy
razy tyle. A każdy tor jest inny,
trzeba go przetestować, poznać,
wiedzieć, w którym miejscu jest naj-
szybsza linia przejazdu. 

- Ten sport daje okazję do zwie-
dzania świata - mówi Michał Zblew-
ski. - Wielokrotnie byłem w Stanach
Zjednoczonych, w Kanadzie,
Szwajcarii, Niemczech, Włoszech,
Norwegii, Austrii. Wszędzie tam od-
bywały się mistrzostwa świata, Eu-
ropy i rozgrywki pucharowe.
Oczywiście zawsze największym
przeżyciem jest udział w igrzyskach
olimpijskich. Jestem szczęściarzem,
że mogłem uczestniczyć w dwóch
kolejnych. Teraz będę je oczywiście
oglądał.

Tak profesjonalny sport wymaga
całkowitego oddania się swojej
pasji. Członkowie kadry są około
trzystu dni w roku poza domem. W
przypadku bobsleistów wiele ty-
godni spędzają też za granicą. Nie
ma wówczas czasu dla rodziny, dla
pracy zawodowej. W którymś mo-
mencie trzeba więc z zawodowego
sportu zrezygnować. Pan Michał
zrobił to niedawno, po 17 latach
uprawiania lekkoatletyki i bobslejów.
Wspomina je jako piękny okres w
życiu. Teraz zaczyna nowy, ale
sport zawsze będzie miał w nim
swoje miejsce. 

HALINA SIECIŃSKA

Olimpijska przygoda pana Michała
Kiedy oddajemy czytelnikom dzisiejsze wydanie „Kuriera….”
właśnie rozpoczynają się igrzyska olimpijskie w Soczi. Przez
najbliższe tygodnie pasjonować się będziemy rywalizacją
sportowców, cieszyć się z osiąganych wyników Polaków,
wspierać naszą drużynę. Prasa podała, że chorążym polskiej
ekipy ma być Dawid Kupczyk, bobsleista. To on poniesie pol-
ską flagę w dniu otwarcia igrzysk.
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Rok 1966:
W tym roku kończy się kilkuletni

okres obchodów 1000-lecia Pań-
stwa Polskiego. 14 kwietnia odbyło
się zebranie gromadzkie, na któ-
rym dłuższy referat wygłosił oficer
Wojsk Polskich. Na zebraniu tym
społeczeństwo Święciechowy dla
uczczenia 1000-lecia Polski pod-
jęło czyny społeczne wartości 427
tys. zł. Wybrano też sztafetę, która
złoży meldunek na sesji WRN. W
dniu 15 kwietnia 1966 roku cała
szkoła wraz ze społeczeństwem
Święciechowy i przedstawicielami
władz żegnała na rynku sztafetę.
Do sztafety przemówił kierownik
szkoły i pełnomocnik wsi. 

Na sesji Gromadzkiej Rady Na-
rodowej sztafety z poszczególnych
wsi gromady Święciechowa skła-
dały meldunki o podjętych czy-
nach. Wartość czynów całej
gromady zamyka się kwotą 1. 240.
000 zł, w tym na oświatę 50. 000
zł. 16 kwietnia na sesji PRN w
Lesznie sztafety z gromad składały
meldunki o podjętych czynach.

Cały powiat podjął czyn wartości
ponad 12 mln zł. Po południu odbył
się uroczysty wiec na Stadionie im.
Alfreda Smoczyka w Lesznie.

Na boisku LZS w Święciecho-
wie odbyła się 30 kwietnia 1966
roku gromadzka spartakiada
szkolna z okazji 1000-lecia Polski.

O godz. 10. 00 dnia 1 maja wy-
ruszył pochód ze strzelnicy przez
wieś na boisko sportowe. Za or-
kiestrą maszerowały dzieci ze
szkół naszej gromady, za szkołami
sportowcy, zakłady pracy, organi-
zacje, rolnicy. Dzieci szkolne niosły
transparenty, hasła. Na boisku
odbył się wiec, a potem zabawa lu-
dowa. 

17 listopada uczniowie klas
siódmych Szkoły Podstawowej w
Święciechowie sadzili topole na
drodze do Trzebin. 

3 grudnia odbyło się uroczyste
podsumowanie czynów podjętych
dla uczczenia 1000-lecia Państwa
Polskiego. W uroczystości wzięli
udział przedstawiciele wszystkich
wsi naszej gromady i oficer Wojska

Polskiego. Szkoła w Święciecho-
wie wyróżniona została dyplomem
za wykonanie czynów społecz-
nych. 

Rok 1967: 
W związku z rozbudową szkoły

w Święciechowie zaszła koniecz-
ność rozbiórki dachu i części
murów istniejącego budynku szkol-
nego i dlatego konieczna jest wy-
prowadzka ze szkoły. 

20 lutego przystąpiono do wy-
wozu mebli i pomocy naukowych.
Dużą ilość pomocy naukowych i
sprzętu trzeba ulokować w prywat-
nych mieszkaniach. U ob. Kaci-
czaka uczy się klasa VII –chłopcy,

w Klubo- Kawiarni GS – klasa VIII,
w świetlicy strażackiej – klasa VII
dziewczynki i IIa, w kinie – klasa VI
a i I, w PGR – klasa IVa i IVb, w bu-
dynku na rynku – klasa VIb, Va,
Vb, IIIa, IIb. Warunki pracy są nie-
zwykle trudne i niebezpieczne.
Trudno zabezpieczyć minimum
warunków higienicznych. W stara-
niach o uzyskanie tych pomiesz-
czeń pomógł Wydział Oświaty i
mieszkańcy Święciechowy. Kie-
rownik szkoły przeniósł się z kan-
celarią do nowego domu ob. A.
Przydrożnego. 28 października od-
było się otwarcie szkoły w Świę-
ciechowie. 

Marian Mielcarek pochodzi z
Osiecznej. Jest magistrem inży-
nierem ze specjalnością mechani-
zacja rolnictwa. Pracował w POM,
w Prezydium Rady Powiatowej, w
Herbapolu i w Urzędzie Woje-
wódzkim w Lesznie. Stamtąd w
1982 roku trafił do gminy Święcie-
chowa. Wówczas z żoną i synami
mieszkał w Lesznie. I wtedy roz-
począł też budowę swojego domu
w Święciechowie. Przeprowadził
się do naszej gminy w 1990 roku.
Można więc powiedzieć, że od
wielu lat jest już u siebie i że gminę
zna naprawdę dobrze. 

Marian Mielcarek był naczelni-
kiem i wójtem gminy Święcie-
chowa. Kiedy po reformie
administracyjnej kraju powstały po-
wiaty, przez jedną kadencję był też
powiatowym radnym. Wówczas
pełnił funkcję wiceprzewodniczą-
cego Rady. Ale przepisy się zmie-
niły i wójtowie nie mogli już
równocześnie być szefami gmin i
radnymi w powiecie. Dlatego z
działalności w samorządzie powia-

Z wizytą u radnego
towym pan Marian musiał zrezyg-
nować. 

Do Rady Powiatu wrócił, kiedy
przeszedł na emeryturę. A było to
w 2010 roku. Był kandydatem PSL
i w gminie uzyskał dobry wyborczy
wynik. Jest więc jednym z trzech
powiatowych radnych gminy Świę-
ciechowa. A zatem rozmawiamy o
tej funkcji i o formach współpracy
powiatu i gminy. 

Rada Powiatu liczy 17 osób.
Marian Mielcarek został przewod-
niczącym Rady. Organizuje pracę
powiatowego samorządu, a więc
posiedzenia komisji, sesje Rady,
przygotowania do decyzji budżeto-
wych i tak dalej. Reprezentuje
Radę na zewnątrz, często więc
uczestniczy w wydarzeniach zwią-
zanych z inwestycjami w poszcze-
gólnych gminach, w imprezach
sportowych, kulturalnych, w zawo-
dach strażackich i wielu innych.
Największym zadaniem powiatu
jest utrzymanie i remont powiato-
wych dróg. W tej dziedzinie ciągle
jest dużo do zrobienia. W roku bie-

żącym gmina Święciechowa reali-
zować będzie z powiatowych fun-
duszy ścieżkę rowerową do
Gołanic oraz ulicę Henrykowską w
Przybyszewie. Oczywiście Urząd
Gminy będzie także współuczest-
niczył w finansowaniu tych inwe-
stycji. Marian Mielcarek wyjaśnia
bowiem, że większość drogowych
zadań w całym powiecie realizo-
wana jest wspólnie z gminami.
Dzięki temu dużo więcej dróg
można remontować, budować i
uzbrajać, zwłaszcza że Starostwo
uzyskuje spore fundusze z ze-
wnątrz. Powiat wspiera także
gminną straż i policję, dofinanso-
wuje imprezy kulturalne i sportowe
o randze powiatowej, dba o peten-
tów w wydziale komunikacji czy w
biurze wydającym zezwolenia na
budowy. To wszystko ma bowiem
wpływ na jakość życia mieszkań-
ców. W przypadku dróg jest to
przede wszystkim dbałość o ich
bezpieczeństwo. A radni powiatu,
wybierając zadania na dany rok,
biorą to oczywiście pod uwagę. 

Marian Mielcarek mówi, że lubi
pracę z ludźmi. Ma w tej dziedzinie
duże doświadczenie. Chętnie roz-
mawia z mieszkańcami wsi, zda-
rza się, że wyjaśnia ich problemy,
pomaga załatwiać sprawy. Jest też
przewodniczącym Międzygmin-
nego Związku Wodociągów i Ka-
nalizacji Wiejskich. Twierdzi, że nie
mógłby wyłącznie odpoczywać.
Synowie są dorośli, żona już na
emeryturze, a on sam ma sporo
wolnego czasu. Nic dziwnego, że
zapytany, czy będzie kandydował
na radnego powiatu w najbliższych
wyborach, odpowiada, że tak. Od
wyborców zależeć jednak będzie,
czy mu zaufają. 

Dziś składamy wizytę radnemu powiatu Marianowi Mielcarkowi. Pana Mariana w gminie Świę-
ciechowa nie trzeba szczególnie przedstawiać. W Urzędzie pracował dokładnie 28 lat i 5 mie-
sięcy. Znają go więc zarówno starsi mieszkańcy, jak i ci, którzy swoją działalność zawodową
i społeczną zaczynali dużo później. 

Z Kroniki Święciechowy
Prezentujemy kolejne fragmenty zamieszczone w „Kronice
Święciechowy”. Tym razem dotyczą one obchodów 1000-
lecia Państwa Polskiego w roku 1966 oraz rozbudowy szkoły
w Święciechowie w roku 1967. 
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Inowrocław nie był bezp

W niedzielę, 19 stycznia, w Sali Wiejsk                   
starsi koledzy i koleżanki. Nad całością         

Niedawno minęły 62 lata od
tragicznej śmierci Fran-
ciszka Kutrowskiego, za-
wodnika leszczyńskiego
klubu. Zginął na torze w
Inowrocławiu i był to pierw-
szy śmiertelny wypadek na
zawodach żużlowych, odno-
towany po II wojnie świato-
wej.

Na niedzielę, 11 listopada 1951
roku, zaplanowano jedne z ostat-
nich w tym sezonie zawodów żuż-
lowych: 1 Kryterium Asów w
Bydgoszczy oraz towarzyski mecz
w pobliskim Inowrocławiu Sparty
Śrem i rezerw Unii Leszno. Za-
wodnicy z Leszna wyszli jedynie
do prezentacji i nie wystartowali w
zawodach. Powodem był śmier-
telny wypadek na przedmeczo-
wym treningu jednego z
leszczyńskich zawodników Fran-
ciszka Kutrowskiego, który przele-
ciał nad ogrodzeniem i uderzył w
drzewo. Zginął na miejscu. Po

meczu tor w Inowrocławiu został
zamknięty, jako zbyt niebez-
pieczny dla jeźdźców. 

Franciszek Kutrowski urodził
się 8 lutego 1932 roku w Nagó-
rzance koło Buczacza na Podolu
na Kresach Wschodnich Rzeczy-
pospolitej. Tam jego rodzice pro-
wadzili gospodarstwo rolne. Miał
starszego brata Stefana i młodszą
siostrę Marię. Wojna diametralnie
odmieniła spokojne życie rodziny
Kutrowskich. Na przełomie
1943/44 roku na Podole doszła
krwawa rzeź urządzona Polakom
przez bandy UPA. Ojciec Fran-
ciszka wraz z jego starszym bra-
tem musieli już w lutym 1944 roku
uciekać na zachód i znaleźli schro-
nienie w Jaśle. Kilka miesięcy póź-
niej matka z Franciszkiem i jego
młodszą siostrą przebyli tę samą
drogę, przeżywając dramatyczne
chwile podczas bombardowania
stacji kolejowej w Samborze. 

- Stracili wtedy większość za-
branego ze wschodu dobytku, czyli

walizkę i kilka tobołków. Franek zgubił się
w chaosie bombardowania, ale został
szczęśliwie odnaleziony przez matkę –
wspomina Stefan Kutrowski, brat Fran-
ciszka. 

Po przejściu frontu Kutrowscy znaleźli
się w powiecie leszczyńskim, najpierw w
Kaczkowie, później w Augustowie, by w
końcu osiąść na poniemieckim gospodar-
stwie w Święciechowie. 

62 lata temu na torze żużlowym zginął Franciszek Kutrowski, mieszka  
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   pieczny

W poniedziałek, 13 stycznia, w Lesznie odbyło się spotkanie nowo-
roczne z udziałem Zespołu Śpiewaczego Wiola. Organizatorem
spotkania opłatkowego było Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kre-
sów Południowo – Wschodnich, z którym święciechowski zespół
współpracuje od dziesięciu lat. Towarzystwo rozpoczęło tym spot-
kaniem cykl imprez w ramach jubileuszu 25-lecia swojego istnienia.
Podczas spotkania zespół Wiola śpiewał kolędy i pastorałki. 

W niedzielę, 26 stycznia, w Sali Wiejskiej w Krzycku Małym odbyło
się spotkanie kolędowe połączone z Dniem Babci i Dziadka. Na sce-
nie wystąpił Zespół Śpiewaczy Karolinki oraz Cantata. Zaprezento-
wała się także miejscowa młodzież: Alicja Jagodzińska, Aleksandra
Szturo, Zuzanna Rajman, Weronika Krawczyk, Marysia i Zuzanna
Gromek. Spotkanie dla mieszkańców zorganizowali: sołtys i Rada
Sołecka wsi Krzycko Małe oraz radny gminy Święciechowa. 

      kiej w Gołanicach odbyły się jasełka. Przygotowały je dzieci z przedszkola w Gołanicach. W przedstawieniu uczestniczyli także rodzice oraz
     ą czuwały opiekunki grupy Hanna Krzykała i Celina Jurga. 

         niec Święciechowy

- Cały nasz majątek zostawiliśmy na Po-
dolu, nie mieliśmy nic. Szczęśliwie w gospo-
darstwie w Święciechowie pozostały dwie
krowy, które pozwoliły nam przetrwać naj-
cięższy okres – dodaje pan Stefan. 

Młody Franek rozpoczął naukę w szkole
zawodowej w Lesznie, a praktyki odbywał w
warsztacie Bolesława Dobrowolskiego przy
ulicy Wolności. Młodszym kibicom przypo-
mnijmy, że Dobrowolski to pierwszy powo-

jenny indywidualny mistrz Polski
na żużlu z 1947 roku, kiedy to jesz-
cze mistrzostwa rozgrywano z po-
działem na klasy. Nie dziwi więc
wcale, że chłopak ze Święcie-
chowy polubił nie tylko majstrowa-
nie przy motorach, ale też ściganie
się. 

Leszno, choć straciło przed-
wcześnie Alfreda Smoczyka, miało
wtedy wielu wspaniałych zawodni-
ków, stąd przebicie się do pierw-
szego składu było nie lada sztuką.
Póki co 19-letni Kutrowski starto-
wał w drużynie leszczyńskich re-
zerw, na tzw. maszynach
przystosowanych. W 1951 roku
wraz z drużyną zajął drugie
miejsce w Poznańskiej Lidze Okrę-
gowej. 

Wypadek w Inowrocławiu, do-
dajmy pierwszy odnotowany po II
wojnie światowej wypadek śmier-
telny na torze żużlowym w Polsce,
przerwał jego sportową karierę.
Franciszek Kutrowski spoczął na
cmentarzu parafialnym w Święcie-
chowie. 

JAROSłAW WAWRZyNIAK 
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Bibliotekarz radzi

Pierwsza to powieść detekty-
wistyczna autorstwa J. K. Rowling,
opublikowana pod pseudonimem
Robert Galbraith. Ciało supermo-
delki Luli Landry zostaje znale-
zione pod oknem balkonu jej
londyńskiej rezydencji. Policja
stwierdza samobójstwo, ale brat
celebrytki w to nie wierzy. Zatrud-
nia on prywatnego detektywa Cor-
morana Strike’a. Strike jest
weteranem wojennym, podczas
służby w Afganistanie ucierpiał i fi-
zycznie, i psychicznie. Ma kłopoty
finansowe i właśnie rozstał się z
kobietą swojego życia. Sprawa Luli
jest dla niego szansą na odbicie
się od dna, ale im bardziej detek-
tyw wikła się w skomplikowany
świat wyższych sfer, tym większe
grozi mu niebezpieczeństwo.
Wciągająca, elegancka intryga za-
nurzona w atmosferze Londynu -
od spokojnych uliczek Mayfair,
przez ciasne bary East Endu, aż
po zgiełk Soho - sprawia, że “Wo-
łanie kukułki” jest nadzwyczajną
książką. „Wołanie kukułki” to
pierwsza powieść z Cormoranem
Strikem napisana przez J.K. Row-
ling pod pseudonimem Robert Gal-
braith.

Kolejna lektura to „Wariatka
tańczy". Tańczy nie tylko na sce-
nie. Przyjmijcie od Maryli Rodo-
wicz zaproszenie w szaloną
podróż, która wiedzie od powojen-
nych Ziem Odzyskanych przez za-
dymione kluby Manhattanu,
złocone korytarze Kremla i piaski
Iraku, aż do jej domowego zacisza.
„Wariatka tańczy" to wywiad-rzeka
z największą polską wokalistką
pop, z łączącą pokolenia gwiazdą
estrady, o której każdy ma jakieś
wyobrażenie, ale której nikt tak na-
prawdę nie poznał. To rozmowa
szczera i zabawna, pełna anegdot
o życiu w ciekawych czasach i
wśród ciekawych ludzi. Maryla bez
ogródek opowiada o niełatwych ar-
tystycznych i osobistych wyborach,
o blaskach i cieniach sławy, zdra-
dza nam swoje lęki i dzieli się ra-
dościami. Jest też sporo
pikantnych anegdot o trudnych fa-
cetach, zazdrosnych koleżankach,
balujących kolegach, jest coś o
ubekach, dziennikarzach, polity-
kach, żołnierzach, mordercach i
rewolucjonistach. I oczywiście o
sukcesach. „Wariatka tańczy", bo
życie to bal jest nad bale.

„Wołanie kukułki” oraz „Wariatka tańczy” to dwie kolejne lek-
tury, które proponują bibliotekarki na długie zimowe wieczory. 

Biblioteka działająca przy Samorządowym Ośrodku Kultury w
Święciechowie ogłasza całoroczny konkurs 

ZAGADKA LITERACKA. Konkurs rozpoczyna się w lutym 2014 r.
Regulamin konkursu ZAGADKA LITERACKA
1.W konkursie mogą brać udział czytelnicy Biblioteki. 2.W przypadku

wielu bezbłędnych odpowiedzi zwycięzca zostanie wybrany drogą loso-
wania. 3.Na zwycięzcę czekają nagrody niespodzianki. 4.Podpisane kartki
z odpowiedziami należy oddać w Bibliotece, ul. Ułańska 34 do 15 dnia na-
stępnego miesiąca. 5.Kartka powinna zawierać: numer zagadki, autora i
tytuł utworu, imię i nazwisko bohatera oraz swoje dane (imię i nazwisko,
adres, numer telefonu).

Treść zagadki oraz zwycięzcę ogłosimy co miesiąc na łamach „Ku-
riera...”, na naszym Facebooku oraz w siedzibie Biblioteki. Serdecznie za-
praszamy do wspólnej zabawy!

ZAGADKA NR 1 - Trafia przez przypadek do domu Maryli i Mateusza.
Była zwariowaną marzycielką, dzielną i wytrwałą dziewczyną, ale miewała
niesamowite pomysły, które doprowadzały do nieporozumień i zatargów.
Potrafiła jednak zdobywać ludzkie serca. 

W sobotę, 4 stycznia, od-
było się NADZWyCZAJNE
WALNE ZEBRANIE Członków
Klubu Sportowego ISKRA
Długie Stare. 

Zebranie zostało zwołane przez
Zarząd Klubu ze względu na zre-
zygnowanie z funkcji prezesa Klubu
Sportowego ISKRA Długie Stare
Magdaleny Żukowskiej oraz zre-
zygnowanie z funkcji wiceprezesa
Karola Szubarta. Celem zebrania
było uzupełnienie Zarządu. W ze-

Nowy Zarząd w klubie
braniu uczestniczyło 17 członków
klubu. Zgłoszono kandydatury:
Adama Gierzyńskiego oraz Toma-
sza Piosika. Osoby te zgodziły się
na kandydowanie. W wyniku głoso-
wania zebrali głosy w stosunku
17/17. 

Nowy Zarząd klubu ukonstytuo-
wał się w następującym składzie:
Adam Gierzyński – prezes, Tomasz
Piosik – wiceprezes, Jacek Żukow-
ski – sekretarz, Krzysztof Wróblew-
ski – skarbnik oraz Przemysław
Szłapka – członek. 

Uczniowie szkoły w Długiem
Starem: Wiktoria Burda, Nadia Ro-
dewald, Julia Szwed i Michał Płó-
ciniczak - otrzymali podziękowania
i dyplomy od Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Brali oni udział w konkursie doty-

czącym „Roli bobra w środowisku”.
Do organizatorów wpłynęło aż
2221 prac z całego regionu. Kon-
kurs przeprowadziła Regionalna
Dyrekcja Ochrony Środowiska w
Poznaniu i Zespół Parków Krajob-
razowych Województwa Wielko-
polskiego przy wsparciu
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu.

Wyróżnienia
w konkursie

CINEMA 3D POLECA

Zimowa opowieść – PRE-
MIERA 14 LUTEGO – FANTASy

"Zimowa opowieść" opowiada
historię, która dzieje się w mitycz-
nym Nowym Jorku na przestrzeni
ponad stu lat. To opowieść o cu-
dach, przeplatających się losach i
odwiecznej walce dobra ze złem

Pompeje 3D- PREMIERA 21
LUTEGO – DRAMAT, AKCJA

Milo (Kit Harington), niewolnik,
który stał się niezwyciężonym gla-
diatorem, zakochuje się w Casii
(Emily Browning), pięknej córce
zamożnego kupca. Gdy dochodzi
do niego wieść o zaręczynach uko-
chanej ze skorumpowanym rzym-
skim senatorem, robi wszystko,
aby temu zapobiec. Wkrótce wy-

bucha wulkan w pobliżu miasta.
Rodzinka nie z tej ziemi –

PREMIERA 21 LUTEGO –
BAJKA

Film twórców „Jak ukraść księ-
życ” i „Epoki lodowcowej 4”. Kos-
miczna zabawa w stylu „Potwory
kontra obcy”. Astronauta Scorch
Supernova uchodzi za bohatera
narodowego populacji planety
Baab. Podczas kolejnej kosmicz-
nej wyprawy jego celem staje się
Ziemia, z której odebrano tajemni-
czy sygnał SOS. Międzyplanetarny
podróżnik nie zdaje sobie sprawy,
że jej mieszkańcy nie zareagują
przyjaźnie na widok przybysza z
innej planety. Tkwiącemu po uszy
w tarapatach bohaterowi przycho-
dzi z pomocą brat Gary, a gdy on
również wpadnie w pułapkę Zie-
mian, na ratunek ruszy cała ro-
dzinna flotylla Supernovych, która
udowodni, że w rodzinie nie-
ziemska wręcz siła!
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Koła Gospodyń Wiejskich z Lasocic i Przybyszewa zorganizowały spotkania noworoczne. W piątek, 17 stycznia, świętowano w Laso-
cicach, a dzień później w Przybyszewie. Panie dzieliły się opłatkiem, śpiewały kolędy i składały sobie życzenia noworoczne. Podsu-
mowano także ubiegły rok i przedstawiono zamierzenia na najbliższe miesiące. 

KGW LASOCICE

KGW PRZyBySZEWO

Tradycją stały się już noworoczne spotkania tancerzy Zespołu Pieśni i Tańca Marynia. Tym razem zorganizowali je 18 stycznia w Sali
Wiejskiej w Święciechowie. Dla najmłodszych uczestników imprezy przeprowadzono wiele konkurencji z nagrodami. Jak przystało na
zespół taneczny, wspólnym tańcom nie było końca. 

Uczniowie klas piątych i szóstych
szkoły podstawowej w Święcie-
chowie wzięli udział w konkursie
plastycznym pn. „Bezpieczeństwo
w szkole i poza nią”. Celem kon-
kursu było przypomnienie uczniom
zasad bezpiecznego zachowania
się na terenie szkoły i w drodze do
domu oraz wzięcia odpowiedzial-
ności za swoje czyny, aby uniknąć
zagrożeń i późniejszych ich kon-
sekwencji. Prace konkursowe
uczniowie wykonali w dowolnej
technice.  Spośród prac, komisja
konkursowa wyłoniła te najciekaw-
sze, przyznając kolejne miejsca i
wyróżnienia. Nagrodzeni i wyróż-
nieni uczniowie otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy i gratulacje. I
miejsce zajęła Zofia Sobczyńska,
II miejsce – Jakub Brzezewski, III
miejsce – Joanna Łowicka, a Zu-
zanna Mrozińska została wyróż-
niona. 

Wójt gminy serdecznie zaprasza
na TURNIEJE KOPA! 

I Turniej dnia 01. 02. 2014 (sobota) o godz. 18. 00 w
Krzycku Małym, zapisy do dnia 29. 01. 2014r. 
II Turniej dnia 08. 02. 2014 (sobota) o godz. 18. 00 w
Przybyszewie, zapisy do dnia 05. 02. 2014r. 
III Turniej dnia 01. 03. 2014 (sobota) o godz. 18. 00 w
Lasocicach, zapisy do dnia 26. 02. 2014r. 
IV Turniej dnia 15. 03. 2014 (sobota) o godz. 18. 00 w
Strzyżewicach, zapisy do dnia 12. 03. 2014r. 
V Turniej dnia 29. 03. 2014 (sobota) o godz. 18. 00 w
Święciechowie, zapisy do dnia 26. 03. 2014r. 
Turnieje odbędą się w Salach Wiejskich, w poszcze-
gólnych miejscowościach można się zapisać u niżej
podanych osób: 
Krzycko Małe - Józef Ratajczak, tel. 691 198 591 
Lasocice - Jan Markiewicz, tel. 695 920 260 
Strzyżewice - Wiesław Całujek, tel. 887 367 932 
Przybyszewo - Zbigniew Ratajczak, tel. 510 829 060 
Święciechowa (również pozostałe miejscowości) - Jan
Andrzejewski, tel. 65 533 06 53, 666 050 770. 
Warunki uczestnictwa: stałe zameldowanie na tere-
nie gminy , ukończone 18 lat, uiszczenie opłaty starto-
wej, dojazd na turnieje we własnym zakresie. 
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Prawdziwe 
historie

Urodziłam się w małej miejscowo-
ści. Rodzice mieli niewielki domek i
ogród. Pamiętam, że ten ogród był dla
nas niezwykle ważny. Nie tylko dla-
tego, że uprawiało się w nim warzywa
i owoce i że dzięki niemu łatwiej było
utrzymać rodzinę, ale także z innego
powodu. Kiedy urodziła się moja młod-
sza siostra, część ogrodu tato zamie-
nił w niemal bajkowy świat. Do dziś
wspominam huśtawkę między drze-
wami, dużą piaskownicę, a nawet
domek, który wspólnie budowaliśmy.
To wszystko było dosyć skromne, ale
dla nas wręcz wymarzone. W tym
ogrodzie spędzaliśmy bardzo dużo
czasu. Mama nie pracowała zawo-
dowo i dopóki byłyśmy małe, sama się
nami opiekowała. Od wiosny do je-
sieni najczęściej w ogrodzie. Kiedy tro-
chę urosłyśmy, do ogrodu zaczęły
przychodzić koleżanki, koledzy. Robi-
liśmy ogniska, zabawy, wyprawialiśmy

tam imieniny.
Ja mieszkam w tym domu i mam

swój ogród. 
Moja siostra była bardzo zdolną

uczennicą. Nauczyciele dostrzegli to
już w szkole podstawowej. Wyróżniała
się zwłaszcza w przedmiotach ści-
słych. Rodzice byli ogromnie dumni.
Po szkole podstawowej poszła do li-
ceum, a potem oczywiście na studia. 

Ja też skończyłam ogólniak, jed-
nak nikt nie pomyślał, że może chcia-
łabym zdobyć jakiś zawód. Rodzice od
razu ustalili, że moje zdolności po-
zwalają tylko na średnie wykształce-
nie. To siostra miała być dumą rodziny.
I tak było. Boże, jak my wszyscy prze-
żywaliśmy jej egzaminy, bardzo dobre
stopnie, wyjazdy na praktyki. Każdy jej
pobyt w domu był świętem, każdy suk-
ces wspólną radością. 

To były wspaniałe lata. Już na stu-
diach siostra poznała swojego przy-

szłego męża. Fajny chłopak, też ma-
tematyk. Rodzice postanowili, że
muszą im kupić mieszkanie. Wspólnie
uradziliśmy, że moja pensja pójdzie na
utrzymanie domu, a tato będzie odkła-
dał na mieszkanie dla młodych. Nie
muszę mówić, że trwało to kilka lat. Ale
było cudownie, siostra urodziła dwóch
synków i cały świat zaczął się kręcić
wokół nich. A mieszkali kilkadziesiąt ki-
lometrów dalej, więc jak tylko mogli, to
przywozili chłopców do nas, do
ogródka. Ja byłam ukochaną ciocią
maluchów. 

Jeden z chłopców poważnie za-
chorował. To nie było zagrożenie
życia, ale siostrzeniec wymagał stałej
opieki. Kto mógł kochać go tak bardzo,
aby oddać mu kilka swoich lat?

Nigdy nie uważałam, że się po-
święcam. Zmieniłam pracę na pół
etatu i razem z mamą sprowadziłyśmy
malucha do siebie. Siostra i szwagier
pracowali, mieli też drugiego, zdro-
wego syna - zwyczajnie postanowi-
liśmy im pomóc. Przywiązałam się do
tego chłopczyka, jak do nikogo na
świecie. Myślę nawet, że dzięki tej na-
szej miłości poradził sobie z chorobą.
Nie jest tak sprawny jak brat, ale jest
samodzielny, dostał się na studia,
myśli o założeniu rodziny. 

Moja mama ciągle powtarzała, że
to ja mam szczęście. Mieszkam w ro-
dzinnym domu, jestem z bliskimi, wy-
poczywam w naszym ogrodzie. No i
jestem najukochańszą ciocią. To
wszystko była prawda. Ale coraz czę-
ściej zaczęłam myśleć, co ze mną?

Odkładaliśmy pieniądze na remont
mieszkania mojej siostry. Rodzice ku-
pili im też samochód. Na wakacje cała
rodzina przyjeżdżała do nas. Chłopcy
zostawali na dwa miesiące, a ja po
prostu gotowałam, prałam, organizo-

wałam im wycieczki. Oni też mnie ko-
chali. Tyle tylko, że czas biegł tak
szybko, że nawet nie zorientowałam
się, że jestem już po czterdziestce, a
rodzice zaczęli być coraz słabsi.
Ciągle pracowałam na pół etatu i
ciągle byłam tylko ciocią. A może aż
ciocią. 

Rodzice odeszli cichutko. Najpierw
tato, a po dwóch latach mama. To było
kilka lat temu. 

Siostra dzwoni do mnie bardzo
często. Zazwyczaj pyta, co słychać.
Oczywiście zna odpowiedź, bo nic no-
wego się nie wydarza. Ale dzwoni też,
by powiedzieć, że jeden z chłopców
przyjedzie do mnie z dziewczyną na
parę dni. Albo że wybiera się do na-
szego domu ze znajomymi. Ostatnio
zapytała, czy nie warto by sprzedać
część ogrodu, bo przecież sama go
nie utrzymam. 

No tak - jestem sama. Nawet nie
mogę sobie wyobrazić, jak zareago-
wałaby siostra, gdybym na przykład
wyszła za mąż albo chciała z kimś za-
mieszkać. To się nie mieści w jej gło-
wie. Ja przecież jestem ciocią dla jej
synów. A co będzie, jeśli oni zechcą
wprowadzić się do domu dziadków?
Przecież to nasz wspólny dom. Będą
mieli do tego prawo. 

Dziś myślę, że moje życie biegło
gdzieś na marginesie życia mojej zdol-
nej siostry. Nie ukrywam, że czerpa-
łam z tego radość i byłam szczęśliwa,
gdy widziałam szczęście rodziców,
chyba jednak godziłam się na złą rolę.
Wszyscy przypisali mi ją bez żadnych
skrupułów, z wygody, może z koniecz-
ności. Ale to ja miałam prawo wyboru.
Dlaczego wybierałam tak nierozważ-
nie?

SPISAłA HALINA SIECIŃSKA

Jeszcze kilka lat temu uważałam się za bardzo szczęśliwą
osobę. Miałam wszystko - rodziców, siostrę, dom, pracę. Co
prawda, nie założyłam swojej rodziny, ale bliscy zawsze byli
obok mnie, a ja byłam im niemal codziennie potrzebna. Speł-
niałam się w tej roli i przez myśl mi nie przeszło, że mogłoby
być inaczej. 

W ostatnim numerze „Kuriera…” zadaliśmy czytelnikom do wyko-
nania proste zadanie. Rozwiązaniem „Królówki” było hasło:
Wkrótce ferie zimowe. Wśród nadesłanych do redakcji rozwiązań wy-
łoniono dwóch zwycięzców. Są nimi Sandra Frąckowiak z Przybyszewa
oraz Wanda Pindara z Niechłodu. Zwycięzców zapraszamy po odbiór
nagrody do Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie od po-
niedziałku do piątku w godz. od 8 do 15. 

XVI edycja Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego

Komendant Główny Straży Pożarnej Szef Obrony Cywilnej Kraju za-
prasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, któ-
rego hasło w tegorocznej edycji brzmi: „Bądź rozważny, baw się grzecznie,
a w Twoim domu będzie bezpiecznie!”.

Ideą konkursu jest zainteresowanie młodego pokolenia tematem sze-
roko rozumianego bezpieczeństwa (nie tylko pożarowego), kształtowanie
właściwych postaw oraz podnoszenie świadomości zagrożenia, z jakim
każdy z nas może spotkać się w codziennym życiu. Zgodnie z regulami-
nem do Komendy Głównej PSP trafią prace plastyczne wybrane wcześ-
niej w szkołach (podczas eliminacji szkolnych). Centralna Komisja
Konkursowa wybierze spośród nich prace finałowe oraz przyzna wyróż-
nienia. Terminy liczba prac oraz kategorie konkursowe (w tym klasa i wiek
uczestnika) określa regulamin. W tegorocznej edycji nie przewiduje się
eliminacji powiatowych i wojewódzkich. Kategorie konkursowe obejmują
uczniów klas I-VI szkoły podstawowej, gimnazjów oraz szkół specjalnych
i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (do 18. roku życia).
Szkoły są zobowiązane do przysłania wybranych prac do Komendy Głów-
nej PSP najpóźniej do 7 maja 2014 r.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem i załącznikami do
pobrania na stronie - www.straz.gov.pl 
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HOROSKOP

Baran 21.03-19.04
Wiesz, czego chcesz i masz od-

wagę, więc wszystko, co teraz zapla-
nujesz, na pewno się uda. Czeka Cię
zwłaszcza powodzenie w sprawach fi-
nansowych i urzędowych. Poznasz
kogoś bardzo miłego. 

Byk 20.04-20.05
Zrób porządki w pracy, pozałatwiaj

formalności i zajmij się sobą. Czas na
jakiś wyjazd lub nietypową imprezę.
Zwróć też uwagę na pewien problem
w domu. Twoja rada bardzo się
przyda.

Bliźnięta 21.05-21.06
W najbliższych tygodniach bę-

dziesz miała szansę coś zmienić.
Może to będzie nowa praca, może
przeróbka mieszkania, a może cie-
kawa znajomość. Uważaj na zdrowie,
zwłaszcza przy zmianach pogody. 

Rak 22.06-22.07
Najbliższe dni przeznacz na

sprawy bieżące, przede wszystkim w
pracy. Potem trochę odpocznij. Nie re-
zygnuj z towarzyskich zaproszeń.
Spodziewaj się dobrej znajomości. 

Lew 23.07-22.08
Luty upłynie pod znakiem zgody i

spokoju. Będziesz miała okazję
komuś pomóc. Trochę więcej czasu
poświęć sobie - kosmetyczka, fryz-
jerka, nowy ciuch. W finansach nieco
lepiej. 

Panna 23.08-22.09
Wenus Ci sprzyja, więc będzie ro-

mantycznie. Być może nawet spełni
się Twoje wielkie miłosne marzenie.
W pracy nieco więcej zadań, ale i
szansa na nagrodę lub podwyżkę. 

Waga 23.09-22.10
Czeka Cię wiele służbowych roz-

mów, wyjazdów, zleceń. Będzie pra-
cowicie i nie znajdziesz zbyt wiele
czasu dla siebie. Ale pod koniec mie-
siąca wybierz się gdzieś, choć na dwa
dni. Ktoś czeka na znak od Ciebie. 

Skorpion 23.10-21.11
Jesteś teraz bardzo potrzebna bli-

skim. Musisz ich podtrzymać na
duchu i pomóc. Pamiętaj, że możesz
liczyć na przyjaciół. W finansach po-
prawa. 

Strzelec 22.11-21.12
Partner doceni to co robisz i

wasze relacje ułożą się wspaniale.
Nie zaniedbuj jednak przyjaciół i ko-
rzystaj ze wspólnych spotkań i wyjaz-
dów. Spodziewaj się zmian w pracy. 

Koziorożec 22.12-19.01
Bardzo pracowite będą pierwsze

dni lutego. Pod koniec miesiąca spo-
dziewaj się propozycji wyjazdu. Nie
przesadź z wydatkami. I odezwij się
do pewnego Lwa.  

Wodnik 20.01-18.02
Warto nauczyć się lepiej zarzą-

dzać czasem. Nie wszystko musisz
robić sama, zwłaszcza że obok są
bliscy, którzy Ci pomogą. Oczekuj cie-
kawej propozycji towarzyskiej. Dobre
finanse.

Ryby 19.02-20.03
Najwyższa pora na małe prze-

meblowanie, i to nie tylko w mieszka-
niu. Zastanów się nad zmianą pracy,
a może nawet swoim biznesem. Za-
dbaj o zdrowie, zwłaszcza serce i krą-
żenie. 

Drobne mankamenty skóry
dekoltu można zlikwidować sto-
sując odpowiednie kompresy.
Można je zrobić z dostępnych w
sklepach herbatek lub z natki
pietruszki.

Zielona herbata na szorstką
skórę. Zaparz 2 saszetki herbaty
w szklance wrzątku. Zwilż w cie-
płym płynie gazę, przyłóż do de-
koltu na 15 minut. 

Natka pietruszki na plamki. 4
łyżki posiekanej natki zalej 1/2
szklanki wrzątku. Po chwili prze-
cedź płyn i letnim zwilż gazę. Trzy-
maj na dekolcie 20 minut. 

Na ładny dekolt

(: (: HUMOR :) :)
- Panie profesorze, czy to

prawda, że wszystkie grzyby są ja-
dalne?

- Prawda, z tym, że niektóre
tylko raz.

* * *
- Wpadłbyś do mnie któregoś

dnia - zaprasza Jaś kolegę. -  Mam
nowego psa.

- A czy on gryzie?
- Właśnie chcemy to sprawdzić. 

* * *
W nocy Nowakowa budzi męża

i szepcze. 
- Janek, zdaje mi się, że za

ścianą piszczy jakaś mysz.
- No to co? Chcesz, żebym

jakoś ją naoliwił?

* Zaschnięty tłuszcz na ku-
chence gazowej można usunąć
pastą przygotowaną z tabletki do
zmywarki i wody. Tabletkę trzeba
rozpuścić w wodzie, tak aby po-
wstała papka. Papkę nakładamy
na tłuste osady na kilka minut. Gdy
zacznie rozpuszczać brud, prze-
cieramy kuchenkę miękką gąbką. 

* Jeśli przypalimy potrawę w
rondlu, wsypmy do niego łyżkę cy-
namonu oraz kilka goździków i za-
lejmy małą ilością wody. Kiedy
woda się zagotuje, woń przypraw
usunie brzydkie zapachy przypalo-
nej potrawy. 

* Nalot z herbaty usuniemy ze
szklanki lub kubka, jeśli prze-
trzemy je skórką z cytryny. W ten
sam sposób możemy dodać
blasku kafelkom w łazience. 

* Błyszczącą armaturę w
kuchni i łazience, a także zlewoz-

mywak, odświeżymy kilkoma kro-
plami zwykłej oliwki dla niemowląt.
Wystarczy nałożyć ją na miękką
szmatkę i przecierać armaturę. 

* Zatkany zlew można prze-
pchać wodą. Trzeba wlać do niego
czajnik gorącej wody z saszetką
sody oczyszczonej. Płyn rozpuści
mażący się brud.

* Mleko usunie brzydkie zacieki
z soli, jakie tworzą się na butach
zimą. Szmatką lub wacikiem na-
moczonym w ciepłym mleku po-
cieramy ślady tak długo, aż znikną.
Po osuszeniu skóry buty pastu-
jemy. 

* Aby pozbyć się nieprzyjem-
nego zapachu z dywanu, trzeba
równomiernie rozsypać na nim
dwie saszetki sody. Po około 15
minutach wystarczy odkurzyć
dywan. 

Łatwe sprzątanie

Pyszne, bo
z karkówki
Zrazy - Składniki: 75 g karkówki,
garść suszonych grzybów, 2 łyżki
musztardy, 2 kiszone ogórki, 2
łyżki mąki, po 2 łyżki oleju i masła,
cebula, sól, pieprz. Sposób przy-
gotowania: Grzyby opłukać, zalać
1, 5 szklanki wody, namoczyć, go-
tować 10 min. Mięso pokroić w
dość cienkie plastry. Rozbić, opró-

szyć solą i pieprzem. Plastry mięsa
smarować z jednej strony musz-
tardą. Na każdym położyć po
ćwiartce ogórka, zwinąć roladkę.
Obwiązać bawełnianą nitką, obto-
czyć w mące. Zrazy zrumienić na
rozgrzanym oleju z masłem. Prze-
łożyć do rondla. Na pozostałym
tłuszczu zrumienić cebulę, dodać
do mięs. Całość zalać wodą z
grzybami, zagotować. Dusić na
małym ogniu pod przykryciem ok.
30 min. Sos doprawić solą i piep-
rzem.
Potrawka - Składniki: 1 kg kar-

kówki, olej, 3 marchewki, duży por,
15 dag małych cebulek lub dwie
duże czerwone, 2 ząbki czosnku,
1, 5 szklanki bulionu, mała gałązka
rozmarynu, listek laurowy, po kilka
ziaren ziela angielskiego i pieprzu,
sól, pieprz. Sposób przygotowania:
Mięso opłukać, osuszyć, pokroić w
plastry. Oprószyć solą i pieprzem,
odstawić na 15 min. Obsmażyć na
oleju. Marchew obrać, opłukać, po-
kroić na kawałki. Por oczyścić, po-
kroić na kawałki. Cebulki obracać,
pokroić w cząstki. Ząbki czosnku
obrać, pokroić w plasterki. Naczy-
nie żaroodporne natłuścić olejem.
Umieścić w nim mięso i warzywa,
zalać bulionem, dodać przyprawy.
Naczynie przykryć, wstawić do pie-
karnika o temp 200 st. C. Całość
piec ok. 45 min. 

ZIMOWA ROZSYPANKA Rozwiązaniem krzyżówki
z ostatniego numeru "Ku-
riera..." było hasło: WYJEŻ-
DŻAMY NA FERIE. Wśród
nadesłanych rozwiązań re-
dakcja wyłoniła zwycięzców.
Po odbiór nagrody zapra-
szamy Martę Adamską z
Przybyszewa oraz Szymona
Tyrałę z Długiego Starego. 

Dziś proponujemy czytelnikom zabawę w układanie słów.
Wystarczy uporządkować litery w rzędach i odczytać słowa a
potem rozwiązanie przesłać do redakcji. Każdy, kto prześle
sześć prawidłowo ułożonych słów, weźmie udział w losowa-
niu nagrody. Wszystkie rozsypanki dotyczą zimy.

ł n a b w a

i u l g k

e i z s a c n k

r a r a n i z c

m w o s i k z o i

i a k s n
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W zawodach wzięło udział 17
zawodników, którzy strzelali z ka-
rabinka pneumatycznego. Wyło-
niono najlepszych zawodników.
Maksymalną liczbę 100 punktów
zdobyli Karol Bartkowiak i Arka-
diusz Lorych i to oni zajęli miejsce
pierwsze. Na trzecim miejscu z wy-
nikiem 97 pkt uplasował się Stani-
sław Andrzejewski. 

Po zakończonych zawodach
odbyło się zebranie, podczas któ-
rego podsumowano zeszłoroczny
ranking zawodów strzeleckich
przeprowadzonych przez klub.
Prezes Stanisław Jankowski
przedstawił sprawozdanie z dzia-

łalności za miniony rok. Warun-
kiem wzięcia udziału w rankingu
rocznym był udział w ośmiu zawo-
dach w ciągu roku. Do rankingu
zakwalifikowało się 14 członków
klubu. I miejsce zajął Karol Bartko-
wiak, II miejsce - Jerzy Mierzyński.
Na podium stanął też Marian Klu-
pieć. Wyróżnionym strzelcom wrę-
czono dyplomy i statuetki. Osoby
niesklasyfikowane wyróżnione
zostały upominkiem „szczęśliwy
dukat”, bowiem święciechowski
klub wsparł finansowo Fundację
Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. W
spotkaniu udział wziął wójt gminy
Marek Lorych. 

W niedzielę, 26 stycznia, członkowie Klubu Żołnierzy Re-
zerwy Ligi Obrony Kraju przeprowadzili kolejne zawody strze-
leckie. Aktualnie klub działający przy Samorządowym
Ośrodku Kultury zrzesza 22 członków. 

Podsumowanie u strzelców

Biblioteka działająca przy Sa-
morządowym Ośrodku Kultury
przedstawia skrócone sprawoz-
danie ze swojej działalności w
roku 2013. 

Stan księgozbioru na dzień 31
grudnia 2013 roku wynosi ogółem
20. 471 egzemplarzy książek. Lite-
ratura piękna dla dzieci i młodzieży
stanowi 19, 88 %, literatura piękna
dla dorosłych 49, 28 %, a literatura
niebeletrystyczna 30, 84 %. W
2013 roku w bibliotece przybyło
ogółem 828 sztuk książek, w tym
25 to dary od czytelników i autorów
książek. 

Ogólna liczba zarejestrowa-
nych użytkowników biblioteki wy-
nosi 670. Czytelnicy według wieku
stanowią następujący podział:
dzieci w wieku do 5 lat – 10, od 6
do 12 lat – 169, od 13 do 15 lat –
162, od 16 do 19 lat – 61, od 20 do
24 lat – 54, od 25 do 44 lat – 135,
od 45 do 60 lat – 53 i powyżej 60.
roku życia -26 osób. Ogółem w mi-
nionym roku odnotowano 7761 od-
wiedzin. Wypożyczono ogółem
3252 czasopisma, w tym 1858 na
zewnątrz, a 1394 na miejscu. W
ciągu roku wypożyczono 11.232

książki. Zbiory specjalne stanowią
33 egzemplarze, a bieżące czaso-
pisma 14 egzemplarzy. 

Najważniejsze wydarzenia oraz
imprezy organizowane przez bib-
liotekę to między innymi: spotkania
autorskie z Nowak, Drabik, Wroc-
ławskim, a także pasowanie na
czytelnika, konkursy na dzienni-
czek lektur, najaktywniejszego czy-
telnika czy kartkę bożo-
narodzeniową. 

Miniony rok w bibliotece

Pod koniec roku w szkole w Święciechowie
został przeprowadzony konkurs z okazji obcho-
dów Dnia Zdrowego Żywienia. Był on skierowany
do uczniów gimnazjum. Zadaniem młodzieży
było wykonanie ciekawych fotografii, plakatów
lub też ułożenie haseł promujących zdrowe śnia-
danie. Konkurs cieszył się wśród uczniów spo-
rym zainteresowaniem. Jury nagrodziło prace
następujących osób: I miejsce zajęła Paula John,
która wykonała serię zdjęć przedstawiających sa-
modzielnie przygotowane zdrowe i apetyczne
śniadania. Na II miejscu uplasowały się Dominika
Wawrzyniak oraz Aleksandra Stróżyńska-Kapała,
które przygotowały plakat. III miejsce przyznano
Aleksandrze Rogińskiej oraz Sandrze Nowak, za
wykonanie plakatu. Ponadto Paula John przygo-
towała prezentację multimedialną na temat
zasad zdrowego odżywiania, która została przed-
stawiona rodzicom podczas zebrania.

Otwarcie strzelnicy
W Długiem Starem oficjalnie

otwarto strzelnicę oraz boisko.
Było to wspólne dzieło mieszkań-
ców tej wsi oraz ich sąsiadów z
Długiego Nowego.

Strzelnicę otwarto w drugie
święto Zielonych Świątek, a więc w
czerwcu 1938 roku. Wykonano ją
z polecenia Zarządu Gminy Świę-
ciechowa. Prace przeprowadziły
drużyny ochotniczych straży poża-
rnych z Długiego Starego i Dłu-
giego Nowego. Część prac
wykonały także osoby zwolnione z
odbycia zasadniczej służby woj-
skowej. Kierował nimi pan Nowak
z Długiego Nowego. Lecz nie
samą strzelnicę wykonano, obok
zrobiono także boisko do ćwiczeń
sportowych. 

W dniu otwarcia obiektu

Szczypta
historii

wszystkich przybyłych, a więc
przedstawicieli samorządu, organi-
zacji i osoby prywatne, powitał soł-
tys Długiego Starego pan
Szymański. Następnie oficjalnego
otwarcia obiektu dokonał inspektor
straży granicznej pan Halgas z
Leszna. Zaapelował on do przed-
stawicieli organizacji, aby jak naj-
częściej trenowali tu strzelanie. 

Po nim przemawiał wójt gminy
Jan Matyla, który dziękował
wszystkim za współpracę przy
urządzaniu strzelnicy i wyraził swe
życzenie, aby tutejsza młodzież,
wykorzystując obiekt, intensywnie
pracowała nad rozwojem swej tę-
żyzny fizycznej. 

Następnie oddane zostały
strzały honorowe do specjalnej tar-
czy. Później już odbyły się regu-
larne zawody strzeleckie. Brali w
nich udział mieszkańcy obu gro-
mad, na najlepszych czekały na-
grody. Natomiast dzieci i młodzież
z obu wsi rozegrały mecz piłkarski
na nowo otwartym boisku.

DAMIAN SZyMCZAK 
Źródło: Głos Leszczyński, nr.

130 z 1938 r. 
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Dzień Babci i Dzień Dziadka

Wyjątkowa uroczystość odbyła się 26 stycznia w Sali Wiejskiej w
Długiem Nowem. Miejscowa Rada Sołecka oraz Koło Gospodyń
Wiejskich przygotowali spotkanie z okazji obchodów Dnia Babci,
Dziadka i Seniora. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy wsi. Jan
Nowacki dziękuje następującym osobom: Marioli Janowicz, Sta-
nisławie Nowackiej, Karolinie Skrzypczak, Marii Linka oraz Bog-
danowi Linka za pomoc w przygotowaniach. 

Z okazji Dnia Babci i Dziadka dzieci przedszkolne zaprosiły swoich najbliższych, by uczcić ich święto. Przy okazji przed-
szkolaki pochwaliły się swoimi umiejętnościami, złożyły życzenia i podziękowały za każdą chwilę spędzoną razem. Dzieci
wraz z wychowawcami przygotowały programy artystyczne: przedstawienia, wiersze i piosenki okolicznościowe. 

NIECHłóD

ŚWIĘCIECHOWAŚWIĘCIECHOWA

LASOCICE

LASOCICE



[ 16 ] KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Graliśmy z Orkiestrą
Już po raz 22. zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Im-

prezy w naszej gminie odbyły się w Święciechowie i Lasocicach. Dwa
sztaby działały przy placówkach szkolnych. 

Na scenie w Lasocicach wystąpili wolontariusze ze Stowarzyszenia
ZMW w kabarecie „Jaś i Małgosia” oraz „Kopciuszek”. Uczniowie z miejs-
cowej szkoły tańczyli i śpiewali, a całość pomagali przeprowadzić wolon-
tariusze z Fundacji Centrum Aktywności Twórczej. Odbył się także pokaz
wzywania pomocy w wykonaniu uczniów i pokaz samoobrony przygoto-
wany przez policjantów. Przeprowadzono też warsztaty mydlarskie. W Sali
Wiejskiej w Lasocicach obecni byli również żużlowcy Fogo Unii Leszno:
Damian Baliński oraz Przemysław Pawlicki. 

W Święciechowie w sali gimnastycznej przeprowadzono mecze w zbi-
jaka. Brali w nich udział: VIP-y, nauczyciele, rodzice, gimnazjaliści i ucznio-
wie szkoły podstawowej. Ponadto wystąpił zespół wokalny Wild Rock
Dreamers i wokalistki Michalina Mencel i Klaudia Stanek, a także zespoły
taneczne cheerleaders, Zespół Pieśni i Tańca Marynia oraz Sekcja Tańca
Orientalnego Hay   at. Wystąpił też teatr Powsinoga w przedstawieniach
„Czerwony Kapturek” oraz „Kopciuszek”. 

Na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunko-
wej i godnej opieki medycznej seniorów zebrano 8.221,18 zł. w Lasoci-
cach i 10. 188, 96 zł w Święciechowie. 


