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W niedzielę, 9 lutego, w Sali Wiejskiej w Święciechowie odbył się balik karnawałowy dla najmłodszych mieszkańców wsi.
Były oczywiście gry, zabawy, konkurencje sprawnościowe, a dla zwycięzców niespodzianki i nagrody. Organizatorem za-
bawy byli Sołtys, Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich, Przedszkole Samorządowe oraz Samorządowy Ośrodek Kul-
tury w Święciechowie. Baliki odbyły się także w pozostałych wsiach naszej gminy, a przygotowały je miejscowe
organizacje. Fotograficzną relację z imprez zamieszczamy na stronie 16. 

Świętujemy Dzień Kobiet !!!
Wszystkim Paniom w gminie 

życzymy
radosnych, szczęśliwych chwil z bliskimi

i bukietów wiosennych kwiatów.
Niech każda Pani będzie 

szczęśliwa, uśmiechnięta i kochana 
przez cały rok.

Redakcja
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Urodzili się pierwsi

Pierwszym mieszkańcem naszej gminy urodzonym w 2014 roku
jest Robert Smorowiński z Gołanic. Chłopiec urodził się 13 stycznia
w leszczyńskim szpitalu. Gdy przyszedł na świat, miał 54 cm wzrostu
i ważył 3360 g. Jest bardzo grzecznym maleństwem.

Chłopca odwiedziliśmy, gdy miał równy miesiąc. Spał smacznie w łó-
żeczku i nie przeszkadzały mu rozmowy ani śmiechy. Szczęśliwi rodzice
Natalia i Tomasz widzą w maleństwie cały świat. Zgodnie przyznają, że
jest kochany i nie sprawia im żadnych kłopotów. Cały czas śpi, budzi się
tylko co trzy godziny i cierpliwie czeka na butelkę mleka. Maleństwo jest
rozpieszczane nie tylko przez rodziców. Babcia Wioletta i dziadek Jan
mieszkają z wnukiem, więc są zawsze tuż obok. Chętnie pomagają i cie-
szą się każdą chwilą spędzoną z dzieckiem. Robert ma już za sobą pierw-
szą podróż do Święciechowy, gdzie mieszkają dziadkowie Hanna i Paweł. 

Redakcja życzy rodzicom i dziadkom pociechy z synka i wnuka, a ma-
leństwu zdrowia i pogodnego dzieciństwa. 

Kolejnym maluszkiem, który urodził w 2014 roku w naszej gminie
jest Mateusz Jackowski ze Święciechowy.

Chłopiec przyszedł na świat 22 stycznia w leszczyńskim szpitalu o go-
dzinie 9. 13. Mateusz ważył wtedy 3760 g i miał 58 cm wzrostu. Rodzice
Aneta i Radek są szczęśliwi, bo chłopiec jest grzeczny, silny i zdrowy. Ma-
teusz ma starszego o trzy lata brata Sebastiana, który uwielbia pomagać
mamie przy pracach związanych z maleństwem. Sebastian podczas pierw-
szej wizyty młodszego brata w domu wręczył mu własnoręcznie zrobioną
grzechotkę. Mateuszek karmiony jest mlekiem mamy i to przy jej boku czuje
się najlepiej. I w dzień, w nocy mama jest lekarstwem na wszystko. Chłop-
czyk uwielbia być noszony i leżeć na brzuszku. Zdążyli go już odwiedzić
przyjaciele i najbliższa rodzina. Redakcja życzy rodzicom pociechy z syn-
ków, a Mateuszkowi zdrowia. 

Jeden procent 
dla Kamili

Do końca kwietnia możemy
odpisać jeden procent od po-
datku, jaki deklarujemy w zezna-
niach PIT. Ten jeden procent
może komuś uratować życie, ła-
twiej przejść przez trudy cho-
roby. Oczywiście ludzi do
pomocy musi być więcej. Li-
czymy na to, że w naszej gminie
sporo osób otworzy swoje serca
i pomoże mieszkance Święcie-
chowy.

Jeden procent z podatku do-
chodowego możemy przekazać
osobom, które posiadają tzw. KRS.
Nie stwarza to żadnych kosztów.
W odpowiedniej rubryce zeznania
wpisuje się nazwę stowarzyszenia,
numer KRS, a także dopisek, dla
kogo przeznaczamy ów 1 procent.

W naszej gminie pieniądze
można przekazać Kamili Herkt ze
Święciechowy:

Dolnośląska Fundacja Rozwoju
Ochrony Zdrowia we Wrocławiu 

KRS fundacji: 0000050135.
Koniecznie z dopiskiem: sub-
konto „HERKT”.

Jeśli są inne osoby w gminie,
które również potrzebują takiej po-
mocy, prosimy o kontakt z redak-
cją. Będziemy o tym informować
na łamach naszego „Kuriera...”. 

Zapraszamy do wzięcia
udziału w cieszącym się dużą
popularnością Wielkanocnym
Konkursie Pisankowym. Kon-
kurs po raz piętnasty organizuje
Samorządowy Ośrodek Kultury
w Święciechowie.

Uczestnicy oceniani będą w na-
stępujących kategoriach: grupa I –
przedszkola, grupa II – klasy I-III,
grupa III – klasy IV-VI, grupa IV –
gimnazjum oraz grupa V – ponad-
gimnazjalna i dorośli. Aby wziąć
udział w konkursie, należy stwo-
rzyć pracę w formie jajka wyko-
naną w dowolnej technice. Praca

powinna być zabezpieczona przed
zniszczeniem. Powinna także za-
wierać następujące informacje:
imię, nazwisko, adres, wiek, grupa
konkursowa, telefon kontaktowy.
Pisanki należy dostarczyć do sie-
dziby Ośrodka do 10 kwietnia. Wy-
niki konkursu ogłoszone zostaną
14 kwietnia i wtedy też organizator
wręczy nagrody zwycięzcom.
Celem imprezy jest kultywowanie
tradycji związanych ze świętami
wielkanocnymi. Prace konkursowe
przechodzą na własność organiza-
torów. 

Zapraszamy!

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

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Szanowni Państwo
W jednym z wcześniejszych numerów naszego miesięcznika przed-

stawiłem podstawowe informacje dotyczące zasad i sposobu płacenia po-
datku rolnego. W dzisiejszym wydaniu przyszedł czas na zapoznanie się
z regulacjami kolejnego podatku, który stanowi dochód budżetu gminy, a
mianowicie: podatku od nieruchomości. 

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są m. in.:
grunty, budynki lub ich części, a także budowle lub ich części związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Podmiotami obowiązanymi do jego zapłaty są natomiast: właściciel,
użytkownik wieczysty, samoistny posiadacz, a w niektórych przypadkach
również posiadacz zależny nieruchomości lub ich części stanowiących
własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Terminem powstania obowiązku podatkowego jest pierwszy dzień mie-
siąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uza-
sadniające powstanie tego obowiązku - np. jeśli kupiliśmy grunty 13
lutego, to obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 marca.

Osoby fizyczne zobowiązane są złożyć „informację w sprawie podatku
od nieruchomości” według wzoru określonego uchwałą Rady Gminy (druk
do pobrania w Urzędzie oraz na naszych stronach internetowych). Po-
nadto musimy pamiętać o informowaniu organu gminy o zmianie sposobu
wykorzystania budynku albo gruntu lub ich części, mających wpływ na wy-
sokość opodatkowania,  w terminie 14 dni od ich zaistnienia, np. gdy roz-
poczniemy prowadzić działalność gospodarczą lub powiększymy swój
budynek.

Natomiast osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niepo-
siadające osobowości prawnej mają obowiązek w terminie do dnia 31
stycznia złożyć organowi podatkowemu „deklarację na podatek od nieru-
chomości” na dany rok podatkowy, według wzoru określonego uchwałą
Rady Gminy (druk do pobrania w Urzędzie oraz na naszych stronach in-
ternetowych), a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w ter-
minie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie
tego obowiązku.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości określa minister finan-
sów w drodze obwieszczenia. Natomiast stawki na terenie danej gminy
uchwala Rada, która może je ustalić w niższej wysokości. Rada Gminy
Święciechowa uchwaliła na rok 2014 następujące stawki podatku od nie-
ruchomości: od budynków mieszkalnych 0, 58 zł od 1 m2 (stawka okre-
ślona przez ministra 0, 74 zł);  od budynków związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej 19, 49 zł od 1 m2 (stawka określona przez mi-
nistra 23, 03 zł);  od budynków pozostałych 4, 92 zł od 1 m2 (stawka okre-
ślona przez ministra 7, 73 zł);  od gruntów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej 0, 69 zł od 1 m2 (stawka określona przez mi-
nistra 0, 89 zł);  od gruntów pozostałych 0, 18 zł od 1 m2 (stawka okre-
ślona przez ministra 0, 46 zł). 

Terminy płatności podatku od nieruchomości dla osób fizycznych zos-
tały określone: do 15 marca (I rata), do 15 maja (II rata), do 15 września
(III rata) i do 15 listopada (IV rata). Natomiast dla osób prawnych do 15
dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. Podatek można
zapłacić m. in. przelewem na konto gminy wskazane w decyzji podatko-
wej oraz u inkasentów (najczęściej sołtysów wsi).

O szczegółach związanych z powyższym tematem można porozma-
wiać z Ewą Zawadzką – tel. 65 5333 525, adres e-mail: wymiar@swie-
ciechowa. pl,  budynek przy ul. Ułańskiej 4, pokój nr 1 (parter).

SERDECZNIE ZAPRASZAMy!
ZASTĘPCA WóJTA
PATRyK TOMCZAK
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DRUK:  Transmar Leszno

Mieszkańcy Niechłodu mieli okazję uczestniczyć w szkoleniu z
zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia
odbyły się 8 lutego w miejscowej Sali Wiejskiej. Osoby uczestni-
czące w szkoleniu zdobyły wiedzę teoretyczną dotyczącą zasad
i uwarunkowań prawnych udzielania pierwszej pomocy, etapów
jej udzielania, oceny stopnia zagrożenia życia w konkretnych sy-
tuacjach oraz oceny stanu poszkodowanego. Przeprowadzono
także zajęcia praktyczne z zakresu postępowania z poszkodo-
wanymi, zastosowania bezpiecznej pozycji, postępowania w sy-
tuacjach braku oddechu oraz wykonywania resuscytacji.
Szkolenie zorganizowali Ochotnicza Straż Pożarna z Niechłodu
oraz Państwowa Straż Pożarna z Leszna. 

Drabina strażacka

Strażacy ze święciechow-
skiej OSP mają kolejny powód
do dumy. Od niedawna cieszą
się nową zabytkową zdobyczą.
Posiadają już dwie sikawki
konne oraz wóz bojowy Star 25 z
1962 roku. 

Teraz przyszedł czas na starą
drabinę strażacką. Wcześniej była
ona użytkowana przez pracowni-
ków leszczyńskiego przedsiębior-
stwa Akwawit. Drabina strażacko –
dekarska wyprodukowana została
przez Paczkowskie Zakłady
Sprzętu Pożarowego w 1970 roku.

W momencie przejęcia jej przez
miejscowych strażaków była w
bardzo złym stanie. Części meta-
lowe są więc starannie czysz-
czone, konserwowane i
malowane. Natomiast zniszczone
elementy drewniane zostaną
wkrótce wymienione na nowe. Od-
restaurowano już koła i założono
nowe opony. Druhowie poświęcają
swój wolny czas, aby „podarować”
drabinie nowe życie. Mają na-
dzieję, że uda im się pochwalić nią
już w maju, w dniu patrona straża-
ków świętego Floriana. 
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imieniny obchodzą
W     m a r c u

KAZIMIERA - 3 III
Kazimiera podobno nie daje

spokoju swoim wrogom. Takie
przynajmniej przesłanie ma to
piękne, choć dziś niepopularne
imię. Bogato jest obdarzona przez
los każda Kazia. Jest szlachetna,
wrażliwa, co nie przeszkadza jej
doskonale radzić sobie w trudnych
sytuacjach. Wręcz przeciwnie. Jest
też dostatecznie praktyczną
osóbką, dającą sobie świetnie
radę jako szefowa, nawet wielkich
korporacji. W każdym razie w ro-
dzinie to ona jest głową, która
myśli za męża. Jej kolorem jest
niebieski, zwierzęciem łoś, rośliną
wierzba, liczbą trójka, a znakiem
zodiaku Lew. Imieniny obchodzi
także 21 sierpnia.

Najstarsza Kazimiera w naszej
gminie pochodzi ze Święciechowy
i ma 84 lata. Najmłodsza natomiast
ma 53 lata i jest mieszkanką Przy-
byszewa. Pań o tym imieniu jest w

gminie 16. Najwięcej mieszka ich
w Święciechowie – 6, Przybysze-
wie – 3 oraz w Lasocicach i Strzy-
żewicach – po 2. Po jednej pani
Kazimierze możemy spotkać w
Gołanicach, Niechłodzie oraz Dłu-
giem Starem. Wszystkim paniom
życzymy zdrowia i pogody ducha.

Kazimiera Janowicz 
ze Święciechowy

GRZEGORZ - 12 III
Grzegorz przywędrował do nas

ze słonecznej Grecji i dosłownie
oznacza człowieka czujnego. Nie-
gdyś imię to nadawano głównie
mnichom. Grzegorz umie się zna-
leźć w każdej sytuacji, zawsze ele-
gancki, zmysłowy, pociągający.
Przepada za hucznymi zabawami i
wystawnymi przyjęciami w licznym
towarzystwie. Ma duże powodze-
nie, więc co jakiś czas wywołuje mi-
łosne afery. Życie rodzinne nie jest
dla niego najważniejsze, ale i tak
znajduje zakochane w nim part-
nerki. Jego kolorem jest fiolet, ro-
śliną morwa, zwierzęciem kukułka,
liczbą czwórka, a znakiem zodiaku
Baran. Imieniny obchodzi też: 4 i 10
stycznia, 13 lutego, 24 kwietnia, 4,
8, 9 i 25 maja, 9 i 13 czerwca, 9 i 25
sierpnia, 30 września, 16 paździer-
nika, 17 i 28 listopada oraz 24 grud-
nia. 

W gminie Święciechowa
mieszka aż 64 panów o imieniu
Grzegorz. Najwięcej jest ich w
Święciechowie – 25, Długiem Sta-
rem – 13, Lasocicach i Przybysze-

wie – po 6. Mieszkają także w Go-
łanicach, Strzyżewicach i Niechło-
dzie – po 3, w Krzycku Małym i
Długiem Nowem – po 2 oraz w Piot-
rowicach – jeden. Najstarszy Grze-
gorz jest mieszkańcem Gołanic i ma
62 lata, a najmłodszy mieszka w
Święciechowie i ma 9 lat. Redakcja
życzy wszystkim panom spełnienia
najskrytszych marzeń.

POŻEGNANIE
W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

06. 02 – Tomasz Jan Bibik (1973), Święciechowa 
08. 02 – Jadwiga Janek (1917), Długie Stare 

Grzegorz Koźmiński 
ze Święciechowy

- Praca w pomocy społecznej
wymaga szczególnych predys-
pozycji i doświadczenia…

- Niektórzy mówią, że pracow-
nikiem socjalnym trzeba się uro-
dzić. To jest nieustająca praca z
ludźmi, i to najczęściej zagubio-
nymi, potrzebującymi wsparcia,
niekiedy bezrobotnymi, biednymi.
Rzeczywiście, nie każdy może i
chce pracować w pomocy społecz-
nej. Doświadczenie jest tu ogrom-
nie ważne, ale i wiedza,
fachowość, umiejętność współ-
pracy.

- Ile lat pracuje Pani w po-
mocy społecznej?

- Staż odbywałam w Urzędzie
Pracy i Urzędzie Skarbowym. W
2008 roku rozpoczęłam pracę w
Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Przemęcie, a rok później
w Ośrodku w Osiecznej. A więc
mam sześcioletnie doświadczenie
w tej dziedzinie. A dodam jeszcze,
że zdobyłam tytuł doradcy zawo-
dowego, co bardzo przydaje się w
kontaktach z bezrobotnymi i po-
szukującymi pracy.

- Czy już poznała Pani świę-
ciechowski GOPS?

- Gminne ośrodki pomocy spo-
łecznej działają w oparciu o ustawę
i statut. Nie ma więc zasadniczych
różnic w funkcjonowaniu ośrod-

ków. Cieszy mnie, że w Święcie-
chowie utworzono stanowisko
asystenta rodzinnego. Nie wszyst-
kie gminy go mają. Podstawowe
zadania są jednak takie same.
Poznawać natomiast będę indywi-
dualne sprawy i sytuacje, a także
rodziny, które są podopiecznymi
GOPS-u. Na to potrzeba trochę
czasu. Ale przyszłam do zorgani-
zowanej instytucji, mam dobrych
pracowników, liczę na współpracę. 

- A bywała Pani wcześniej w
gminie Święciechowa?

- Tylko przejazdem. Oczywi-
ście, przystępując do konkursu, za-
interesowałam się gminą i
funkcjonującymi tu placówkami, in-
stytucjami i organizacjami. Zamie-
rzam z wieloma z nich nawiązać
kontakty i wspólnie podejmować
działania aktywizujące mieszkań-
ców. GOPS może realizować pro-
gramy kierowane do różnych grup
społecznych, do środowisk lokal-
nych, do dzieci i młodzieży. Jeśli w
ten sposób pomożemy choć kilku
osobom, to warto to robić. 

- W poprzednim miejscu
pracy zajmowała się Pani unij-
nymi programami?

- Pisałam projekty tych progra-
mów, pozyskiwałam środki unijne
na ich wdrożenie, potem je realizo-
wałam. Chciałabym to doświad-
czenie wykorzystać także w
Święciechowie. 

- Czy fakt, że dojeżdża Pani
ze Śmigla, utrudni Pani pracę?

- Jestem dyspozycyjna, mogę
w razie potrzeby być w gminie
także po południu czy w dni wolne
od pracy. Zawsze też drzwi do mo-
jego gabinetu będą dla ludzi
otwarte. Razem z pracownikami
postaramy się pomagać pod-
opiecznym, analizować potrzeby,
rozwiązywać problemy. Zamierzam
też dojechać do każdej miejscowo-
ści w gminie. Myślę, że już wkrótce
będę mogła powiedzieć, że jestem
u siebie. 

- Wracając do pomocy spo-
łecznej, co w tej pracy jest naj-
trudniejsze?

- Sądzę, że dotarcie do osób,
które nie chcą mówić o swoich pro-
blemach. Wstydzą się, krępują, za-
mykają w sobie. Dlatego uważam,
że współpraca z fundacjami, szko-
łami, policją, z najróżniejszymi or-
ganizacjami jest taka ważna i
potrzebna. Wspólnie możemy ak-
tywizować ludzi, a co za tym idzie -
otwierać ich na innych, także na
tych, do których tak trudno dotrzeć. 

Od 10 lutego kierownikiem GOPS w Święciechowie jest
Joanna Primel. Stanowisko to otrzymała przystępując
do ogłoszonego przez wójta konkursu. 

Nowy kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej

Joanna Primel ma wyższe
wykształcenie pedago-
giczne. Ukończyła też Studia
Podyplomowe Organizacji
Pomocy Społecznej i Pracy
Socjalnej. Pracuje od 2001
roku. Ma 32 lata i mieszka w
Śmiglu. 

W kwietniowym numerze "Kuriera..." przedstawimy kolejne osoby w rubryce
dotyczącej imienin. Tym razem będą to: Grażyna i Jerzy. Dajemy Państwu
możliwość przesłania swojego zdjęcia do naszej redakcji. Zdjęcie pierwszej
osoby, która prześle je na adres gazeta@swieciechowa. pl, umieścimy na
naszych łamach. Można też umówić się z nami i zrobić zdjęcie na miejscu. 
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Podsumowanie u policjantów i strażaków
Wiadomo już, jaki pod względem bezpieczeństwa był rok 2013. Zarówno policjanci, jak i strażacy do-
konali oceny minionych dwunastu miesięcy i przedstawili statystykę zdarzeń. Z tymi dokumentami za-
poznali burmistrzów i wójtów naszych gmin, a także samorządowców poszczególnych środowisk. 

Komenda Miejska Policji reali-
zuje swoje zadania na terenie
miasta Leszna oraz 7 gmin po-
wiatu leszczyńskiego, w tym oczy-
wiście gminy Święciechowa.
Łącznie obsługuje obszar o po-
wierzchni 836, 55 km², zamiesz-
kany przez 118 840 osób. 

W zakresie przestępczości
ogólnej w ubiegłym roku policja
wszczęła 1996 postępowań przy-
gotowawczych i stwierdziła 3068
przestępstw. Wskaźnik wykrywal-
ności wyniósł 82, 3%, a zatem
wzrósł o 2, 2% w stosunku do roku
poprzedniego. Jeżeli chodzi o
zwalczanie przestępstw o charak-
terze kryminalnym, to wszczęto
1182 postępowania przygotowaw-
cze i stwierdzono 1809 czynów
kryminalnych. Odnotowano wzrost
przestępstw narkotykowych oraz
kradzieży z włamaniem. W tej
dziedzinie wskaźnik wykrywalności
wzrósł o 4, 1 % i wyniósł 71, 6%.
Nieznacznie wzrosła liczba prze-
stępstw gospodarczych. 

Na podstawie analizy wszyst-
kich danych policyjnych można
stwierdzić, że stan bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego na te-
renie Leszna oraz gmin powiatu
ziemskiego utrzymuje się na po-
ziomie porównywalnym do roku
2012. Jest wysoki dzięki zaanga-
żowaniu samych policjantów, ale
też wsparciu, jakie policja otrzy-
muje od samorządów lokalnych,
od służb inspekcji i straży oraz
wielu innych organizacji i instytucji. 

Warto podkreślić, że policjanci

KMP w Lesznie wykonali w ubieg-
łym roku łącznie 15036 służb.
Dzielnicowi natomiast mieli służb
dzielnicowo-patrolowych aż 6074. 

W gminie Święciechowa na go-
rącym uczynku policjanci złapali
54 przestępców, nałożyli 372 man-
daty, sporządzili 39 wniosków o
ukaranie i wylegitymowali 3155
osób. 

Wszystkich zdarzeń drogowych
było na terenie KMP 1516, nato-
miast wypadków z ofiarami w lu-
dziach 195. Najwięcej zdarzeń na
drogach odnotowano we wrześniu,
natomiast najtrudniejsze miały
miejsce w listopadzie i grudniu.
Najgorsze pod tym względem dni
tygodnia to piątek, poniedziałek i
środa. W gminie Święciechowa w
minionym roku było 16 wypadków
z ofiarami w ludziach. Zginęła
jedna osoba, a rannych zostało 19
osób. Wypadków bez ofiar odnoto-
wano 79. Wśród przyczyn wypad-
ków do najczęstszych policjanci
zaliczają: nieudzielenie pierwszeń-
stwa przejazdu, niedostosowanie
prędkości do warunków na dro-
gach, nieprawidłowe wyprzedza-
nie, skręcanie i wymijanie oraz
błędy pieszych. 

Podkreślić należy, że policjanci
prowadzą szeroko zakrojoną dzia-
łalność profilaktyczną na rzecz nie-
letnich. Organizują akcje policyjne,
jak choćby: „Bezpieczne zimowi-
sko”, „Bezpieczne wakacje”, „Alko-
hol” i wiele innych. 

Nadzorują realizację wielu in-
nych programów, utrzymują kon-

takt z placówkami oświatowymi,
wychowawczymi, sądem, spoty-
kają się z dziećmi i młodzieżą w
szkołach. Także w wyniku tych
działań zmniejszyła się w minio-
nym roku liczba czynów karalnych
popełnionych przez nieletnich.
Ujawniono bowiem 57 nieletnich
sprawców, którym udowodniono
105 czynów karalnych. Było to o
64 sprawców mniej i o 182 czyny
przestępcze mniej niż w roku
2012. 

W 2013 roku na terenie powiatu
leszczyńskiego strażacy zanoto-
wali 735 zdarzeń, w tym 152 po-
żary, 544 miejscowe zagrożenia i
39 alarmów fałszywych. Warto
podkreślić, że ogólna liczba zda-
rzeń w porównaniu do roku 2012
spadła o 21, 05%, a samych poża-
rów aż o 33, 91%. Strażacy okre-
ślili jeden pożar jako duży, 5
pożarów jako średnie i 146 ma-
łych. Straty materialne wszystkich
zdarzeń w powiecie wyniosły 2.
994. 900 zł. Natomiast wartość
uratowanego przez strażaków
mienia to 11. 272. 000 zł. Przy lik-
widacji pożarów i miejscowych za-
grożeń brały udział 1153 jednostki
straży pożarnej i 5639 strażaków.
Należy podkreślić, że w ratowaniu
ludzi i mienia uczestniczyło aż 411
jednostek OSP, a w nich 2182 stra-
żaków ochotników. 

Najwięcej pożarów i miejsco-
wych zagrożeń powstało w tzw. in-
nych obiektach. Tych było 42,
81%. W kolejności najwięcej zda-
rzeń strażacy odnotowali w obiek-

tach mieszkalnych i środkach
transportu, a także w obiektach
użyteczności publicznej. Połowa z
nich miała miejsce w Lesznie. Pod
tym względem gmina Święcie-
chowa znajduje się na 6. miejscu
po Lesznie, Włoszakowicach, Ry-
dzynie, Osiecznej i Lipnie. W na-
szej gminie w roku 2013 łącznie
odnotowano 43 zdarzenia. W tym
było 7 pożarów, 35 miejscowych
zagrożeń i jeden alarm fałszywy. 

Do najczęstszych przyczyn po-
żarów strażacy zaliczają nie-
ostrożność osób dorosłych, wady
urządzeń i instalacji oraz środków
transportu, a także nieprawidłową
eksploatację urządzeń, a nawet
podpalenia. Natomiast w przy-
padku miejscowych zagrożeń
przyczynami ich powstania były
brak zachowania zasad bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym, nie-
typowe zachowanie się zwierząt i
owadów, huragany, silne wiatry,
wady urządzeń i samochodów
oraz inne. 

Pożary najczęściej wybuchały
w sierpniu i kwietniu, miejscowe
zagrożenia w grudniu i marcu, fał-
szywych alarmów najwięcej było w
lipcu. Jeśli chodzi o straty mate-
rialne w wyniku wszystkich zda-
rzeń, najwięcej było ich oczywiście
w Lesznie. Święciechowa jest
gminą, która miała dużo strat i pod
tym względem uplasowała się na
3. miejscu. Wyniosły one 277.000
zł.

Stowarzyszenie ZMW z Przybyszewa po raz kolejny zorganizowało „Ferie bez nudy” dla najmłodszych mieszkańców wsi. Dzieci w
dniach od 10 do 12 lutego mogły brać udział z zajęciach, podczas których przewidziano wiele atrakcji. Pierwszy dzień miał na celu in-
tegrację oraz wspólną pracę w grupie. Tego samego dnia wyświetlono bajkę "Król Lew". Kolejnego dnia odbyły się zajęcia z Michałem
Rolakiem, który przyjechał do Przybyszewa z Ostrowa Wlkp. Zapoznał dzieci z poppingiem – jest to rodzaj tańca, a później dał pokaz
swoich umiejętności. Na zakończenie dzieci wspólnie przygotowywały ozdoby i dekorowały salę na późniejszy balik karnawałowy. Nie
zabrakło również zabaw i tańców na zajęciach.
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Encyklopedia Wielkopolan
Uczniowie szkoły w Lasocicach biorą udział w projek-
cie „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Ency-
klopedia Wielkopolan”. Jest on skierowany do uczniów
wielkopolskich szkół podstawowych. W projekcie
udział bierze 9040 uczniów z 226 szkół. Efektem ich
pracy ma być zbiór multimedialnych wpisów, poświę-
conych wybitnym postaciom wywodzącym się z każ-
dej gminy województwa wielkopolskiego.

Projekt będzie trwał dwa lata.
Podczas każdej edycji 20 uczniów
w ramach zajęć pozalekcyjnych
zajmie się odnalezieniem najcie-
kawszych i najwybitniejszych po-
staci danej gminy – zarówno
historycznych, jak i żyjących obec-
nie. Zadaniem uczniów będzie
stworzenie autorskiego wpisu mul-
timedialnego na temat wybranej
osoby, popartego badaniami, po-
szukiwaniami źródeł informacji
oraz wywiadami.

Zbiorczym efektem pracy
wszystkich zespołów projektowych
będzie Encyklopedia Cyfrowa, do-
stępna dla wszystkich zaintereso-
wanych na stronie www. cdew. pl.
Wpisy stworzą swoistą „mapę
Wielkopolan”, opisanych ze
względu na ich miejsce urodzenia.

Uczniowie w Lasocicach już
podali swoje kandydatury. W Cyf-
rowej Dziecięcej Encyklopedii
Wielkopolan znajdą się następu-
jący mieszkańcy naszej gminy:
Henryk Wojciech, Marek Tulewicz,
Ewa Jankowska oraz Kacper Po-
liwczak. To oni zostali wybrani
przez młodzież szkolną do udziału
w projekcie. Zadaniem dzieci bę-
dzie dotarcie do tych ludzi lub ich
rodzin i uzyskanie jak najwięcej in-
formacji na temat tej osoby, by
później wykorzystać je przy two-
rzeniu biogramu.

Każdej z postaci zostanie po-
święcona osobna strona. Nawiga-

cję ułatwi wyszukiwarka treści oraz
mapa Wielkopolski, pozwalająca
na wirtualne poruszanie się po te-
renie województwa i otwieranie
wpisów autorstwa uczniów. Projekt
w założeniu ma być przygodą,
która pomoże uczniom połączyć
wiedzę szkolną z rozwojem ich
kompetencji interpersonalnych.

Dzieci uczęszczają na zajęcia
dodatkowe które prowadzą Mag-
dalena Szymanek i Małgorzata Ko-
łodziejczyk. Do tej pory uczniowie
uczestniczyli w 7 zajęciach, na któ-
rych realizowano różne zagadnie-
nia związane z realizacją projektu.
W ich ramach podczas ferii grupa
uczestników zajęć udała się do Ar-
chiwum Państwowego w Lesznie,
aby dowiedzieć się, z jakich źródeł
może korzystać w bazach Archi-
wum. Pani kustosz przeprowadziła
z uczniami lekcję archiwalną, na
której zaprezentowała, czym jest
Archiwum, jakie zbiory ono po-
siada i jakich informacji wyszukują
przeglądarki archiwalne. Ucznio-
wie w praktyczny sposób wyszuki-
wali informacje o swojej wsi
Lasocice, obejrzeli stare mapy,
zdjęcia i pocztówki, a kustosz po-
kazała im, kiedy są one cennym
materiałem źródłowym. Grupa
zwiedziła Archiwum, miała możli-
wość samodzielnego wyszukania
dokumentów w zbiorach. Zakoń-
czeniem zajęć było obejrzenie wy-
stawy poświęconej 95. rocznicy

powstania wielkopolskiego.
Kolejnym etapem będzie prze-

prowadzenie wywiadów z wybra-
nymi osobami. Już teraz
uczestnicy przygotowują się do
tego zadania.

Głównym celem projektu „eSz-
koła Wielkopolska – Cyfrowa Dzie-
cięca Encyklopedia Wielkopolan”
jest wdrożenie w wybranych szko-
łach programów w zakresie
technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych. Bowiem jednym z
celów projektu jest wyposażenie
placówek uczestniczących w pro-
jekcie w nowoczesny sprzęt kom-
puterowy oraz zapewnienie
dostępu do internetu wszystkim
uczniom. W każdej z 226 szkół po-
wstanie laboratorium projektowe z
laptopami i tabletami oraz szkolna
serwerownia. Cały budynek zosta-
nie objęty siecią bezprzewodową,
zapewniającą łatwy dostęp do in-
ternetu. 

Cyfrowa Dziecięca Encyklope-
dia Wielkopolan to projekt, który da
uczniom poczucie, że biorą udział
w budowaniu doskonałego narzę-
dzia promocji regionu. W encyklo-
pedii pojawią się noty biograficzne,

zdjęcia, filmy i wywiady opisujące
ponad 1800 najwybitniejszych
Wielkopolan. 

W czasie realizacji będzie
stworzonych 1 808 projektów
uczniowskich, tworzących Cyfrową
Dziecięcą Encyklopedię Wielkopo-
lan. Rozdanych zostanie 1130
urządzeń przenośnych dla szkół.
Łącznie 452 nauczycieli prowadzić
będzie zajęcia metodą projektów.
226 wielkopolskich szkół wyposa-
żonych zostanie w infrastrukturę
dydaktyczną i włączonych do Wiel-
kopolskiego Gridu Edukacyjnego.
Dzieci poświęcą 50 godzin na za-
jęcia pozalekcyjne. W konkursie
nagrodzonych zostanie 20 zespo-
łów uczniowskich. A w efekcie po-
wstanie 1 Cyfrowa Encyklopedia
Wielkopolan, od początku do
końca tworzona przez uczniów. 

Projekt realizowany jest w ra-
mach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki. Jest wynikiem
współpracy Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Poznaniu oraz Ogól-
nopolskiej Fundacji Edukacji Kom-
puterowej.

Na początku roku dyrektorkę szkoły w Długiem Starem Hannę Hubert spotkała
miła niespodzianka. Na jej ręce przekazano kronikę miejscowej szkoły. Podaru-
nek wręczył Jerzy Kostański, syn byłego kierownika szkoły Józefa Kostańskiego.
Kronika zawiera informacje z lat 1924 – 1973. Założona została 26 lutego 1945
roku przez nauczycielkę Elżbietę Peikert. Kronika opisuje dzieje wsi i szkoły. Za-
wiera informacje dotyczące kierowników szkoły, opis nauczycieli, uczniów, sa-
morządu szkolnego i poszczególnych klas. Opisuje lekcje i wycieczki szkolne,
remonty, konferencje nauczycieli, uroczyste rozpoczęcia i zakończenia roku
szkolnego. Ponadto można tam znaleźć informacje odnośnie Koła Pieśni Mo-
niuszko z Długiego Starego, miejscowej drużyny harcerskiej, dziejów tamtejszej
parafii, czy czasów okupacji niemieckiej we wsi. Kronika zawiera także opis wy-
darzeń społecznych, dane dotyczące dawnych właścicieli majątku ziemskiego,
a nawet informacje o wyborach do Sejmu, śmierci Józefa Piłsudskiego, papieża
Piusa XI oraz Bolesława Bieruta. Można znaleźć tam również stare fotografie,
scenariusze przedstawień szkolnych oraz wycinki z gazet. Dyrekcja szkoły pla-
nuje wykonanie skanów kroniki i umieszczenie ich na stronie internetowej pla-
cówki. Ponadto zwraca się z prośbą do mieszkańców wsi o zgłaszanie się, jeśli
posiadają w swoich zbiorach stare fotografie dotyczące życia szkoły. Na zdjęciu
są uczniowie szkoły w Długiem Starem. Kronikę trzyma uczennica Roksana
Knecht, której babcia Anna Antoniak dostarczyła do dyrekcji szkoły fotografie
dokumentujące fragmenty zawarte w znalezionej księdze. 
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Z wizytą u radnego
Do rozmowy o pracy w powiatowym samorządzie po-
prosiliśmy dziś Grzegorza Adamczaka. Pan Grzegorz
mieszka w Święciechowie od 37 lat. Był radnym gminy,
a dwie ostatnie kadencje jest radnym powiatu.

Grzegorz Adamczak pochodzi
z Poznania. Ukończył studia o kie-
runku fizyka. Jeszcze na uczelni
poznał swoją przyszłą żonę, polo-
nistkę. Razem postanowili rozpo-
cząć pracę w szkole w
Święciechowie. Przyjechali więc w
nieznane środowisko. Najpierw za-
mieszkali w służbowym mieszka-
niu na rynku, a potem w szkole.
Swój dom wybudowali kilka lat
temu. 

Szkoła w Święciechowie jest
więc od początku miejscem zawo-
dowej pracy pana Grzegorza. W
latach 1985-1990 pełnił funkcję in-
spektora oświaty w Urzędzie
Gminy. Po reformie administracyj-
nej wrócił do szkoły. Od 1992 roku
jest wicedyrektorem tej placówki.
Nigdy nie przestał uczyć fizyki, ak-
tualnie pracuje w szkołach w Świę-
ciechowie i w Lasocicach. 

Prywatnie pan Grzegorz jest
też muzykiem. Ukończył Wielko-
polskie Studium Muzyczne w Poz-
naniu. Grał w kapeli ludowej
Moraczewo i w Święciechowie, a
teraz prowadzi Zespół Śpiewaczy
Wiola. Lubi jazdę motocyklem.

Jest ojcem córki i syna oraz dziad-
kiem dwójki wnucząt. 

Działalność samorządową
Grzegorz Adamczak rozpoczął w
1989 roku. Wówczas przez jedną
kadencję był radnym gminy i człon-
kiem zarządu. Kilka lat pełnił też
funkcję przewodniczącego Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. Do powiatu
po raz pierwszy startował w 2006
roku. Potem wziął udział w kolej-
nych wyborach. Radnym powiatu
jest więc już drugą kadencję.
Przez osiem lat jest przewodniczą-
cym Komisji Budżetu, Planowania
i Rozwoju oraz członkiem Komisji
Spraw Społecznych. 

Co uważa za sukces samorzą-
dowej działalności w powiecie?

- Pracuję w komisji budżetowej,
więc zdaję sobie sprawę z odpo-
wiedzialności za finanse powiatu.
Nasz coroczny budżet wynosi
około 30 milionów złotych i te pie-
niądze musimy mądrze wydawać.
Uważam, że sukcesem jest fakt, iż
nasz samorząd jest tylko minimal-
nie zadłużony i nie ma żadnego
zagrożenia dla finansów samo-

rządu. A przy tym powiat pozyskuje
spore kwoty ze źródeł zewnętrz-
nych, rządowych, unijnych. Dzięki
temu nasze gminy mogą się jesz-
cze lepiej rozwijać. 

Grzegorz Adamczak podkreśla,
że bardzo dobrze układa się
współpraca powiatu z samorzą-
dami gmin. Większość inwestycji
powiatowych, zwłaszcza na dro-
gach, realizowana jest wspólnie.
Dzięki temu w każdej gminie co
roku powstają drogi, chodniki,
ścieżki rowerowe, infrastruktura.
Gdyby nie taka współpraca, inwe-
stycji byłoby na pewno mniej. Ale
powiat wspiera też środowiska lo-
kalne w innych dziedzinach dzia-
łalności. Dla przykładu wyposaża
place zabaw i boiska, kupuje
sprzęt do gimnastyki korekcyjnej,
dofinansowuje straże i policję, or-
ganizuje powiatowe imprezy.

A wszystko przy akceptacji rad-
nych z poszczególnych gmin.
Grzegorz Adamczak podkreśla, że
na posiedzeniach komisji przedys-
kutowuje się każdą z nowych ini-
cjatyw, czasem nawet ostro
argumentuje, ale ostatecznie na
sesje radni przynoszą gotowe pro-
jekty poszczególnych zadań. Dla
Święciechowy na przykład zaak-
ceptowano w tym roku współfinan-
sowanie budowy ścieżki do

Gołanic i części ulicy Henrykow-
skiej w Przybyszewie. 

Powiat ma oczywiście także za-
dania własne – prowadzenie szkół
specjalnych, budownictwo, komu-
nikację, utrzymanie dróg. Te
wszystkie problemy trafiają na po-
siedzenia komisji, a jej sprawne
funkcjonowanie zależy też od
pracy przewodniczącego. Grze-
gorz Adamczak podkreśla, że
każde posiedzenie komisji musi
być dobrze przygotowane. Po
ośmiu latach kierowania Komisją
Budżetu, Planowania i Rozwoju
ma już spore doświadczenie i wie-
dzę. Może się nią dzielić z młod-
szymi radnymi. Zapytany więc, czy
wystartuje do powiatu w tegorocz-
nych wyborach, odpowiada, że za-
równo praca zawodowa, jak i
samorządowa zależeć będzie od
zdrowia. 

Z kroniki Święciechowy

- W 1965 roku drużyna LZS
Święciechowa awansowała do A
klasy. Zdobywcy awansu dostali
pamiątkowe statuetki. Gratulacje
otrzymali od mieszkańców wsi i
harcerzy. Zwycięski mecz odegrali
z LZS Dąb Zaborowo. Na zdjęciu
drużyna Oldboy Święciechowa,
która też pracowała na sukces ze-
społu awansującego do A klasy. 

- Rok 1968 przyniósł Zakładowi
Wikliniarsko – Koszykarskiemu w
Przybyszewie nowe osiągnięcia w
ruchu współzawodnictwa. Zakła-
dowi nadano tytuł „Oddziału Po-

mocy Socjalistycznej”. Posiada
prężny Klub Techniki i Racjonali-
zacji. Zgłoszono 4 wnioski racjo-
nalizatorskie. W większości
zatrudnieni posiadają tytuły Pra-
cowników Pracy Socjalistycznej,
Zasłużonych Pracowników Pracy
Socjalistycznej, Racjonalizatora
Produkcji. 

- W sierpniu 1968 roku w wy-
niku silnej burzy, która przeszła
nad Święciechową, spaliła się sto-
doła zapełniona świeżo zebranym
zbożem u rolnika Bauty, w której
mieściły się całkowite zbiory

trzech rolników. 
- Z okazji mających się odbyć

w roku 1968 Światowych Mist-
rzostw Szybowcowych w Strzyże-
wicach wieś Strzyżewice
przystąpiła do założenia na-
wierzchni bitumicznej i chodników
na drodze przez wieś długości 1
km. Mieszkańcy wsi włożyli duży
wkład w prace niefachowe w czy-
nie społecznym. 

- W dniu 11 listopada rozpoczął
się V Zjazd PZPR, który wytyczył
dalsze perspektywy rozwoju gos-
podarczego, politycznego i kultu-
ralno – oświatowego w Polsce. 

- W organizacjach, zakładach
pracy i szkołach organizowane są
czyny społeczne. 

- 19 grudnia 1968 roku odbyła
się w Szkole Podstawowej w
Święciechowie uroczysta akade-
mia z okazji 60 rocznicy powstania
wielkopolskiego. W uroczystości
wzięli udział powstańcy oraz kom-
batanci wojny 1939 roku, kierow-
nik szkoły i przedstawiciele
Gromadzkiej Rady Narodowej
oraz uczestnik walk w Afryce i pod

Monte Cassino Wojciech Fabiań-
ski i uczestnik walk II Armii Wojska
Polskiego Antoni Kacan. 

- Odbyły się wybory do Sejmu i
Rad Narodowych. Lokal wyborczy
znajdował się w szkole. Przewod-
niczącym Komisji Wyborczej był
kierownik szkoły. Społeczeństwo
wykazało się dużym patriotyz-
mem. Poza ciężko chorymi głoso-
wali wszyscy. 

- Wieś Długie Nowe przystę-
puje do budowy Klubu Rolnika
przy finansowej pomocy GS w
Święciechowie. 

- Ochotnicza Straż Pożarna
wzbogaca się o nową jednostkę
we wsi Trzebiny. 

- W Przybyszewie otwarto
nowo wybudowany przez GS
sklep spożywczy „Samopomoc
Chłopska” Święciechowa. 

- Wsie Niechłód i Długie Stare
przystępują do budowy sklepu
spożywczego. Gminna Spółdziel-
nia „SCh” Święciechowa zobowią-
zała się do prac fachowych, a
mieszkańcy wsi do prac ręcznych
przy robocie fachowej z wykopa-
niem fundamentów, nawiezieniem
żwiru, dowożeniem wody. Chod-
niki wokół sklepu założyła mło-
dzież w czynie społecznym. 
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Realizując dawne mar
Autor licznych wierszy i tomików poezji. Laureat literackich
konkursów. Organizator plenerów malarskich oraz spotkań
artystycznych. Pisarz dobrze znany w Święciechowie, w któ-
rej mieszka – Stanisław Kruk. 

Urodził się i wychował w Kasz-
czorze. Po ukończeniu liceum
ogólnokształcącego rozpoczął
pracę jako nauczyciel. 

-  Marzyłem, by studiować
historię sztuki - wspomina. - Lecz
nie było mnie na to stać. Miałem
kilkoro rodzeństwa, pieniędzy
mało, musiałem zarabiać. 

Pracował w szkole pod Wol-
sztynem, później przez wiele lat
był nauczycielem i kierownikiem
Szkoły Podstawowej w Łęce Wiel-
kiej w gminie Poniec.

- To były bardzo ciekawe i
piękne lata - podkreśla. - Nigdy nie
żałowałem, że zostałem nauczy-
cielem. Mimo to jednak zamiłowa-
nie do sztuki ciągle we mnie tkwiło. 

Już jako kierownik organizował

kółka teatralne, wyjazdy do teat-
rów, zapraszał artystów do szkoły.

Zebrał się na odwagę 
Tak naprawdę jednak czas na

realizację młodzieńczych marzeń
znalazł na emeryturze. Mniej wię-
cej dziesięć lat temu. W tym cza-
sie przeprowadził się do
Święciechowy. Spod jego pióra
(można to potraktować niemal do-
słownie, bowiem pisze ręcznie) za-
częły wychodzić pierwsze wiersze. 

- Na początku nie wiedziałem,
czy są interesujące, czy też nie -
opowiada. - A oczywiście marzy-
łem, by kiedyś je wydać.

Miał przyjaciela, nieżyjącego
już Waldemara Zamlewskiego,
pracownika naukowego Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w

Poznaniu. Zajmował się tam m. in.
przekładami poezji niemieckiej na
język polski oraz polskiej na nie-
miecki. Kiedyś odwiedził go w
Święciechowie.

- Dopiero po dłuższej chwili
zebrałem się na odwagę i pokaza-
łem mu swoje wiersze - wspo-
mina Stanisław Kruk. -
Powiedział, że weźmie je do Poz-
nania i tam na spokojnie prze-
czyta. Po kilku dniach zadzwonił
do mnie i powiedział krótko, że
trzeba je wydać, zasługują na to. 

Tym sposobem w krótkim cza-
sie przygotowany został pierwszy
tomik poezji Stanisława Kruka za-

tytułowany „Cisza.” Jego oficjalna
promocja odbyła się w Centrum
Kultury i Sztuki w Lesznie w 2005
roku.

W krajowym i międzynaro-
dowym gronie 

Od tego czasu działa nie-
zwykle aktywnie. Mieszkańcy
Święciechowy znają go ze spotkań
autorskich w Święciechowie, Goła-
nicach czy Długiem Starem. W
ogóle spotkań i wieczorów auto-
rskich miał już mnóstwo, i to nie
tylko w regionie leszczyńskim. 

Znany jest dobrze w całej
Wielkopolsce. Do tej pory był bo-

wiem dwukrotnie laureatem prestiżo-
wego Ogólnopolskiego Konkursu Po-
ezji im. Łucji Danielewskiej,
organizowanego w Poznaniu. Tam też
w Bibliotece Raczyńskich znajdują się
tomiki jego poezji.

Pięciokrotnie znalazł się w gronie
laureatów corocznego Turnieju Poezji
Biesiadnej, który organizuje Miejska
Biblioteka Publiczna w Lesznie.

Sam także aktywnie promuje naj-
rozmaitsze działania artystyczne. Mię-
dzy innymi są to plenery malarskie,
które organizuje rokrocznie wiosną. W
tym roku odbędą się po raz siódmy.
Zjeżdżają się na nie artyści z całej Pol-
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  rzenia

ski, ale też z Niemiec, Litwy, Białorusi,
Ukrainy. Do tej pory trzykrotnie przygoto-
wał je w Wieleniu i trzy razy w Rydzynie.
Część z nich wsparła gmina Święcie-
chowa. 

W roku ubiegłym w Rydzynie zorga-
nizował także Międzynarodowe Spotkania
Artystyczne „Pomost.” W tym mieście
współorganizował lub brał udział w jesz-
cze innych przedsięwzięciach artystycz-
nych. Choćby w charytatywnym
programie „Artyści dzieciom” czy podob-
nej imprezie pod nazwą „Otwórzcie
serce.” W charytatywnej imprezie brał
także udział we Włoszakowicach. Zbie-
rano tam pieniądze dla Sandry, dziew-
czyny z Nowej Wsi, zmagającej się z
problemami zdrowotnymi. 

Brał udział w Międzynarodowych
Spotkaniach Poetyckich w Wilnie. Jego
poezję przetłumaczono na język nie-
miecki oraz białoruski. Osiągnięcia Stani-
sława Kruka można by jeszcze wymieniać
długo. 

To jeszcze nie koniec?
Po pierwszym tomiku wydał trzy ko-

lejne zatytułowane: „Jak ubrać”, „Okruchy
pamięci” i „Przestrzeń.” Ten ostatni wy-
dano w ubiegłym roku. 

- We wszystkich poruszam problemy
świata, w którym żyjemy - opowiada pan
Stanisław. - Sporo miejsca zajmują w nich
także wątki osobiste, w mniejszym lub
większym stopniu dotyczącego tego, co
sam w życiu przeżyłem. 

„Przestrzeń” w zamierzeniu zamykała
cały cykl, który tworzą te cztery tomiki. A
więc miał być to tomik ostatni. Czy rze-
czywiście będzie?

- Ciągle tworzę nowe wiersze, jesz-
cze tyle chciałbym opowiedzieć, napisać.
Więc sam tego nie wiem - mówi Stanisław
Kruk. 

DAMIAN SZyMCZAK 

 MARZENIA 
młody marzył
o rzeczach wielkich 
marzenia starego 
są malutkie 
raz jeszcze usłyszeć
perlisty śmiech dziecka
poczuć na wargach 
płatek śniegu
dotyk
jej dłoni

PODOBNI
podobni liściom drzew
targani namiętnościami
ulotnym szczęściem
marzymy 
by jak one
bezwiednie dać się nieść
wichrom życia
oderwani od ziemi
stajemy się 
nicością

POKARM ŻyCIA
„oto ciało i krew
jedzcie i pijcie
a żyć będziecie”
ciało i krew 
pokarm życia
od poczęcia po kres
jesteśmy pokarmem
miłości nadziei
szczęścia bólu
by w końcu
posadzona 
na miejscu spoczynku
tuja oxydentalis
mogła czerpać
z ciała i krwi naszej
życiodajne soki

ZAZDROSZCZĘ
zazdroszczę
mistrzom renesansu
nie potrafię 
malować rzeźb
składać rymów
chociaż może to oni
winni mi zazdrościć 
sztuki życia i przeżycia 
w świecie gdzie liczy się
tylko pieniądz
gdzie rządzący 
do perfekcji opanowali 
sztukę odzierania
szarego człowieka
z marzeń 

Na terenie parku szkolnego w Długiem Starem, w ramach pro-
gramu „Ptaki”, ustawiono dwie wielkoformatowe tablice eduka-
cyjne oraz cztery karmniki, które stały się doskonałym miejscem
do obserwacji skrzydlatych przyjaciół. Głównymi realizatorami
programu są uczniowie klas IV i V. Każdy uczestnik zobowiązany
jest do bieżącego wypełniania kart pracy, a w okresie zimowym do
dokarmiania ptaków w przydomowym karmniku lub na terenie
szkoły. Celem programu edukacyjnego „Ptaki” jest między innymi
zapoznanie młodzieży z podstawowymi gatunkami ptaków oraz
zaangażowanie uczniów w aktywne działania na rzecz poznania
i ochrony środowiska w swojej okolicy.

Od 1 lutego trwają prace na poniemieckim cmentarzu ewange-
licko – augsburskim w Długiem Nowem. Porządki dotyczą wycinki
drzew i krzewów, a następnie wygrabienia liści i śmieci. Na cmen-
tarzu znajdują się mogiły z lat 1700 – 1800. Niektóre fragmenty
pomników są zachowane w świetnym stanie, większość jednak
jest poprzewracana, połamana i niekompletna. Zdewastowane
jest ogrodzenie. Prace prowadzone są pod okiem konserwatora
zabytków, a nad całością pieczę sprawuje kierownik Pracowni Te-
renowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Trzebinach Marek
Wróbel. Inicjatywa uporządkowania cmentarza powstała trzy lata
temu. Sołtys wsi wraz z miejscową Radą Sołecką starali się o po-
zwolenie na te roboty w Starostwie Powiatowym w Lesznie. Po-
zwolenie pomogła załatwić gmina. Przy pracach porządkowych
zastaliśmy sołtysa Jana Nowackiego oraz członka Rady Sołec-
kiej Bogusława Linka. 
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Bibliotekarz radzi
Kolejna lektura, którą propo-

nujemy naszym czytelnikom to
Toskańska Róża. 

Akcja rozgrywa się we Floren-
cji w 1914 roku. Nieznany męż-
czyzna zostawia w klasztorze
zawiniątko z niemowlęciem płci że-
ńskiej oraz małym srebrnym klu-
czem ukrytym w pieluszce, który
wiele lat później pozwoli rozwiązać
zagadkę tożsamości dorosłego już
dziecka. Wychowywana przez
siostry zakonne Rosa Bellocchi
odbiera staranne wykształcenie:
uczy się języków obcych, matema-
tyki i muzyki. W wieku piętnastu lat
opuszcza klasztor, podejmując
pracę guwernantki w domu floren-
ckiego arystokraty oraz jego zim-
nej i nieobliczalnej żony.
Elegancka rezydencja pracodawcy
kryje wiele mrocznych tajemnic.
Wokół Włoch, rządzonych brutalną
ręką przez Benita Mussoliniego,
coraz mocniej zaciska się pętla fa-
szystowskiej dyktatury. Więzienia

zapełniają
się prze-
ciwnikami
dyktatora.
Do fa-
szystow-
skiej celi,
bez wy-
roku, tra-
fia także
Rosa. W
więzieniu szesnastoletnia Rosa
pada ofiarą gwałtu i zachodzi w
ciążę, musi przejść przez piekło.
Odzyskuje wolność za obietnicę
dozgonnego milczenia na temat
rodziny Scarfiottich i jej sekretów.
O jej miłość i rękę zabiega dwóch
mężczyzn. Rosa nie ustaje w pró-
bach rozwikłania zagadki swego
pochodzenia. W końcu, po latach,
staje twarzą w twarz z własną
matką. Przeżyje wtedy największy
szok swego życia.

Biblioteka działająca przy Sa-
morządowym Ośrodku Kultury
w Święciechowie ogłasza cało-
roczny konkurs pn. ZAGADKA
LITERACKA

Regulamin konkursu:
1. W konkursie mogą brać

udział czytelnicy naszej biblioteki.
2. W przypadku wielu bezbłęd-

nych odpowiedzi zwycięzca zosta-
nie wybrany drogą losowania.

3. Na zwycięzcę czekają na-
grody niespodzianki.

4. Podpisane kartki z odpowie-
dziami należy oddać w bibliotece,
ul. Ułańska 34, do 15. dnia na-
stępnego miesiąca.

5. Kartka powinna zawierać:
numer zagadki, autora i tytuł
utworu, którego fragment druku-
jemy poniżej, imię i nazwisko bo-
hatera książki oraz swoje dane
(imię i nazwisko, adres, numer te-
lefonu).

Treść zagadki oraz nazwisko
zwycięzcy ogłosimy za miesiąc na
łamach „Kuriera...”, na naszym Fa-
cebooku oraz w siedzibie biblio-
teki. Serdecznie zapraszamy do
wspólnej zabawy!

ZAGADKA NR 2 – „Wytrwale
zmierza do Pacanowa, marząc o
kozich, pięknych podkowach”. 

Zagadka literacka

Turniej dziewcząt
W czwartek, 20 lutego, w sali

gimnastycznej Zespołu Szkół w
Święciechowie odbył się I Turniej
Piłkarski Dziewcząt o mistrzostwo
szkół podstawowych i gimnazjal-
nych naszej gminy. Turniej organi-
zował Klub Sportowy Kormoran
Święciechowa. Otwarcia dokonał
wójt gminy Marek Lorych, życząc
uczestnikom mocnych wrażeń. W
turnieju udział wzięły reprezentacje
szkół z Lasocic, Długiego Starego
i Święciechowy. Zawody sędziował
prezes KS Kormoran Święcie-
chowa Ryszard Płachta, wspoma-
gany przez kierownika drużyn
seniorów Daniela Langnera. Tur-
niej zarówno wśród szkół podsta-
wowych, jak i gimnazjalnych
wygrały dziewczęta ze Święcie-
chowy. Drugie miejsce zajęły

uczennice z Długiego Starego, a
trzecie - dziewczęta z Lasocic.
Prezes Ryszard Płachta podzięko-
wał opiekunkom: Marii Waszak,
Małgorzacie Piaseckiej, Hannie
Hubert oraz Iwonie Jąder za przy-
gotowanie i opiekę. Na zakończe-
nie wręczone zostały ucze-
stniczkom turnieju dyplomy i me-
dale. Turniej ma wejść na stałe do
kalendarza imprez sportowych, or-
ganizowanych przez KS Kormoran
Święciechowa. 

Dodajmy jeszcze, że na po-
czątku lutego we Włoszakowicach
odbył się II Turniej Piłkarski Drużyn
Sokolik Cup, w którym uczestni-
czyło 10 drużyn. Klub Sportowy
Kormoran Święciechowa zajął tam
II miejsce, przegrywając w finale
2:0 z drużyną z Kościana. 

Święciechowa

Lasocice

Długie Stare

Zapraszamy mieszkańców gminy na wiosenne zebrania wiejskie. Po-
niżej podajemy terminy i miejsca spotkań. W zebraniach uczestniczyć
będą: wójt gminy, sekretarz oraz pracownik Urzędu zajmujący się obsługa
Rady Gminy i komisji. 

10. 03. 2014 (poniedziałek) - Przybyszewo 19. 00 
11. 03. 2014 (wtorek) - Henrykowo 17. 00 
11. 03. 2014 (wtorek) - Strzyżewice 19. 00 
12. 03. 2014 (środa) - Lasocice 19. 00 
13. 03. 2014 (czwartek) - Trzebiny 17. 00 
13. 03. 2014 (czwartek) - Długie Nowe 19. 00 
14. 03. 2014 (piątek) - Piotrowice 17. 00 
14. 03. 2014 (piątek) - Niechłód 19. 00 
17. 03. 2014 (poniedziałek) - Długie Stare 19. 00 
18. 03. 2014 (wtorek) - Gołanice 19. 00 
19. 03. 2014 (środa) - Krzycko Małe 19. 00 
20. 03. 2014 (czwartek) - Święciechowa 19. 00

Wiosenne zebrania
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Szczypta historii
Początek dwudziestego wieku

to okres, gdy władze niemieckie
starały się rugować język polski
między innymi z kościołów. Jak się
okazuje, nie wszędzie Polacy mieli
z tym problem. W Święciechowie
nie. Tu msze, a przynajmniej kaza-
nia, bez przeszkód odbywały się w
naszym języku. 

Temat ten poruszono w pierw-
szej polskiej gazecie, którą wyda-
wano w Lesznie. Ukazywała się w
latach 1904-1905. Otóż wydawany
w Poznaniu niemiecki dziennik
bardzo krytykował fakt, iż w Świę-
ciechowie nikt nie zamierza zaka-
zywać używania języka polskiego
podczas kazań wygłaszanych w
kościele. Jak twierdził niemiecki
dziennikarz - “jest to niepo-
trzebne.”

W odpowiedzi na to w lesz-
czyńskiej gazecie ukazał się list (z
datą 27 grudnia 1904 roku) anoni-
mowego mieszkańca Święcie-

chowy. Oczywiście odpowiadał on
na tamte zarzuty. Chyba warto
przytoczyć ten list. Czytamy w nim
„Niech się uspokoi (niemiecki
dziennikarz z Poznania-przyp.
D.S.), bo te kazania wszyscy spra-
wiedliwi katolicy uważają za
słuszne, a jako dowód przytoczę,
że nawet nasz pan burmistrz
uczęszcza na polskie kazania i
stara się być blisko ambony, żeby
wszystko dobrze słyszeć. Naszego
pana burmistrza obmawiali źli lu-
dzie, że jest nieprzyjacielem Pola-
ków i gniewa się, gdy który Polak
tu się okupi, a tymczasem wydało
się, że tak źle nie jest. Jesteśmy
bardzo wdzięczni władzy duchow-
nej, że nam pozwoliła słuchać w
kościele słowo Boże w naszym
polskim języku.”

DAMIAN SZyMCZAK 

Źródło: Nowy Czas, nr 3 z 1905 r

W kościele po polsku

Uczniowie święcie-
chowskiej szkoły sta-
rają się o uzyskanie
tytułu „Szkoła Promu-
jąca Zdrowie”. Na
bieżąco podejmują
szereg działań, które
coraz bardziej przy-
bliżają ich do tego
celu. W styczniu za-
kupiono kosze, dzięki
którym w praktyczny
sposób uczą się, jak
segregować odpady.
Najmłodsi uczniowie
szkoły wykonali ga-
zetkę, na której za-
mieścili szczegółowe
informacje dotyczące
segregacji.

Niecodzienna lekcja
Uczniowie Szkoły Podstawo-

wej w Święciechowie w dniach
od 20 do 24 stycznia uczestni-
czyli w turnusie profilaktycznym
organizowanym przez Regio-
nalne Centrum Profilaktyki Uza-
leżnień dla Dzieci i Młodzieży w
Rogoźnie. Trzydziestoosobowa
grupa z klas VIa i VIb tam na
miejscu codziennie brała udział
w specjalnie przygotowanych
zajęciach. Uwzględniały one
przede wszystkim problemy i
potrzeby uczniów. Prowadzone
były indywidualnie oraz gru-
powo. 

Regionalne Centrum Profilak-
tyki Uzależnień dla Dzieci i Mło-
dzieży w Rogoźnie przygotowuje
zajęcia dla dzieci i młodzieży na
poszczególnych etapach eduka-
cyjnych. W czasie pobytu zapew-

nia im zajęcia profilaktyczne, tre-
ning interpersonalny i zajęcia al-
ternatywne. Celem działania
Centrum jest realizacja programów
edukacyjnych i wychowawczych,
ze szczególnym uwzględnieniem
tematyki uzależnień oraz szeroko
podjętej interwencji kryzysowej,
promowania zdrowia i aktywnych
form wypoczynku dziecięcego. Cel
realizowany jest we współpracy z
nauczycielami, będącymi opieku-
nami uczestników turnusu oraz dy-
rekcją szkoły, do której uczęszcza
uczestnik turnusu. 

Podczas pobytu w Centrum
uczniowie zrealizowali następu-
jące zagadnienia: “Czy wiesz, co
jesz?”, “Żyjmy zdrowo”, “Profilak-
tyka uzależnienia od komputera i
internetu”, „ABC dobrego wycho-
wania – savoir vivre”, “Tolerancja – co trudno, a co łatwo zaakcepto-

wać?”, “Profilaktyka agresji i prze-
mocy”, “Rozwiązywanie konfli-
któw”, “Rozwijanie umiejętności
komunikacji”, “Uczestnictwo w gru-
pie”, “Nauka i pasja, czyli jak zor-
ganizować sobie czas”,
“Umiejętność radzenia sobie ze
stresem”. 

W ramach profilaktycznych
działań alternatywnych uczniowie
uczestniczyli w zajęciach sporto-
wych, zapoznali się z techniką de-
coupage, obejrzeli film
profilaktyczny, wzięli udział w kon-
kursie wiedzy profilaktycznej

„Żyjmy zdrowo”. Wiele radości
sprawiły dzieciom zajęcia w
kuchni, gdzie w ramach mini -
kursu gotowania upiekli smaczne
rogaliki dla wszystkich uczestni-
ków turnusu. Obejrzeli również
wystawy tematyczne w pobliskim
Muzeum Regionalnym. Przepro-
wadzano także dla nich zabawy:
„Kalambury”, „Koło Fortuny”, dys-
kotekę połączoną z karaoke. 

Dzieci spędziły w Centrum
miłe chwile, dużo się nauczyły i
dodają, że nowe doświadczenia
na pewno wykorzystają w przy-
szłości. 
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Prawdziwe 
historie

Kończyłam szkołę średnią,
kiedy poznałam chłopaka. Byłam
pełnoletnia, właśnie miałam zda-
wać maturę. Zakochałam się. My-
ślałam, że on mnie też kocha, że
razem założymy rodzinę, wycho-
wamy dzieci. Dla niego zrezygno-
wałam ze studiów i zostałam na
wsi.

Nie mieliśmy jeszcze ślubu,
gdy zaszłam w ciążę. Moi rodzice
byli przestraszeni. W małej miejs-
cowości, prawie dwadzieścia lat
temu, panna z dzieckiem ciągle
była nieszczęściem. Mama często
płakała, a ojciec ciągle pytał, kiedy
pójdziemy do ołtarza. Ja bardzo
chciałam, ale mój chłopak nie.
Twierdził, że jest za młody na ojca,
że jeszcze chce się trochę bawić,
wyjeżdżać, wyszumieć. W końcu
mnie zostawił. Tato załamał się na-
prawdę. Chyba dlatego zaczął
chorować, choć nigdy mnie o to
nie oskarżał. Wiem, że to jemu
było najtrudniej.

Moja babcia mieszkała w są-
siedniej wsi. Któregoś dnia przyje-
chała do nas i bez dyskusji
zażądała, abym się do niej prze-
prowadziła. Rodzice najpierw się
sprzeciwiali, ale ostatecznie to ja
podjęłam decyzję. Wyjechałam z
jedną torbą swoich rzeczy. Dla ma-
leństwa nie miałam wtedy nic. Nie
pracowałam, nie miałam pieniędzy,
nie czułam wsparcia rodziców. To
były trudne dni. Ale jednego byłam
pewna. Moja babcia kochała mnie
bezgranicznie. To ona nauczyła

Mój syn ma już siedemnaście lat. Mieszkamy we dwójkę we
własnym mieszkaniu w mieście, ale nie zawsze tak było.
Właśnie o tym chciałam Wam opowiedzieć.

mnie czekać na swojego synka. I
to czekać z wielką miłością. Nie-
mal codziennie słyszałam, że
każde dziecko jest dane od Boga.
Że jest szczęściem, a nie kłopo-
tem. Że przyniesie mi samo dobro.
Dziś wiem, że babcia miała rację. 

Najbardziej byłam zaskoczona,
kiedy babcia poinformowała mnie,
że przyjadą do nas dziadkowie
przyszłego maleństwa. Byłam
pewna, że do wizyty przekonała
moich rodziców. Oni ciągle nie
mogli pogodzić się, że nie jestem
żoną, że nie było ślubu. Czekałam
na ich przyjazd. Tymczasem do
domku na wsi przyjechali obcy dla
mnie ludzie. To byli rodzice mojego
chłopaka. Babcia ich znalazła i za-
prosiła do nas. Boże, jak ja bałam
się tego spotkania. Widzieliśmy się
przecież po raz pierwszy. Uwierz-
cie mi, że dziadkowie mojego syna
są wspaniali. Od tamtego spotka-
nia pokochali mnie i swojego
wnuka. Jeszcze nie było go na
świecie, a oni już nazywali go po
imieniu, czekali, aż się narodzi,
obiecali wsparcie. Babcia była
szczęśliwa. 

Urodziłam Kubę i dalej miesz-
kałam z babcią. Bez jej pomocy
nigdy bym sobie nie poradziła. Jej
dom stał się moim domem, a wła-
ściwie naszym domem. Kuba nie
wyobrażał sobie innego miejsca
dla swojego dzieciństwa. Na tej
naszej biednej wsi było nam na-
prawdę dobrze. 

No więc powiem teraz o moich

rodzicach. To nie było tak, że mnie
nie kochali. Oni po prostu nie mogli
się pogodzić, że jestem sama. Wy-
marzyli sobie inną przyszłość dla
mnie. Miałam dalej się uczyć,
potem wziąć ślub, znaleźć dobrą
pracę. Oczywiście wiedzieli, że u
babci nic złego mi się nie stanie,
więc byli spokojni. Wiem, że pytali
o mnie, czasem przekazywali
babci jakieś pieniądze. Ale
wszystko zmieniło się, gdy na
świat przyszedł Kubuś. Wtedy nie
mogli już udawać, że nie tęsknią
do nas. Nieważne stały się wcześ-
niejsze żale, pretensje, najważ-
niejszy stał się wnuczek.

Już wtedy wiedziałam, że Ku-
busiowi nigdy nie zabraknie miło-
ści. Nie znał swojego taty, ale
kochali go jedni i drudzy dziadko-
wie, prababcia, ja. Tata Kuby wyje-
chał za granicę. Przez kilka
pierwszych lat nie utrzymywał kon-
taktów nawet z rodzicami. O nas
nie chciał wiedzieć nic. Do kraju
wrócił, kiedy Kuba chodził już do
szkoły.

Ja znalazłam pracę. Nie zara-
białam dużo, ale babcia nigdy nie
chciała ode mnie pieniędzy. Mog-
łam odkładać swoją pensję na
mieszkanie w mieście. Postanowi-
liśmy bowiem z Kubą kiedyś pójść
na swoje. I wyobraźcie sobie, że
pomogli nam w tym rodzice mo-
jego chłopaka. Dołożyli sporą
część do wartości mieszkania.
Dzięki nim mogliśmy kupić dwupo-
kojowy lokal. Kuba ma swój pokój,
ja swój. Miała się z nami przepro-
wadzić babcia, ale odeszła na za-
wsze. Odeszła cichutko, jakby nie
chciała robić nam kłopotu. Tęsk-
nimy do niej bardzo. 

Teraz Kuba jest w szkole śred-
niej. Tak jak ja przed laty, wchodzi
w dojrzałość. Chyba jeszcze nie
ma dziewczyny. Dużo czasu spę-
dza z moim tatą, lubią razem jeź-
dzić na ryby. Ostatnio odezwał się
do niego ojciec. Chce go poznać.
Nie wiem, co zrobi Kuba.

SPISAłA 
HALINA SIECIńSKA

DIETETyK
mgr Agata Andrzejak

tel. 690-062-200
agata@dietetyk-leszno.pl
www.dietetyk-leszno.pl

OFERTA:
- analiza sposobu odżywiania
- indywidualna dieta profilaktyczna i lecznicza
- profesjonalna analiza składu ciała:
TANITA BC 420 MA

- wykłady, szkolenia, warsztaty
- wizyty domowe 

więcej Prawdziwych historii
jako bezpłatny eBook

na www.siecinski.com/ph

300: Początek imperium 3D – PREMIERA 7 MARCA – DRAMAT,
AKCJA - Film "300: Początek imperium" na podstawie najnowszej po-
wieści biograficznej Franka Millera pt "Kserkses" to kolejny rozdział
epickiej sagi opowiadający — tym razem w scenerii bitwy morskiej —
historię greckiego generała Temistoklesa, który próbuje zjednoczyć Gre-
cję, idąc na bitwę, która zmieni bieg wojny.

Kamienie na szaniec – PREMIERA 7 MARCA – DRAMAT WO-
JENNy - Opowieść o młodości, miłości i przyjaźni. O bohaterstwie,
które ma wielką cenę i o walce, która stała się legendą. Byli młodzi,
spragnieni życia. Nie było dla nich rzeczy niemożliwych. Pewnego dnia
obudzili się w świecie, w którym nie było już miejsca na marzenia. Sta-
nęli przed wyborem: pochylić pokornie głowy albo zaryzykować własne
życie. Nie mieli doświadczenia ani broni, ale znaleźli w sobie odwagę i
siłę, by sprzeciwić się hitlerowskiej machinie. Wierzyli w przyjaźń, wol-
ność, w Polskę. Mieli ideały. Weszli na drogę, z której nie było odwrotu.
Byli jak kamienie rzucane na szaniec…

Kino Cinema3D poleca
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HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Wiosna tuż - tuż, więc Twoje sa-
mopoczucie będzie coraz lepsze. Bę-
dziesz błyszczeć w towarzystwie. W
pracy warto zabrać się za porządki,
posegregować dokumenty, sprawdzić
rachunki. Finanse lepsze.

Byk 20.04-20.05
Na horyzoncie nowa miłość. Mogą

być romantyczne spacery i marzenia
o wspólnym życiu. Stałe związki prze-
żyją chwile uniesień. W pracy szansa
na nowe zadania i wyższą pensję. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Partner szykuje niespodziankę. To

może być prezent, wspólny wyjazd lub
zaproszenie na imprezę. Nie przejmuj
się nieporozumieniami w pracy. To
chwilowe kłopoty. Skontroluj zdrowie.

Rak 22.06-22.07
Pewna znajomość może przero-

dzić się w stały związek. Nie rezygnuj
z niej. W drugiej połowie miesiąca
oczekuj zmian w pracy. Skontaktuj się
z dalszą rodziną. Potrzebuje wsparcia. 

Lew 23.07-22.08
Najbliższe tygodnie pełne będą

spotkań, zarówno zawodowych, jak i
prywatnych. Jest szansa, że poznasz
kogoś bardzo interesującego. Nie za-
pomnij o rocznicach w rodzinie.

Panna 23.08-22.09
Przed Tobą ważna rozmowa z

przyjaciółką. Zapewne wyjaśnicie
sobie wiele spraw. W pracy więcej
obowiązków. A w domu wizyta dawno
oczekiwanych gości. 

Waga 23.09-22.10
Ktoś z grona znajomych darzy Cię

czymś więcej niż tylko sympatią.
Zwróć na niego uwagę. Oszczędzaj
pieniądze, bo w czasie zbliżających
się świąt będziesz musiała wydawać
więcej. Zdrowie dobre. 

Skorpion 23.10-21.11
To nie jest dobry czas na rozstrzy-

ganie spraw sercowych. Wróć do nich
po Wielkanocy. Stabilna sytuacja fi-
nansowa, być może odłożysz nawet
trochę pieniędzy. Ktoś ci złoży cie-
kawą propozycję.  

Strzelec 22.11-21.12
W związku miło i spokojnie. Ogra-

nicz jednak pracę w nadgodzinach i
ten czas poświęć bliskim. Pod koniec
miesiąca oczekuj dobrej wiadomości
od dawnych znajomych. Zaskoczą
Cię.  

Koziorożec 22.12-19.01
Najbliższe tygodnie będą rozstrzy-

gające, jeśli chodzi o zmiany w pracy.
Może nawet na jakiś czas będziesz
musiała wyjechać. Spodziewaj się też
sygnału od dawnej miłości. 

Wodnik 20.01-18.02
Na początku kwietnia ktoś zapro-

ponuje Ci świąteczny wyjazd. Jeśli nie
chcesz na Wielkanoc zostawić rodziny
samej, weź kilka dni wolnego zaraz po
nich. Odpoczywaj, aż się zrelaksujesz.
A póki co zadbaj o zdrowie. 

Ryby 19.02-20.03
Zastanów się, czy nowa znajo-

mość jest warta przekreślenia wszyst-
kiego, co się dotąd poukładało. Może
warto poradzić się przyjaciół. W dru-
giej połowie miesiąca oczekuj ważnej
przesyłki. Finanse w normie. 

(: (: HUMOR :) :)
- Zupełnie nie mogę zrozumieć

jak ten ptak może tak szybko le-
cieć - mówi wrona do wrony wska-
zując samolot. 

- Też byś tak szybko leciała,
gdyby ci ogon podpalono.

* * *
- Po czym poznać wiek ryby?
- Po oczach. Im dalej od ogona,

tym starsza!
* * *

Kowalski skarży się koledze:
- Wiesz, moja żona zupełnie

mnie nie rozumie. A twoja?
- Nie wiem. Nie rozmawiam z

nią o tobie. 

Sałatka brokułowa
Składniki: 1 średni brokuł, 1

puszka kukurydzy, 3 jajka, 1 mała
puszka groszku, 1 mały por, 1 pę-
czek natki pietruszki, sól, pieprz
ziołowy, 1 mały słoik majonezu, 1
opakowanie sosu sałatkowego,
np. włoskiego.

Sposób przygotowania: brokuł
ugotować w lekko osolonej wo-
dzie. Po ostudzeniu pokroić go w
grubą kostkę. Jajka ugotować,
obrać i wraz z porem pokroić w
paski lub w kostkę. Składniki wy-
mieszać z kukurydzą oraz grosz-
kiem. Natkę pietruszki opłukać,
drobno posiekać i połączyć z wa-
rzywami oraz jajkami. Dodać ma-
jonez i sos sałatkowy. Doprawić do
smaku solą i pieprzem. Sałatka
najlepiej smakuje schłodzona.

Sałatka z kapusty pekińskiej
Składniki: 1/2 główki kapusty

pekińskiej, pieprz, 1 ogórek, 10 śli-
wek, 1 łyżka majonezu, 5 łyżek jo-
gurtu, sól, 1/2 łyżeczki suszonego
koperku, szczypta suszonego
czosnku.

Sposób przygotowania: ka-

pustę pekińską obrać z zewnętrz-
nych liści i poszatkować. Oprószyć
solą oraz pieprzem i odstawić na
kilka minut, by zmiękła i puściła
sok. Ogórek obrać, pokroić w kos-
tkę i dodać do kapusty. Śliwki
umyć, pozbawić pestek i pokroić w
mniejsze kawałki. Jogurt połączyć
z majonezem i przyprawami.
Wszystkie składniki sałatki wymie-
szać.

Sałatka z selerem naciowym
Składniki: 2 pomidory, 1 seler

naciowy, sól, 1 puszka czerwonej
fasoli, 4 ogórki małosolne, pieprz,
kilka łyżek majonezu.

Sposób przygotowania: seler
naciowy, ogórki oraz pomidory
umyć pod bieżącą wodą. Następ-
nie warzywa osuszyć za pomocą
ręcznika papierowego, pokroić na
kawałki i wrzucić do większej
miski. Czerwoną fasolę osączyć z
zalewy i dorzucić do pozostałych
składników. Dołożyć majonez i
wszystko razem dobrze wymie-
szać. Sałatkę doprawić solą oraz
pieprzem. Potrawę można poda-
wać z pieczywem. 

Trzy proste i dobre sałatki 

Cytrynowy
zastrzyk

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ
Poniżej zamieszczamy diagram, do którego wpisać trzeba

znaczenie 13 słów (w poziomie). Rozwiązaniem będzie hasło,
jakie powstanie w pionowym zaznaczonym rzędzie. Aby
wziąć udział w losowaniu nagrody, treść hasła przysłać na-
leży do redakcji do 25 marca.

W poprzednim numerze "Kuriera..." zaproponowaliśmy czytelnikom za-
bawę w układanie słów. Prawidłowo ułożone słowa to: bałwan, kulig, sa-
neczki, narciarz, zimowisko, sanki. Spośród nadesłanych rozwiązań
wylosowaliśmy zwycięzcę. Jest nią Patrycja Kowalewicz z Lasocic. Po od-
biór nagrody zapraszamy do Samorządowego Ośrodka Kultury w Święcie-
chowie od godz. od 8 do 15. 

Dla skóry cytryna jest praw-
dziwym wsparciem. Z jednej
strony może cerę dotlenić, z dru-
giej ożywić i dodać jej witalności.
Podajemy więc dwa sposoby za-
stosowania cytryny przy wiosen-
nych zabiegach pielęgnacyjnych.

Przepis 1: do miski wlej litr wrzą-
cej wody. Dodaj do niej 5 plasterków
cytryny, 5 kropli olejku miętowego
(możesz zastąpić go łyżką posieka-
nej świeżej mięty) i 7 kropli olejku
jaśminowego. Pochyl się nad parą
na 10 min, przykrywając głowę
ręcznikiem.

Przepis 2: Do 1 litra niegazowa-
nej wody mineralnej wciśnij sok z 2
cytryn. Dodaj 2 łyżki drobno posie-
kanej natki pietruszki. Wodę wlej do
pojemniczków na lód i zamroź. Po-
wstałymi kostkami (użyj 4 do jed-
nego zabiegu) masuj twarz kilka
minut. Masaż wykonujemy rano. 

Rozgrzewająca
Do kubka wsyp 1/2 łyżki liścias-

tej czarnej herbaty. Zalej wrząt-
kiem. Dodaj pokrojony w plasterki
świeży imbir i dwa plastry poma-
rańczy.
Energetyzująca

Łyżeczkę zielonej herbaty zalej
gorącą wodą. Po ok. 3 min wrzuć
do niej rozgniecione ziarna karda-
monu, a na koniec posłódź mio-
dem.
Relaksująca

Do kubka ulubionej herbaty, np.
czarnej, wrzuć plasterki jabłka.
Dodaj 2 łyżeczki soku malinowego,
kilka suszonych malin. Posyp cy-
namonem.

Czas na
herbatkę

1/ gra przy siatce
2/ składnik czekolady
3/ statek rzeczny
4/ popularne danie mięsne
5/ znak zodiaku
6/ mały kwiatek
7/ zawijana zasłona okienna

8/ obchodzi imieniny 13 marca
9/ kajzerka
10/ stopień starszy od kapitana
11/ miasto słynące z pierników
12/ warszawski port lotniczy
13/ Mariacki w Krakowie

1
2

3
4

5
6
7
8

9
10

11
12

13
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Grali w kopa

W sobotę, 25 stycznia, w Sali Wiejskiej w Przybyszewie odbył się
Turniej Gry w Kopa. Organizatorem turnieju było Stowarzyszenie
ZMW Przybyszewo. W grze wzięło udział dwudziestu mężczyzn.
Po długich rozgrywkach wyłonieni zostali zwycięzcy. Przyznano
następujące miejsca: I - Zygmunt Linka, II - Grzegorz Matuszew-
ski, III - Jarosław Markiewicz. Poza podium znaleźli się kolejno:
Stanisław Kurpisz, Adam Wasiołka, Piotr Antoniak, Zbigniew Ra-
tajczak oraz Tadeusz Brzozowski. Fundatorem nagród był radny
powiatu leszczyńskiego Remigiusz Leciejewski. W przeprowa-
dzeniu turnieju pomagał Adam Wasiołka. 

W sobotę, 22 lutego, w Sali Wiejskiej w Święciechowie odbył się
Turniej Gry w Kopa, zorganizowany z okazji 65-lecia istnienia
Klubu Sportowego Kormoran Święciechowa. Otwarcia turnieju do-
konał wójt gminy Marek Lorych. W zawodach udział wzięło 36 gra-
czy. Po długich rozgrywkach wyłoniono zwycięzców.
Nagrodzonych zostało 17 uczestników. Najlepsze miejsca zajęli:
I - Wojciech Szczepaniak, II - Norbert Szulc, III - Zdzisław Kubiak.
Poza podium znaleźli się kolejno: Edward Jankowski, Stanisław
Kurpisz, Jerzy Włodarczak, Tomasz Paul, Edmund Lipowy oraz
Krzysztof Szulc. Zwycięzcom gratulujemy. 

W piątek, 21 lutego, w Sali Wiejskiej w Gołanicach odbył się Tur-
niej Gry w Kopa o Puchar Radnego Jerzego Machowiaka. Spoś-
ród 24 graczy wyłoniono tych najlepszych. Przyznano
następujące miejsca: I - Marek Trawa z Gołanic, II - Marcin Ko-
ciucki z Gołanic, III - Jarosław Wyrodek ze Święciechowy. Współ-
organizatorem turnieju była miejscowa Rada Sołecka. 

W szkolnej bibliotece w Długiem Starem rozstrzygnięto konkurs
plastyczny pt. „Zmieniajmy świat na lepszy”. Uczniowie w swoich
pracach przedstawili pomysły na to, co można zmienić w ich
szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi.
Każdy uczestnik musiał też zatytułować swoje dzieło. Pod koniec
stycznia uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody. Przyznano na-
stępujące miejsca: I - Roksana Tomczak, Julia Kazimierz, II - Klau-
dia Przybylska, III - Olaf Kupka. Zwycięzcom gratulujemy

Pod koniec stycznia uczniowie klas III i IVb Szkoły Podstawowej
w Święciechowie wyjechali do Bydgoszczy na X Mityng Pedro’s
Cup. Zanim dotarli do hali Łuczniczka, czekała ich niespodzianka.
Była to wizyta w Muzeum Mydła i Historii Brudu. Uczestnicy za-
poznali się z historią powstawania mydła i każdy zrobił zaprojek-
towane przez siebie mydełko. W hali Łuczniczka dzieci przez trzy
godziny dopingowały najlepszych lekkoatletów (m.in. Anitę Wło-
darczyk i Szymona Majewskiego). Święciechowską grupę wyróż-
niały żółte pompony i kolorowe plakaty z napisem SP
Święciechowa. Możliwość uczestnictwa w wyjeździe stworzyli
dzieciom wójt naszej gminy Marek Lorych oraz poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej Wojciech Ziemniak.
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Pociąg do cooltury

W dniach 3 i 4 lutego w Lasoci-
cach odbyły się zajęcia w ramach
zimowych warsztatów “Pociąg do
Cooltury”. Zajęcia zorganizowała
Fundacja Centrum Aktywności
Twórczej. Dzieci i młodzież z La-
socic i Przybyszewa chętnie
uczestniczyły w zadaniach przygo-
towanych przez zagranicznych
wolontariuszy. Pod okiem obco-
krajowców z Włoch, Jordanii, Tur-
cji, Gruzji, Hiszpanii, Portugalii,
Egiptu oraz Tunezji odbyły się
liczne zabawy integracyjne wywo-
dzące się z ich państw. Ciekawym
punktem programu był konkurs na
najciekawszą kanapkę. Z po-
szczególnych produktów dzieci
miały stworzyć oryginalnie wyglą-
dający przysmak, który następnie
był oceniony przez wolontariuszki.
Po ogłoszeniu wyników każdy z
wielkim smakiem mógł zjeść swoje
"dzieło". Oprócz konkursów i
zabaw uczestnicy próbowali swo-
ich sił w tańcu oraz w karaoke -
oczywiście po angielsku. Kolejny
dzień warsztatów rozpoczął się
spisaniem kontraktu, w którym
określono zasady zachowania się
na zajęciach. Dzieciom energii nie
brakuje, dlatego taki kodeks był
bardzo przydatny. Nie zabrakło
gier i zabaw, np. gry w berka z ko-
lorami, zabawy z chustą Klanzy i
innych. Dzieci i wolontariusze,
dzięki prezentacjom, mieli okazję
poznać bliżej odmienną od naszej
kulturę Portugalii i Jordanii. Odbył
się także quiz na temat wiedzy o
Jordanii, kurs tańca oraz wyczer-
pujący trening bokserski. 

W dniu zakochanych,
14 lutego, w Samo-
rządowym Ośrodku
Kultury odbyła się
dyskoteka walentyn-
kowa. Wzięły w niej
udział dwie najstarsze
grupy Zespołu Pieśni i
Tańca Marynia. Jak
się okazuje, tancerze
spotykają się nie tylko
na zajęciach i ciężkich
treningach. Chętnie
też wspólnie się
bawią. Tego dnia za-
bawa była bardzo
udana.
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Karnawał u najmłodszych

Przybyszewo

Niechłód

Gołanice

Henrykowo

Święciechowa


