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W naszej gminie z uśmiechem na twarzy witano wiosnę. Dzieci i młodzież z placówek szkolnych i przedszkolnych, a także tancerze z
Zespołu Pieśni i Tańca Marynia w barwnych, kolorowych strojach i z rekwizytami w dłoniach odpędzali zimę i przywoływali wiosnę.
Każda grupa przygotowała kukły, które potem pod okiem opiekunów paliła lub topiła. Towarzyszyły temu wesołe piosenki, tematyczne
wiersze oraz konkursy. Wszyscy mieli nadzieję, że teraz wiosna zawita do nas na dobre i że wszyscy będziemy cieszyć się już tylko
piękną, słoneczną pogodą. Więcej zdjęć na stronie 16. 

Wszystkim mieszkańcom gminy 
życzymy

zdrowych, spokojnych i słonecznych 
Świąt Wielkanocnych

oraz jak najwięcej radosnych chwil
w rodzinnym gronie

Wójt Marek Lorych Przewodniczący Rady Jan Dutka Redakcja
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XIII Mistrzostwa w Narciarstwie

Już po raz trzynasty zorganizowane zostały Mistrzostwa Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie.
W sobotę, 1 marca na Czarnej Górze spotkali się mieszkańcy powiatu, w tym także jedenastu reprezentantów naszej gminy. Łącznie
w zawodach udział wzięło około 200 osób. O zajętym miejscu decydował czas przejazdu oraz pokonanie trasy slalomu pomiędzy
wszystkimi bramkami ustawionymi na stoku. Dla pierwszych trzech zawodników w każdej kategorii wiekowej przewidziano puchary,
medale i dyplomy, a dla wszystkich okolicznościowe pamiątki. Nasi zawodnicy zdobyli aż pięć medali i jedno wyróżnienie specjalne.
Ubiegłoroczny zwycięzca w kategorii open Michał Bartkowiak z Przybyszewa, został mistrzem powiatu leszczyńskiego. W kategorii szkół
ponadgimnazjalnych medal srebrny wywalczył Cezary Kaczmarek z Henrykowa, natomiast medal brązowy - Paweł Szczepaniak ze
Święciechowy. Ponadto w poszczególnych kategoriach wiekowych wręczono następujące medale: Michał Bartkowiak z Przybyszewa–
złoto, Maciej Woźny ze Święciechowy– srebro i Remigiusz Leciejewski z Przybyszewa– brąz. Przyjazd i pobyt dzieci i młodzieży sfi-
nansowali: Urząd Miasta Leszna oraz Starostwo Powiatowe. Współorganizatorami wyjazdu byli: UKS LO JEDYNKA, prezydent miasta
Leszna, starosta powiatu leszczyńskiego oraz Radio Elka. 

W Wielki Czwartek, 17 kwietnia, w gminie Święciechowa go-
nimy zająca! Oczywisty jest fakt, że bez zająca wielkanoc-
nego nie będzie świąt i prezentów. Mamy informacje, że w
tym roku ktoś zamierza nam zająca porwać! Czyżby nie było
świąt i prezentów? Nie, to niemożliwe... Dzieci z gminy Świę-
ciechowa na pewno nie pozwolą mu zniknąć!

Przedstawiciele wsi: Długiego Starego, Długiego Nowego, Trzebin,
Przybyszewa, Lasocic, Święciechowy, Gołanic, Niechłodu oraz Krzycka
Małego przyłączyli się do organizacji w swoich wsiach podchodów dla
dzieci, które odbędą się w wielkanocny czwartek. Propozycja organizacji
skierowana została do młodych osób chcących aktywnie włączyć się w
życie społeczności lokalnej. Jest to pierwsze tego typu wydarzenie, w któ-
rym inicjatywę przejmują mieszkańcy, a celem jest organizacja zabawy
dla dzieci. Projekt dofinansowany został ze środków Powiatu Leszczyń-
skiego oraz Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie. Wszyst-
kim grupom przedstawiono przykładowy scenariusz podchodów, ale to od
organizatorów w poszczególnych wsiach zależy, w jaki sposób wydarze-
nie będzie realizowane. Pewne jest jedno – dobra zabawa gwarantowana!
Szczegółowe informacje przedstawione zostaną na plakatach informa-
cyjnych w każdej wsi. Serdecznie zapraszamy! 

***
„Pogoń za zającem” to jeden z projektów koordynowanych przez Lo-

kalnego Lidera Edytę Borowczak. Edyta przez kilkanaście lat działała ak-
tywnie w Stowarzyszeniu ZMW w Przybyszewie. Od prawie dwóch lat
mieszka w Święciechowie, a od marca pełni funkcję Lokalnego Lidera.
Celem jej działań jest włączenie mieszkańców do aktywnego życia dla
swojej społeczności oraz w pomoc mieszkańcom w obecnych działaniach.
Podczas obchodów Dni Święciechowy zaproponuje mieszkańcom gminy
udział w kolejnym wydarzeniu - Grze Gminnej „Ku pomyślności!”. Szcze-
góły już wkrótce!

Pogoń za
zającem
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Jak załatwić sprawę
W   U R z ę D z i e  G M i N y ?

DODatek eNeRGetyCzNy
Szanowni Państwo,
Od 1 stycznia 2014 r. w związku ze zmianami w ustawie - Prawo

energetyczne wprowadzono tzw. dodatek energetyczny. Przysługuje on
odbiorcom wrażliwym. Za odbiorcę wrażliwego uważa się osobę:

a) której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1
ustawy o dodatkach mieszkaniowych,

b) która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży ener-
gii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,

c) która zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Zatem, żeby otrzymać dodatek energetyczny, należy: posiadać usta-

lone prawo do dodatku mieszkaniowego, złożyć wniosek o przyznanie
dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową
sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca do-
datek mieszkaniowy i zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elek-
trycznej.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego dla gospodar-
stwa domowego:

a) prowadzonego przez osobę samotną wynosi - 11, 36 zł na mie-
siąc,

b) składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15, 77 zł na miesiąc,
c) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18, 93 zł na mie-

siąc.
Wskazane wyżej kwoty będą obowiązywały do 30 kwietnia 2014 r.

Nowe stawki zostaną określone w obwieszczeniu przez ministra gospo-
darki.

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elek-
trycznej do dnia 10. każdego miesiąca z góry. Od decyzji o przyznaniu
dodatku energetycznego nie pobiera się opłaty skarbowej. 

Na mocy uchwały Rady Gminy Święciechowa sprawy związane z do-
datkiem energetycznym prowadzone są przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, dlatego wnioski o przyznanie dodatku wydawane i przyjmo-
wane są w Ośrodku w Święciechowie przy ul. Strzeleckiej 6,  tel. 65 533-
0-732. 

SeRDeCzNie zaPRaSzaMy!
zaStęPCa WóJta - PatRyk tOMCzak

W poniedziałek, 24 lutego, w Sali Wiejskiej w Święciechowie od-
było się Gminne Forum Rolnicze. Wzięli w nim udział przedsta-
wiciele: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencji Nasiennej, Wo-
jewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Powia-
towego Inspektoratu Weterynarii oraz Zespołu Doradczego
Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Forum cieszyło
się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w nim bowiem wielu
rolników z terenu naszej gminy. Do udziału w Gminnym Forum
Rolniczym zachęcali: Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej oraz wójt gminy Święciechowa. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie przystąpił do
akcji „Czyste Anioły”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Piękne
Anioły”. Akcja trwa od 25 lutego do 1 maja 2014 r. Honorowy patronat nad
nią objął Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Do akcji przystępują
również szkoły i przedszkola. Akcja ma na celu zbiórkę środków czysto-
ści dla dzieci z najuboższych rodzin i przekazanie ich do Ośrodka Pomocy
Społecznej. Zbieramy: mydła, szampony, ręczniki, pasty i szczoteczki.
Każdy może przynieść dowolną rzecz według swoich możliwości. Pra-
cownicy socjalni oraz asystent rodzinny rozwiozą prezenty tam, gdzie są
najbardziej potrzebne, oczywiście na terenie gminy Święciechowa. 

Akcja “Czyste Anioły”

Zakończono już układanie kolektora ściekowego na trasie Świę-
ciechowa – Gołanice. Teraz trwają prace związane z budową as-
faltowej ścieżki rowerowej nad kolektorem. Jest to wspólna
inwestycja gminy i powiatu. Budowa ścieżki jest jedną z najważ-
niejszych inwestycji drogowych Powiatu Leszczyńskiego. Budową
scieżki zajmuje się  konsorcjum firm: lider  Przedsiębiorstwo Spe-
dycyjno-Handlowe PRA-MAS Sp. z o. o. z Leszna oraz partner
Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. 

W marcu trwały prace polegające na bieżącym utrzymaniu Sali
Wiejskiej w Przybyszewie. Polegały one na malowaniu ścian sali
głównej, kuchni oraz pomieszczeń przynależnych. Remontu do-
konał Zakład Ogólnobudowlany Grzegorza Matuszewskiego z
Przybyszewa. 

INWESTYCJE
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imieniny obchodzą
W kwietniu

GRAŻYNA - 1 IV
W imieniu Grażyny wpisano

dzielność męża i męskość dziew-
czyny - napisała w swoim wierszu
Łucja Danielewska. A do wielkiej li-
teratury imię to wprowadził Adam
Mickiewicz, wywodząc je zapewne
od litewskiego słowa "grażus",
czyli ta, która jest bardzo piękna.
Największą popularnością Gra-
żyna cieszyła się w latach 40. i 50.
minionego wieku. Wówczas znaj-
dowała się w dziesiątce najpopu-
larniejszych imion w Polsce. Dziś
bardzo rzadko się je nadaje. Gra-
żyna jest osobą samodzielną i
przedsiębiorczą. Zna swoją war-
tość, choć nie manifestuje tego
przy każdej okazji. W towarzystwie
błyszczy dowcipem, a w domu lubi
samotne rozmyślania. Chętnie od-
bywa wycieczki na łono natury. Jej
kolorem jest żółty, zwierzęciem
kot, rośliną stokrotka, liczbą
dwójka, a znakiem zodiaku Kozio-
rożec. Imieniny obchodzi też 26
lipca. 

W gminie Święciechowa
mieszka 46 pan o imieniu Gra-
żyna. Najwięcej jest ich w Święcie-

chowie – 22, w Lasocicach – 5, w
Przybyszewie – 4, w Długiem Sta-
rem, Długiem Nowem i Niechło-
dzie – po 3 i w Gołanicach – 2. Po
jednej Grażynie mieszka w Ogro-
dach, Trzebinach, Strzyżewicach i
Krzycku Małym. Najstarsza pani o
tym imieniu ma 65 lat i mieszka w
Strzyżewicach, natomiast najmłod-
sza Grażyna ma lat 21 i jest miesz-
kanką Święciechowy. Wszystkim
paniom o tym imieniu życzymy
uśmiechu na co dzień. 

Grażyna Frankowska
ze Święciechowy

DANIEL - 19 IV
Daniel jest spadkobiercą imienia

jednego z czterech większych pro-
roków z pokolenia Judy. Uprowa-
dzony przez Nabuchodonozora do
Babilonu kształcił się na dworze
króla i ostatecznie osiągnął wysokie
stanowisko. Został jednym z nad-
wornych mędrców. Do dziś zacho-
wały się jego proroctwa. Dzisiejszy
Daniel jest spokojny, by nie powie-
dzieć - flegmatyczny. Nie traci nigdy
zimnej krwi i nawet w dramatycz-
nych sytuacjach potrafi się uśmie-
chać. Jest ogromnie dociekliwy,
więc wszystko sprawdza. Najwięcej
ceni więzi rodzinne. Jest wierny.
Jego kolorem jest żółty, rośliną
ostrokrzew, zwierzęciem delfin,
liczbą dziewiątka, a znakiem zo-
diaku Ryby. Imieniny obchodzi
także: 15 i 21 lipca, 13 października
i 10 grudnia. 

W naszej gminie mieszka 32
panów o imieniu Daniel. Najmłod-
szy ma 4 lata i mieszka w Strzy-
żewcach, a najstarszy ma 49 lat i
jest mieszkańcem Henrykowa. Naj-

więcej panów o tym imieniu jest w
Święciechowie – 14, w Strzyżewi-
cach i Długiem Starem, - po 3, w
Niechłodzie, Henrykowie, Trzebi-
nach, Lasocicach i Przybyszewie –
po 2. Daniel mieszka także w Goła-
nicach i Krzycku Małym. Redakcja
życzy panom wszystkiego, co naj-
lepsze. 

POŻeGNaNie
W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

03. 03 - edward Sterna (1946), Święciechowa 
14. 03 - Maciej Józef Janowicz (1950), Święciechowa
20. 03 - zofia kaczmarek (1925), Przybyszewo  
25. 03 - Bożena krystyna Wróblewska (1952), Gołanice

Daniel Fresel
z Gołanic

Droga Krzyżowa

W piątek, 21 marca, mieszkańcy Lasocic, Przybyszewa i Ogro-
dów wzięli udział w Drodze Krzyżowej. Nabożeństwo rozpoczęło
się w kościele w Lasocicach. Tematem przewodnim rozważań
była rodzina. Nastrój Drodze Krzyżowej nadały wielkopostne
pieśni, bębny oraz pochodnie. Podobnie jak w ubiegłych latach
poszczególne grupy miały możliwość niesienia krzyża. W tym
roku w Drodze Krzyżowej udział wzięli strażacy z Przybyszewa i
Lasocic, matki różańcowe, młodzież przygotowująca się do bierz-
mowania, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z Przybyszewa i La-
socic, ministranci, rolnicy, członkowie Stowarzyszenia ZMW,
ojcowie i matki, uczniowie miejscowej szkoły, a także mieszkańcy
Przybyszewa i Lasocic.

W partnerskiej gminie Grossha-
bersdorf 16 marca odbyły się wy-
bory na burmistrza. Startowało w
nich trzech kandydatów: Thomas
Zehmeister, Ralf Sussbrich oraz
Friedrich Biegel. W głosowaniu
udział wzięło 2408 wyborców. Kan-
dydaci zdobyli następującą liczbę
głosów: Ralf Sussbrich – 311, Tho-
mas Zehmeister – 656, Friedrich
Biegel – 1420. Po raz drugi bur-
mistrzem Grosshabersdorf, wygry-
wając w pierwszej turze, został
Friedrich Biegel. Wyniki wyborów
uważa za wyraz zaufania wybor-
ców do siebie i potwierdzenie sku-
teczności swojego działania
politycznego oraz dobrej pracy w
Radzie. 

Wybory na burmistrza

W majowym numerze "kuriera..." przedstawimy kolejne
osoby w rubryce dotyczącej imienin. tym razem będą to:
irena i Jakub. Dajemy Państwu możliwość przesłania swo-
jego zdjęcia do naszej redakcji. zdjęcie pierwszej osoby,
która prześle je na adres gazeta@swieciechowa. pl, umie-
ścimy na łamach naszej gazety. Można też umówić się z
nami i zrobić zdjęcie na miejscu. 
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Od października zeszłego roku Fundacja Eco Textil realizuje nowy
program „Rower dla niepełnosprawnego”. Miesięcznie korzysta z
niego 20 potrzebujących. Trójkołowy rower to sprzęt rehabilita-
cyjny przystosowany dla osób niepełnosprawnych. We wtorek, 25
marca, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej rower przeka-
zano pięcioletniej Patrycji Glapiak ze Święciechowy. Zasponso-
rował go Arkadiusz Szajerski, który współpracuje z Fundacją.
Prowadzi także zbiórkę odzieży na terenie gminy Święciechowa.
Przy okazji informujemy, że w wielu miejscach w gminie zostały
ustawione specjalne pojemniki przeznaczone do zbiórki odzieży. 

Projekt, który łączy samorządy
Rozmowa z Marią Marciniak, naczelnikiem Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna

— Od początku lutego ruszył
w naszym regionie projekt o bar-
dzo długiej nazwie: „Partnerstwo
Obszaru Funkcjonalnego dla
wzmocnienia rozwoju i spójności
społeczno - gospodarczej aglo-
meracji Leszczyńskiej”.

— W skrócie mówimy o nim
OFAL, czyli Obszar Funkcjonalny
Aglomeracji Leszczyńskiej. Nasz
projekt był odpowiedzią na konkurs,
jaki ogłosiło Ministerstwo Infrastruk-
tury i Rozwoju w zeszłym roku.
Celem Ministerstwa było wybranie i
dofinansowanie takich projektów,
które przyczyniają się do realizacji
programu, którego ideą jest rozwój
miast poprzez wzmocnienie kon-
cepcji jednostek samorządu teryto-
rialnego, dialog społeczny oraz
współpraca z przedstawicielami
społeczeństwa obywatelskiego. Do
konkursu zgłosiło się ponad osiem-
dziesiąt partnerskich zespołów. Za-
kwalifikowano piętnaście part-
nerstw, w tym właśnie nasze, zało-
żone przez: Miasto Leszno, Powiat
Leszczyński i osiem gmin regionu. 

— Słowo „partnerstwo” w tym
projekcie nie jest przypadkowe?

— Cały pomysł projektu oparty
jest na tym, by samorządy i miesz-
kańcy działali wspólnie na rzecz
rozwoju społeczno – gospodar-
czego swojego obszaru, obszaru,
który nie jest wyznaczony jedynie
granicami poszczególnej miejsco-
wości. Doskonale zdajemy sobie
sprawę, że między samorządami są
najróżniejsze zależności i że wiele
spraw zrealizować można razem,
właśnie po partnersku. Dlatego
określa się wspólne cele i zadania
oraz możliwości ich realizacji. A
zatem w tym projekcie nie mówimy
o poszczególnych jednostkach ad-
ministracyjnych czy samorządo-
wych, a o obszarze funkcjonalnym,
jaki wspólnie tworzymy. Aglomera-
cja Leszczyńska skupia Miasto
Leszno i Powiat Leszczyński oraz
gminy: Osieczna, Krzemieniewo,
Rydzyna, Święciechowa, Wijewo,
Włoszakowice, Lipno i Przemęt. Do
partnerstwa przystąpiło również
czterech partnerów społecznych re-
prezentujących m.in. sferę nauki i
gospodarki. Działamy w oparciu o
podpisaną umowę partnerstwa.

— to pierwszy taki program w
Polsce?

— Patrzenie na rozwój i współ-
pracę między gminami z punktu wi-
dzenia obszaru funkcjonalnego jest
rzeczywiście innowacyjnym podej-
ściem. Działania i programy wspar-
cia dla obszarów funkcjonalnych
bardzo dobrze się sprawdziły cho-
ciażby w krajach skandynawskich.
Jest więc skąd czerpać wiedzę.

Partnerstwo na pewno jest drogą do
wspólnego tworzenia lepszych wa-
runków życia. 

— Udział w programie to także
dodatkowe pieniądze?

— Całkowita wartość projektu
wynosi prawie dwa miliony siedem-
set tysięcy złotych. Osiemdziesiąt
pięć procent tej kwoty otrzymamy z
funduszy Europejskiego Obszaru
Gospodarczego,  pochodzących z
Islandii, Liechtensteinu, Norwegii
oraz budżetu krajowego. Otrzy-
mane dofinansowanie przezna-
czymy m.in. na opracowanie
dokumentów o charakterze strate-
gicznym dla naszego obszaru oraz
na dokumentację budowlaną dla
wspólnie wybranych inwestycji.

— ale sami też musimy trochę
dołożyć?

— Dokładamy pozostałe piętna-
ście procent budżetu, podzielone na
wszystkich partnerów. Najwięcej
wpłaci Miasto Leszno, a najmniej
Wijewo, bo wpłaty zależne są od
liczby mieszkańców w poszczegól-
nych gminach. Powiat pokryje każ-
demu samorządowi gminnemu
dwadzieścia procent ich należności.
Wszyscy więc partycypować bę-
dziemy w projekcie i wszyscy razem
go realizować. Gmina Święcie-
chowa wpłaci do budżetu OFAL
nieco ponad osiemnaście tysięcy
złotych.

— Projekt, o którym mówimy,
to duże przedsięwzięcia?

— Trwać będzie do końca
marca 2016 roku. W jego bieżącą
realizację zaangażowanych jest kil-
kanaście osób. Oficjalnie jego
otwarcie nastąpi na konferencji,
która odbędzie się w Lesznie 15
kwietnia. Wezmą w niej udział
wszyscy partnerzy samorządowi,
ale też społeczni, członkowie orga-
nizacji pozarządowych, osoby od-
delegowane do pracy przy
projekcie. Przy okazji powiem, że
wkrótce opracujemy logo naszego
partnerstwa, ruszy także strona in-
ternetowa, na której będziemy infor-
mować o poczynaniach związanych
z tym projektem. 

— Powiedzmy więc, na czym
polegać będzie realizacja pro-
jektu.

— Najogólniej mówiąc, na roz-
wiązywaniu wspólnych problemów.
Będziemy tworzyć cztery ważne dla
regionu dokumenty. Są to: strategia
rozwoju społeczno - gospodarczego
leszczyńskiej aglomeracji, strategia
rozwoju zrównoważonego trans-
portu, strategia rozwoju gospodar-
czego z planem rozwoju stref
inwestycyjnych oraz strategia rewi-
talizacji. W każdym z tych obszarów
określimy plan potrzeb aglomeracji i

konkretne przedsięwzięcia do zrea-
lizowania. Przez najbliższe dwa lata
milion siedemset tysięcy złotych z
budżetu projektu przeznaczymy na
projekty budowlane inwestycji, które
mają znaczenie dla rozwoju całego
obszaru. Dodatkowo, dzięki do-
świadczeniu, jakie zdobędziemy,
będziemy mogli wspólnie prowadzić
niektóre inwestycje, razem przystę-
pować do następnych projektów,
wybierać w regionie priorytety do
realizacji na kolejne lata. Nic bo-
wiem nie stoi na przeszkodzie, by
partnerstwo funkcjonowało po za-
kończeniu obecnego projektu.

— Liderem w tym projekcie
jest Leszno, ale współdziałać bę-
dzie dziewięć samorządów. Czy
to się uda?

— Mamy doświadczenie w takiej
współpracy. Już wcześniej powoła-
liśmy Stowarzyszenie Organizacja
Turystyczna Leszno - Region, które
z powodzeniem działa od kilku lat,
integrując mieszkańców gmin.
Wspólnie budowaliśmy nowo-
czesny Zakład Zagospodarowania
Odpadów w Trzebani i Schronisko
dla Bezdomnych Zwierząt w Henry-
kowie. Rok temu samorządy powo-

łały Komunalny Związek Gmin Re-
gionu Leszczyńskiego i razem roz-
wiązują problem odbioru śmieci od
mieszkańców. To są sfery działalno-
ści, które pokazały, że razem łatwiej
i taniej. Dodam jeszcze, że fakt, iż w
naszym regionie ta współpraca w
wielu dziedzinach już się udawała,
miał znaczenie przy ocenie na-
szego wniosku konkursowego i
przyznaniu dofinansowania.

— Jak organizacyjnie wygląda
praca nad projektem?

— Powołaliśmy Radę Partner-
stwa, do której wchodzą: prezydent
Leszna, starosta leszczyński oraz
wszyscy burmistrzowie i wójtowie
partnerskich gmin. To jest organ
nadzorujący realizację projektu. Ro-
boczą stroną zadania zajmuje się
Biuro Projektu, utworzone z pra-
cowników Urzędu Miasta Leszna.
Do Zespołu Projektowego wchodzą
również koordynatorzy samorzą-
dowi z gmin, którzy są  pośredni-
kami między Biurem a urzędami
gmin. 

— Dziękuję za rozmowę.

HaLiNa SieCińSka
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Pożarniczy turniej

W święciechowskiej jednostce
OSP odbył się Gminny Turniej
Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież
Zapobiega Pożarom”. We wtorek,
11 marca, spotkali się uczniowie
ze szkół w Święciechowie, Lasoci-
cach i Długiem Starem. W trzech
kategoriach wiekowych zmagali
się oni z pytaniami z zakresu wie-
dzy pożarniczej. Po części pisem-
nej wyłonieni zostali finaliści,
którzy wzięli udział w ustnej części
konkursu. Na podstawie udziela-
nych odpowiedzi wytypowano

zwycięzców. W kategorii szkół
podstawowych wręczono następu-
jące miejsca: I – Tymoteusz Dwo-
rak, II – Emilia Prałat, III- Wiktoria
Olejniczak. Gimnazjaliści uplaso-
wali się na miejscach: I – Marcin
Budziński, II – Michał Dworak, III –
Michał Mroziński. Reprezentanci
szkół ponadgimnazjalnych zajęli
kolejno miejsca: I – Anna Zagaja,
II – Miłosz Tulewicz. Osoby, które
zajęły pierwsze miejsca, przeszły
do kolejnego etapu. W czwartek,
13 marca, odbył się etap powia-

towy, w którym wysoki wynik zdo-
był Marcin Budziński i tym samym
zakwalifikował się do etapu woje-
wódzkiego. Konkurs gminny prze-
prowadził kapitan Rafał Wypych z
Komendy Miejskiej PSP w Lesz-
nie, a uczestniczyli w nim także:
wójt gminy Marek Lorych, komen-
dant gminny Wojciech Konatowski,
prezes Zarządu Gminnego OSP
Jerzy Machowiak oraz dyrektor
Samorządowego Ośrodka Kultury
Marek Tulewicz. Zwycięzcom gra-
tulujemy. 

Pod koniec lutego odbył się
finał konkursu języka angielskiego
„JUNIOR ENGLISH COMBAT”, or-
ganizowanego przez II Liceum
Ogólnokształcące w Lesznie. Kon-
kurs objęty był patronatem Wy-
działu Filologii Angielskiej
Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu oraz wydawnictwa
Oxford University Press. Finał „JU-
NIOR ENGLISH COMBAT” odbył
się w dwóch kategoriach: klas
dwujęzycznych i klas niejęzyko-
wych. Do części ustnej przeszło po
trzech najlepszych uczniów z każ-
dej kategorii. W tym roku szkolnym
w konkursie uczestniczyło dwoje
gimnazjalistów ze święciechow-
skiej szkoły: Wiktoria Wawrzyniak
oraz Dawid Makałowski (na zdję-
ciu). Dawid zakwalifikował się do
części ustnej finału w kategorii klas
niejęzykowych i został laureatem
IV Regionalnego Konkursu Języka
Angielskiego „JUNIOR ENGLISH
COMBAT”, plasując się na III miej-
scu. 

Zwiedzili Bułgarię

Uczniowie z gimnazjum w Lasocicach - Amanda Turkowiak, Sandra
Turkowiak, Michalina Ławniczak, Weronika Matuszewska, Weronika
Linka, Piotr Gross, Andrzej Krajewski wraz z opiekunami - Małgorzatą Ko-
łodziejczyk, Beatą Krystians oraz Adamem Kunikowskim zwiedzali Buł-
garię. W sobotę, 22 marca, zwiedzali Ruse - miejscowość, która leży
blisko granicy z Rumunią w północno-wschodniej części kraju nad rzeką
Dunaj. Jest to piąte pod względem liczby mieszkańców miasto w Bułga-
rii. Wyjazd zorganizowano w ramach realizacji międzynarodowego pro-
jektu Comenius pt. “Forgatten strite game”. Celem wyjazdu było poznanie
i reaktywacja zapomnianych gier ulicznych. Podczas pobytu uczniowie
mieli możliwość poznania miejscowej kultury, zwyczajów i tradycji. Do-
skonalili również umiejętności językowe, a także zawarli nowe znajomo-
ści. 

W niedzielę, 30 marca, w Sali Wiejskiej w Niechłodzie mieszkańcy gminy
wzięli udział w akcji honorowego oddawania krwi. Do bezinteresownej po-
mocy zgłosiło się 31 osób, które łącznie oddały 14 litrów cennego płynu.
Zbiórkę zorganizował Klub Honorowych Dawców Krwi PCK Ochotniczej
Straży Pożarnej w Niechłodzie. Organizatorzy widzą sens w tego typu ini-
cjatywach, dlatego zapowiadają, że będą organizować takie akcje, dopóki
będą osoby chętne do pomocy. Liczą oczywiście, że tych osób będzie
stale przybywać. 

Oddawali krew
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Z Kroniki Święciechowy
- Kuratorium Okręgu Szkolnego

Poznańskiego pismem z dnia 4
stycznia 1970 roku nadało szkole
nazwę o brzmieniu „Szkoła Pod-
stawowa im. Marii Skłodowskiej –
Curie w Święciechowie”. 

- W czasie od 6 do 10 lutego
1970 roku panowała epidemia
grypy. Szkoła w Święciechowie z
tego powodu została zamknięta.

- W marcu został urządzony

koło szkoły w Święciechowie ogró-
dek ruchu drogowego i alpinarium.
Najwięcej wysiłku włożyli nauczy-
ciele: A. Walentynowicz, St. Heliń-
ski, Zimniak oraz Koło NSR. W
ogródku młodzież poznaje najważ-
niejsze znaki drogowe. 

- Z okazji 100. rocznicy urodzin
Włodzimierza Lenina w całym
kraju odbywały się uroczystości. W
szkole w Święciechowie młodzież
zapoznała się z życiem Lenina i

uroczystość przybyli przedstawi-
ciele władz naczelnych ZSL,
Straży Pożarnych oraz przedsta-
wiciele partii i władz powiatowych.
Obecni byli również przedstawi-
ciele Wydziału Oświaty i Kultury. W
pochodzie i występach brały udział
dzieci ze szkoły w Święciechowie. 

- Tegoroczna mroźna i śnieżna
zima dała się we znaki nie tylko
kierowcom, ale i zwierzynie leśnej.
W akcji dokarmiania zwierzyny
bierze udział całe społeczeństwo,
a szczególnie młodzież szkolna. 

- We wsi Przybyszewo przepro-
wadzono komasację gruntów i łąk.
Trzy gospodarstwa zdano na
Skarb Państwa w zamian za rentę.

- Szkoła w Święciechowie zos-
taje bazową dla Lasocic, Długiego
Starego, Wilkowic w zakresie
wprowadzenia systemu wycho-
wawczego. W związku z tym z
dniem 1 września 1971 roku zapo-
czątkowano, w ramach zamknię-
tych przewozów szkolnych
autobusem PKS, dowóz dzieci. 

W Przybyszewie pan Remi-
giusz znany jest od lat z działalno-
ści społecznej. Już jako 16-letni
chłopak zaangażował się w reak-
tywowanie działalności ZMW.
Razem z innymi młodymi miesz-
kańcami wsi powołał Koło ZMW, a
potem Stowarzyszenie. Organizo-
wali dziesiątki imprez, zarówno dla
dzieci, jak i dorosłych. Wspólnie
się bawili, odpoczywali, pomagali
innym. Do dziś pan Remigiusz jest
wiceprezesem Stowarzyszenia
ZMW i wspiera młodych w ich
działaniach. A poza tym lubi sport,
chętnie jeździ rowerem, na nar-
tach, bywa na spływach kajako-
wych, marzy, by wrócić do jazdy
motocyklem. Ma motor z 1953
roku i na pewno kiedyś wyjedzie
nim na szosę. Dziś jest szczęśli-
wym mężem i ojcem trzymiesięcz-
nej córki. Czas spędzony z rodziną
jest dla niego najważniejszy. Za-
wodowo spełnia się jako inżynier
informatyk, prowadzi własną firmę.

W Radzie Powiatu Remigiusz
Leciejewski zasiada po raz pierw-
szy. Wcześniej nie działał w ża-
dnym samorządzie. Mówi więc, że
przez pierwsze miesiące przyglą-
dał się pracy kolegów. Bardzo
szybko okazało się, że do radnego
z interwencjami zaczęli przycho-
dzić ludzie. Prosili o pomoc w na-
prawie drogi, studzienki, gdzieś
brakowało chodnika, gdzie indziej

Z wizytą u radnego

oświetlenia, gdzieś był za wysoki
krawężnik. Pan Remigiusz składał
więc interpelacje i oczekiwał na ich
szybką realizację. Nie zawsze jed-
nak zrealizowanie wszystkich
próśb i wniosków było możliwe.

- To prawda, niektóre interpela-
cje składałem kilka razy – mówi
Remigiusz Leciejewski. – Ale jes-
tem uparty i konsekwentnie dążę
do realizacji postawionych celów.

Radny zapytany o priorytety w
działaniu odpowiada: - Jednym z
moich priorytetów są starania o za-
pewnienie bezpieczeństwa dla ro-
werzystów i pieszych. Razem z
radnymi i wójtem udało się dopro-
wadzić do realizacji inwestycji, jaką
jest budowa ścieżki rowerowej ze
Święciechowy do Gołanic. W

końcu mieszkańcy naszej gminy i
nie tylko, będą mogli bezpiecznie
dojechać rowerem nad jezioro, co
mnie niezmiernie cieszy. Obieca-
łem również moim wyborcom, iż
będę się starał o budowę ścieżki
rowerowej z Lasocic do Leszna.
Już dzisiaj wiadomo, że ścieżka
taka jest uwzględniona w planach
przy budowie drogi S5, której rea-
lizację zapowiada się na rok 2015.

Remigiusz Leciejewski mówi,
że na swojej stronie internetowej
RemigiuszLeciejewski. pl przed-
stawi wyborcom cały zestaw zgła-
szanych przez siebie interpelacji i
uzyskane na nie odpowiedzi. Chce
rozliczyć się z mieszkańcami i wy-
jaśnić, dlaczego niektóre ich po-
trzeby nie są możliwe do

spełnienia. Jak zawsze limituje je
budżet powiatu i dokonywane wy-
bory, zwłaszcza jeśli chodzi o in-
westycje. W tym roku na przykład
największą inwestycją powiatu jest
położenie nowej nawierzchni drogi
i budowa ścieżki rowerowej na tra-
sie Nowa Wieś – Pawłowice. Za-
rząd Powiatu zabiega o unijne
pieniądze na ten cel, ale póki co
musi zapewnić je w budżecie. Stąd
nie każdy wniosek o prace remon-
towe czy inwestycyjne może być
przyjęty do realizacji. 

Remigiusz Leciejewski jest
wiceprzewodniczącym Komisji Bu-
dżetu, Planowania i Rozwoju. Po
prawie czterech latach pracy w Ra-
dzie i w tej komisji doskonale zna
budżetowe zadania i możliwości.
Twierdzi jednak, że sporo spraw
można by załatwić dzięki więk-
szemu zaangażowaniu i dobrej
woli przy mniejszych nakładach fi-
nansowych. Chciałby na przykład
utworzyć ścieżkę turystyczną
wokół Jeziora Dominickiego albo
dukt spacerowo - leśny od Leszna
do Kąkolewa. Mówi, że bardzo
dużo w tej kwestii dałaby współ-
praca między samorządami, nad-
leśnictwem i powiatem. Takich
pomysłów chętnie zgłaszać będzie
więcej, i to zarówno w sferze wy-
poczynku czy turystyki, jak i wszel-
kich poczynań ułatwiających życie.
Lubi bowiem pracę samorządową i
cieszy się, gdy jest skuteczna. A
zapytany o to, czy będzie kandy-
dował w jesiennych wyborach,
mówi: 

- Zamierzam kandydować. Jeśli
tylko wyborcy pozytywnie ocenią
moją dotychczasową działalność
będę ich reprezentował przez ko-
lejne cztery lata. Mam jeszcze
sporo do zrobienia.

Do rozmowy poprosiliśmy radnego powiatu Remigiusza Leciejewskiego. Pan Remigiusz
mieszka w Przybyszewie, ma 34 lata, do Rady startował z Leszczyńskiego Porozumienia Sa-
morządowego. ten komitet wyborczy ma w Radzie Powiatu czterech radnych. Remigiusz Le-
ciejewski jest najmłodszym radnym powiatu w tej kadencji.
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jego działalnością. W klasach wy-
ższych odbyły się konkursy i elimi-
nacje. Najlepsze wyniki uzyskali
uczniowie: Andrzej Kmiecik, Kry-
styna Duczman i Marek Makałow-
ski, którzy brali udział w
eliminacjach powiatowych. 

- Wieś Długie Nowe przystę-
puje do budowy 2-kilometrowego.
odcinka szosy przez całą wieś do
szosy Leszno – kierunek Długie
Stare z nawierzchnią beton – as-
falt. Pracowała przy tym cała wieś,
w większości w czynie społecz-
nym. 

- Wzorem lat ubiegłych zasa-
dzono las. W 1970 roku zasa-
dzono 19 ha oraz 7, 5 ha
poprawek. 

- Z okazji Święta Pracy odbyła
się uroczysta akademia gro-
madzka. 

- 17 maja z okazji nadania
sztandaru Komitetowi Gromadz-
kiemu ZSL i Ochotniczej Straży
Pożarnej odbył się uroczysty fe-
styn i zlot w Święciechowie. Zje-
chało około 4 tysięcy ludzi. Na
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To już 60 lat
Z tych dokumentów wyczytać

można całą historię KGW w Laso-
cicach. Okazuje się, że już przed
rokiem 1954 panie ze wsi organi-
zowały się do wspólnych zadań.
Na przykład brały udział w konkur-
sach hodowlanych, organizowały
kursy, a czasem razem gdzieś je-
chały. Ale kronika i oficjalna dzia-
łalność rozpoczęły się dokładnie
60 lat temu. Przez pierwszy rok
przewodniczącą Koła była Józefa
Szlanderbach. Potem pałeczkę
przejęła Maria Jędrzychowska.

Kiedy dziś czyta się tamte
pierwsze wpisy, nie sposób oprzeć
się wrażeniu, że kobiety w latach
powojennych bardzo szybko
chciały się wielu rzeczy nauczyć.
Były ciekawe nowości, dowiady-
wały się, jak łatwiej i nowocześniej
prowadzić gospodarstwo, chciały
mieć ładniej w domu i w ogrodzie.
Dlatego organizowały mnóstwo
kursów i wykładów. Przez pierw-
sze kilka lat lasocickie Koło zapra-
szało panie na kursy gotowania,
pieczenia, garmażerki, kosme-
tyczne, ale też haftu czy urządza-
nia ogrodu. Pogadanki dotyczyły
zdrowia, macierzyństwa, kontrak-
tacji owoców, odchowu piskląt i
wielu innych zagadnień. Zawsze
uczestniczyło w nich ponad trzy-
dzieści pań. 

Niezwykle ciekawe jest to, że
Koło już w 1956 roku zorganizo-
wało u siebie wypożyczalnię
sprzętu. A zaczęło się od tego, że

W marcu koło Gospodyń Wiejskich w Lasocicach obchodziło 60 lat istnienia. Pierwszy wpis
w kronice koła pochodzi z maja 1954 roku. a kroniki są dwie – pierwsza, w której zapisano wy-
darzenia do roku 1984, i druga od 1985 roku do dziś. 

w nagrodę za dobre wyniki w ho-
dowli zwierząt domowych panie
otrzymały w nagrodę wagę. Potem
dostały dwa opylacze, radio, same
dokupiły koryto do pasania świń,
szatkownicę do kapusty, sortownik

do ziemniaków. Wypożyczalnia
przez lata wzbogacała się w na-
czynia, wyposażenie kuchni,
nawet pralkę, lodówkę. Wszystko
można było wypożyczyć potrzebu-
jącym i zarobić trochę pieniędzy na
pozostałą działalność Koła. Dziś

oczywiście nikt już nie musi wypo-
życzać sprzętów w Kole, bo albo
ma swoje, albo już się z nich nie
korzysta, ale w latach sześćdzie-
siątych i siedemdziesiątych była to
niezwykle potrzebna pomoc. Teraz

w Sali Wiejskiej po prostu można
organizować imprezy na 150 osób
i KGW ma potrzebne do tego wy-
posażenie. 

W 1961 roku przewodniczącą
Koła została Antonina Bachorska,
a siedem lat później Bożena Skiba.

Natomiast w 1976 roku na prze-
wodniczącą wybrano Urszulę Po-
liwczak. Pani Urszula pełniła tę
funkcję przez 36 lat.

Gdyby ktoś chciał policzyć, ile
imprez zorganizowały panie z Koła

Gospodyń Wiejskich w Lasoci-
cach, miałby spory kłopot. Były ich
bowiem dziesiątki, a może nawet
setki. Dałoby się oczywiście wypi-
sać ile razy były na wycieczkach,
ile zorganizowały zabaw tanecz-
nych, ile razy świętowały Dzień
Kobiet, Dzień Babci, Dzień Matki,
Dzień Seniora. Ale jak policzyć
każde spotkanie, na którym na
przykład przygotowywały ozdoby
świąteczne albo wyjeżdżały rowe-
rem wokół wsi lub gdy omawiały
udział w Dniu Nauczyciela, dożyn-
kach czy organizowały pomoc dla
osób będących w trudnej sytua-
cjach życiowej. A przecież były
jeszcze czyny społeczne i bardzo
potrzebne dziecińce dla dzieci w
okresie żniw (na zdjęciu). Aż
trudno uwierzyć, że tyle można
było zrobić w jednym Kole, które
nigdy nie liczyło więcej niż około
70 osób. 

W kronikach panie zaznaczyły
kilka ważnych dla wsi i Koła dat.
Właśnie ów rok 1956, gdy założyły
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prąd. W      
oczysz       
tek bud         
ciąg. W      
Pałacu      
Zasług      
kronice      
z innym       
sem i R       
dowym       
początk     

Ale      
sposób       
przez la      
dłuższy        
jest czł     
magały     
Maria Ł    
45 lat w       
żena Ł     
ska. A       
Krystyn     
Ławnic     
Elżbiet         

Wsz        
żyło im       
dzinnie  

W s      
Zarząd       
stan zd     
decznie    
jest Ew     
Gremb       
rzena B      
członki         
zował 6     
się 8 m      
plomy. 

- Pr     
koleżan        
od kog        
zapału     
aby Ko      
miało     
równo       
socic. 



[ 9 ] CIECHOWSKI

Wielkopolski Rolnik Roku

Uroczysta gala ogłoszenia kon-
kursu i wręczenia tytułów odbyła
się 23 marca w Sali Ziemi na tere-
nie Międzynarodowych Targów
Poznańskich. Przybyło bardzo
wielu znakomitych gości. Wśród
nich byli posłowie, samorządowcy,
przedstawiciele Ministerstwa Rol-
nictwa, Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej, naukowcy i wielu przyjaciół
rolnictwa i wsi. Z naszej gminy w
gali uczestniczył też wójt Marek
Lorych z małżonką. 

Kapitule Konkursu przewodni-

czy prof. dr hab. Grzegorz Skrzyp-
czak, rektor Uniwersytetu Przyrod-
niczego. To kapituła zgłasza
nominacje do tytułu Wielkopolski
Rolnik Roku. W każdej edycji kon-
kursu są nazwiska dwudziestu no-
minowanych, z których dziesięciu
otrzymuje tytuł. 

- Już sama nominacja jest
ogromnym osiągnięciem i za-
szczytem – mówi zenon Chu-
dziński – Jest przecież oceną
pracy poszczególnych rolników,
przedsiębiorstw rolnych i ferm.

Zwykle tych najlepszych wybiera
się spośród kilkudziesięciu na-
prawdę dobrych gospodarzy. Mam
ogromną satysfakcję, że po raz
pierwszy nominację do tytułu otrzy-
małem już w 2002 roku, a więc w
drugiej edycji konkursu. Niewiele
osób może pochwalić się takim
osiągnięciem. Teraz kapituła nie
tylko mnie nominowała, ale i na-
grodziła. To duże wyróżnienie.

Członkowie kapituły odwiedzili
w ubiegłym roku przedsiębiorstwo
w Długiem Starem dwukrotnie.
Oceniali poziom rolnictwa, jego in-
nowacyjność, nowoczesność. Inte-
resowali się zwłaszcza hodowlą
zwierząt i doskonaleniem bydła
mlecznego. Obejrzeli nowoczesną
oborę dla krów mlecznych w Nie-
chłodzie. Byli pełni podziwu dla no-
wych technologii i światowego
poziomu produkcji rolnej. Ocenili
wyniki produkcyjne, ich rentow-
ność, zapoznali się z planami na
najbliższe lata. 

Tytuł Wielkopolski Rolnik Roku
2013 przyznali właśnie za chów i
hodowlę bydła. 

W czasie gali był czas na gra-
tulacje i życzenia. Zenon Chudziń-
ski odebrał je nie tylko od
organizatorów, ale i od Loży Lau-
reatów, od Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej, od prezydenta Leszna oraz
władz gminy Święciechowa. Wójt
Marek Lorych przekazał laureatowi
pięknie grawerowane życzenia i
podziękowania za pracę na rzecz
rolnictwa i promowania regionu. 

- Tytuł Wielkopolski Rolnik
Roku traktuję jako nagrodę dla
całej załogi – dodaje Zenon Chu-
dziński. – W przedsiębiorstwie
dobre wyniki można osiągnąć tylko
wówczas jeśli pracuje się w ze-
spole. Tak naprawdę jesteśmy
więc Wielkopolskimi Rolnikami
Roku. Myślę, że pracownicy do-
skonale to wiedzą. 

Od 13 lat w naszym województwie przyznawany jest tytuł
Wielkopolski Rolnik Roku. inicjatywę taką zgłosił zarząd Wo-
jewództwa Wielkopolskiego i marszałek Wielkopolski. Co
roku dziesięciu najlepszych rolników z regionu otrzymuje
tytuł, Statuetkę Siewcy oraz nagrodę finansową. W tym roku
wśród laureatów był zenon Chudziński, prezes Przedsię-
biorstwa Rolnego Długie Stare.

Statuetka Siewcy i dyplom
znajdują się w gabinecie pre-
zesa.

Na zdjęciu Zenon Chudziński z żoną Elżbietą w towarzystwie
wójta Marka Lorycha z żoną Anną oraz przyjaciółki rodziny Ireny
Fabiańskiej.

Gala była niezwykle uroczysta. 

yczalnię. Potem rok 1961 – Lasocice dostały
 W roku 1977 pomoc członkiń Koła przy

czaniu cegieł z rozebranej świetlicy i począ-
 dowy nowej sali. Rok 1982 – wieś ma wodo-

 W 1997 roku Urszula Poliwczak otrzymała w
 Prezydenckim za swoją pracę Złoty Krzyż
i. Takich niecodziennych chwil zatrzymano w

e bardzo dużo. Niektóre mówią o współpracy
 mi organizacjami, ze Strażą Pożarną, z sołty-

  Radą Sołecką, z Urzędem Gminy i Samorzą-
m Ośrodkiem Kultury, ze szkołą, w której na

ku odbywały się wszystkie imprezy.
 większość po prostu dotyczyły ludzi. Nie
b więc nie wymienić choć kilka pań, które
 ata bezinteresownie pracowały w Kole. Naj-
y staż ma Leokadia Wasilewska – od 55 lat

 łonkinią KGW. Przewodniczącej zawsze po-
y: Barbara Wilczyńska, Bożena Ławniczak,
 Ławniczak, Krystyna Jędrzychowska. Ponad

  w Kole są: Anna Feler, Elżbieta Dolata, Bo-
 Ławniczak, Aleksandra Sawa, Irena Zamel-

  od ponad 30 lat działają: Maria Frąckowiak,
na Jędrzychowska, Krystyna Józefiak, Maria
czak, Irena Wójcicka, Mirosława Markiewicz,
a Tomczak i Łucja Kluj – sekretarz Koła. 
zystkie panie mówią, że działają w KGW, aby

 m się we wsi lepiej, wygodniej, weselej, ro-
ej. 
 styczniu ubiegłego roku Koło wybrało nowy
d. Z funkcji przewodniczącej ze względu na

 drowia zrezygnowała Urszula Poliwczak. Ser-
e jej podziękowano. Nową przewodniczącą

 wa Jaroszewska, jej zastępczynią Magdalena
ka, wnuczka pani Urszuli, skarbnikiem – Ma-

 Boersna, sekretarzem – Anna Bachorska, a
em – Kasia Wencel. I to ten Zarząd zorgani-

 60-lecie istnienia Koła. Uroczystość odbyła
  marca. Były życzenia, gratulacje, kwiaty, dy-

 
 rzejęłyśmy pałeczkę od naszych starszych

nek – mówi ewa Jaroszewska. – Mamy się
 o uczyć i na kim wzorować. Jesteśmy pełne

, lubimy pracę społeczną. Najważniejsze,
 oło integrowało mieszkańców i aby zawsze

 do zaproponowania ciekawe zajęcia, za-
 dla dorosłych, jak i małych mieszkańców La-
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Bibliotekarz radzi

Pierwsza książka opowiada o
tajemnicy z przeszłości i namiętnej
miłości ukrytej pośród herbacia-
nych wzgórz. Bohaterka Diana,
wzięta prawniczka, nigdy nie przy-
puszczała, że z dnia na dzień wy-
jedzie na drugi koniec świata.
Trzymając w ręce zdjęcie młodej
kobiety na tle wzgórz, decyduje się
wyruszyć na Cejlon, by rozwikłać
rodzinną tajemnicę sprzed stu lat.
Diana chce spełnić ostatnią wolę

ukochanej ciotki, poznać swoje ko-
rzenie i uciec od niewiernego
męża. Na urzekającej wyspie, spo-
witej aromatem herbacianych krze-
wów, odkrywa historię namiętnego,
zakazanego uczucia, które na za-
wsze zmieniło losy jej rodziny. Czy
to sprawi, że Diana znajdzie
szczęście i miłość?

„Pogromca Realu. Moja praw-
dziwa historia” to książka, która
ukazuje, jak ze zwykłego chłopaka
kochającego futbol można stać się
gwiazdą dużego formatu. To je-
dyna i niepowtarzalna, bo autory-
zowana przez Roberta
Lewandowskiego, biografia. Do-
datkowo pisana przy jego udziale.
To najprawdziwsza historia jego
dotychczasowego życia. Życia,
które zaprowadziło go na Wem-
bley, do finału Ligi Mistrzów.

kolejne książki, które propo-
nujemy naszym czytelnikom,
to „Wyspa motyli” Corina
Bomann oraz „Pogromca
Realu. Moja prawdziwa his-
toria” Roberta Lewandow-
skiego. 

Konkurs recytatorski
W Sali Wiejskiej w Długiem Starem odbył się Gminny Konkurs Recy-

tatorski. W czwartek, 20 marca, w poezji i prozie prezentowały się dzieci
i młodzież ze szkół w Święciechowie, Lasocicach oraz Długiem Starem.
Uczestnicy startowali w trzech kategoriach wiekowych. W konkursie udział
wzięło 19 uczniów. W kategorii szkół podstawowych klas II-IV przyznano
następujące miejsca: I – Ignacy Pietrucha i Maksymilian Tulewicz, II – Mi-
chał Sobczyński, III – Zuzanna Leciejewska i Bartosz Rzyski. W kategorii
szkół podstawowych klas V-VII jury przyznało następujące miejsca: I –
Zofia Sobczyńska, II – Angelika Szubart, III – Izabela Jankowiak i Emilia
Prałat. Uczniowie gimnazjum uplasowali się na następujących miejscach:
I – Wiktoria Wawrzyniak, II – Agnieszka Gierzyńska, III – Lidia Wyrodek.
Organizatorami konkursu byli: Zespół Szkół w Długiem Stareem oraz Sa-
morządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie. 

Biblioteka działająca przy Samorzą-
dowym Ośrodku Kultury w Święciecho-
wie ogłosiła całoroczny konkurs pn.
ZAGADKA LITERACKA.

Przypominamy główne punkty regu-
laminu:

1. W konkursie mogą brać udział
czytelnicy naszej biblioteki.

2. W przypadku wielu bezbłędnych
odpowiedzi zwycięzca zostanie wy-
brany drogą losowania.

3. Na zwycięzcę czekają nagrody
niespodzianki. 

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

5. Kartka powinna zawierać: numer

zagadki, autora i tytuł utworu, którego
fragment drukujemy poniżej, imię i na-
zwisko bohatera książki oraz swoje
dane (imię, nazwisko, adres, numer te-
lefonu). 

ZAGADKA NR 3: „Jakie to zwierzę
z bajek ma takie zwyczaje: Gdy chce
połknąć wnuczkę to babcię udaje?”

Nazwiska zwycięzców z poprzed-
nich zagadek podawać będziemy na ła-
mach „Kuriera…”, Facebooku oraz w
siedzibie biblioteki. Serdecznie zapra-
szamy do wspólnej zabawy.

Zwycięzca zagadki nr 1. – Do sie-
dziby biblioteki wpłynęło 8 prawidło-
wych rozwiązań. W drodze losowania
wyłoniono zwycięzcę. Został nim Oskar
Zielonarski. Gratulujemy. 

Zagadka literacka

W piątek, 14 marca, grupa młodzieży ze święciechowskiej szkoły
pod opieką Jowity Pietruchy i Barbary Tyrały udała się do Muzeum
Okręgowego w Lesznie na lekcję pt. „Czerpanie papieru”. Zajęcia
rozpoczęły się od krótkiej prelekcji o tym, od kiedy człowiek zna
papier, z czego go wykonywał, dlaczego stare kartki żółkną, a
jeszcze starsze nie? Następnie każde dziecko zanurzało w wiel-
kiej misie specjalne sito, na którym pozostawały kawałki rozdrob-
nionego starego papieru. Ramy sita należało wytrzeć ręką i
szybko umieścić powstałą masę na ściereczce. Na koniec masa
trafiała pod prasę, która wyciskała nadmiar wody i… kartka była
gotowa. Oczywiście nie powstał zwykły papier, ale bardzo szcze-
gólny – gruby, o ciekawej fakturze i kolorze. Dzieci poprzez za-
bawę wiele się nauczyły i miło spędziły razem czas. 

Cinema3D poleca
Niesamowity Spider-Man 2 –

PReMieRa 24 kwietnia – akCJa,
SCi-Fi

Zbliża się zakończenie szkoły,
ale pomimo to Peter Parker (An-
drew Garfield) ma ważniejsze
sprawy na głowie. Jego życie
utknęło pomiędzy ściganiem złych
facetów jako Spider-Man a spotka-
niami z ukochaną Gwen Stacy
(Emma Stone). Peter nie zapomniał
o obietnicy złożonej ojcu dziew-
czyny, jednak nie potrafi jej dotrzy-
mać. Wszystko zmienia się, gdy w
mieście pojawia się nowy złoczyńca
Electro (Jamie Foxx)...

kochanie, chyba cię zabiłem-
PReMieRa 4 kwietnia – SeNSa-
CyJNy, CzaRNa kOMeDia

Śledczy Wierzbowski (Ireneusz
Czop) – samozwańczy twardziel i

naśladowca Brudnego Harry'ego,
doprowadza do załamania nerwo-
wego kolejnego partnera, do reszty
wyczerpując cierpliwość szefa.
Zmęczony wybrykami Wierzbow-
skiego przełożony skazuje go na to-
warzystwo funkcjonariusza Grasia
(Arkadiusz Jakubik), chorobliwie
przesądnego specjalisty od... pa-
pierkowej roboty. Niekonwencjo-
nalny duet, któremu nikt nie wróży
powodzenia, szybko staje przed
największym wyzwaniem w karie-
rze. Wszystko za sprawą Jana
(Zbigniew Zamachowski) – który
pechowo zastrzelił niewierną żonę
(Iza Kuna) i jej kochanka (Leszek Li-
chota). Nieustępliwi policjanci ru-
szają tropem zabójcy, a lista ofiar
kilera z przypadku niespodziewanie
zaczyna się wydłużać….



[ 11 ]KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

ktokolwiek słyszał ??? ktokolwiek wie ???
Dwudziestoosobowa grupa uczniów ze Szkoły Podstawo-
wej w Lasocicach bierze udział w projekcie unijnym „Cyf-
rowa Dziecięca encyklopedia Wielkopolan”. Młodzież
poszukuje informacji na temat osób, które zasługują na
wpis do takiej encyklopedii. Pomóżcie im odnaleźć byłych
lub obecnych mieszkańców gminy, którzy w wyjątkowy spo-
sób przyczynili się do rozwoju swojej małej ojczyzny, a o
których nie wszyscy pamiętają. Uczniowie na pomysły i pro-
pozycje czekają pod numerem telefonu 65 533-81-19 lub ad-
resem e-mail: zslasocice@interia.pl 

Pod koniec lutego w Sali Wiejskiej w Święciechowie odbył się
spektakl teatralny pt. „Warkocz Królewny Wisełki”. Przedstawienie
obejrzeli przedszkolacy i uczniowie klas pierwszych. Spektakl
opierał się na mało znanej legendzie polskiej, która przybliża po-
chodzenie nazwy rzeki Wisły. Sceneria drewnianego grodu, stroje
z epoki, zapomniane zwyczaje sprzed wieków były cenną lekcją
historii dla dzieci. W przedstawieniu wystąpili artyści ze Studia
Małych Form Teatralnych, Scenografii i Reżyserii z Krakowa. 

Dzieci ze świetlicy szkolnej w Święciechowie, wzięły udział w VII
Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym. Konkurs został ogłoszony
przez placówkę z Pyskowic, a zaproszono do niego nie tylko
uczniów polskich świetlic szkolnych, ale także z Francji, Niemiec i
Ukrainy. Uczestnicy musieli wykonać dowolną techniką, przy uży-
ciu materiałów odpadowych, pracę pod hasłem „Moja okolica”.
Dzieci uznały, że najbardziej charakterystycznym obiektem Świę-
ciechowy jest wiatrak i przylegające do niego budynki SOK-u. Naj-
pierw uczniowie udali się w plener na sesję fotograficzną, potem na
podstawie zdjęć wykonali szkice, a następnie wykleili kontury starą
tekturą falistą, ścinkami materiałów, kawałkami korka, gazetami i
wypalonymi zapałkami. Efekt okazał się bardzo ciekawy, ale na wer-
dykt jury trzeba będzie poczekać do końca kwietnia.

Pod koniec lutego w sekcji plastycznej działającej przy Samorzą-
dowym Ośrodku Kultury w Święciechowie odbyły się ciekawe
warsztaty. Dzieci pracowały z nowym materiałem. Tworzyły prace
techniką massgumi, czyli specjalną pianką dekoracyjną. Pod czuj-
nym okiem instruktorki Grażyny Onichimowskiej powstały
ozdobne pojemniki na długopisy. W czwartek, 6 marca, odbyły się
kolejne warsztaty. Tym razem młodzi artyści przygotowując się do
świąt wielkanocnych ozdabiali jajka metodą decupage. Zajęcia
prowadziła Katarzyna Kowalska, a nad całością opiekę sprawo-
wała opiekunka grupy Mirosława Wojciechowska. 

W sobotę, 29 marca, w Sali Wiejskiej w Święciechowie zakoń-
czyła się kolejna edycja Mistrzostw Gminy Święciechowa w Grze w
Kopa o Puchar Wójta Gminy. Rozegrano pięć turniejów w Krzycku
Małym, Przybyszewie, Lasocicach, Strzyżewicach i w Święciecho-
wie. Suma punktów ze wszystkich turniejów liczyła się w klasyfika-
cji generalnej. W rywalizacji brało udział 60 zawodników z terenu
gminy. Rywalizacja przebiegała w sportowej atmosferze. Zwycięzca
każdego turnieju otrzymał statuetkę. Po ostatnim turnieju podliczono
punkty i przyznano ostateczne miejsca na podium. Nagrody wrę-
czyli w imieniu wójta gminy Danuta Rolla oraz główny organizator i
sędzia zawodów Jan Andrzejewski. Okazały puchar i tytuł Mistrza
Gminy Święciechowa zdobył Krzysztof Szulc z Długiego Starego.
Miejsce II zajął Wiesław Całujek ze Strzyżewic, a III miejsce wywal-
czył Andrzej Rosik z Gołanic. Następne miejsca kolejno zdobyli:
Zdzisław Kubiak ze Święciechowy, Grzegorz Stangret z Długiego
Starego, Zygmunt Linka z Długiego Nowego, Piotr Antoniak ze
Święciechowy, Jan Florek z Długiego Nowego, Stefan Walczak z
Przybyszewa, Wiesław Antoniak ze Święciechowy, Wojciech Szcze-
paniak ze Święciechowy, Adam Wasiołka z Przybyszewa, Stanisław
Kurpisz ze Święciechowy, Roman Niźnik ze Święciechowy, Mariusz
Góralczyk ze Strzyżewic, Andrzej Kruk ze Strzyżewic, Norbert Szulc
z Długiego Starego, Edward Gzyl z Przybyszewa oraz Piotr Nyczka
ze Święciechowy. Wszystkie wymienione osoby otrzymały nagrody
rzeczowe. Wyróżniono również najstarszego zawodnika Henryka
Majchrzaka. Organizator składa podziękowania osobom, które po-
magały przy organizacji turniejów w poszczególnych miejscowo-
ściach gminy. 

Podsumowanie kopa
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Prawdziwe 
historie

Wyszłam za mąż bardzo młodo
i wyjechałam z mojej rodzinnej
miejscowości. Rodzice zostali z
siostrą i w miarę dobrze im się po-
wodziło. Ja pojechałam w nie-
znane, gdzie nie mieliśmy nikogo
z bliskich. Rodzice męża odeszli
już dawno, a on był jedynakiem.
Jedyne, co los dał nam na począ-
tek, to mieszkanie. Leszek odzie-
dziczył je po mamie. Mogliśmy
więc bezpiecznie zaczynać naszą
wspólną podróż.

Byliśmy zakochani i do dzisiaj
tak jest, choć od ślubu minęło
szesnaście lat. Mamy dwie córki,
obie chodzą do szkoły podstawo-
wej. Kłopoty zaczęły się, gdy mąż
stracił pracę. Na początku wyda-
wało się, że to chwilowe, że coś
znajdzie. Sięgaliśmy do oszczęd-
ności, ograniczyliśmy wydatki. Ale
miesiące mijały, a Leszek nie mógł
znaleźć zajęcia. Nie muszę wam
mówić, jak się tym zamartwiał i jak
coraz bardziej wpadał w panikę.
Bałam się nie tylko o przyszłość
dziewczynek, ale i o męża. Chwi-
lami wydawało mi się, że zrobi coś
niemądrego. 

Niedaleko od nas mieszkała

Czytam „Prawdziwe historie” każdego miesiąca i myślę, że
nigdy nie zabraknie wam tematów do tej rubryki. Życie co-
dziennie przecież niesie jakąś sprawę, jakieś problemy, nie-
kiedy radości. Rzecz w tym, by czytelniczki chciały się nimi
dzielić z innymi. to jest chyba najtrudniejsze, bo trzeba się
otworzyć, pokazać kawałek swojego „ja”, bywa, że nazwać
niektóre rzeczy po imieniu. Pomyślałam więc, że napiszę o
mojej codzienności, zwyczajnej, zabieganej, czasem smut-
nej. takich chyba jest w naszym otoczeniu najwięcej. ale też
z takich historii można wyciągnąć wnioski, czegoś się nau-
czyć, podpatrzeć. Przyznam szczerze, że po lekturze kilku
waszych „Prawdziwych historii” chciało mi się po prostu żyć.
Może więc i moja komuś pomoże?

starsza sąsiadka. Była sama, cho-
ciaż, jak się później okazało, miała
rodzinę. Często spotykałam ją
przed sklepem albo na spacerze.
Kiedyś rozpoczęłyśmy rozmowę o
moich córeczkach. Chciała wie-
dzieć, ile mają lat, jak się chowają,
w co bawią. Ucieszyło mnie jej za-
interesowanie, bo dziewczynki nie
miały tu dziadków, a pani Renia
otwierała przed nimi serce. Zaczę-
łyśmy się odwiedzać. Najpierw raz
na kilka dni, potem częściej. Za-
praszałyśmy panią Renię na
święta, kiedyś zabraliśmy ją na
wczasy, zawsze jest na imieninach
dziewczynek. Myślę, że tęskni do
swoich wnuków, którzy przyjeż-
dżają tu nie częściej niż raz w roku. 

A piszę o pani Reni dlatego, by
powiedzieć, że bez niej nie prze-
trwałabym tamtych trudnych dni z
mężem. To pani Renia zabierała
do siebie dziewczynki, gdy Leszek
leczył depresję. To ona „przega-
dała” ze mną niejeden wieczór i
pocieszała mnie jak tylko mogła.
To ona pożyczała nam pieniądze,
nie wiedząc, kiedy będziemy mogli
je oddać. Nigdy o to nie pytała. Nie
mogę zrozumieć, dlaczego jej ro-

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

POŁOŻNa
ŚRODOWiSkOWO - RODziNNa
CeRtyFikOWaNy DORaDCa

LaktaCyJNy
mgr HaLiNa kOŁODzieJek 

- kontrakt z NFZ
- wizyty domowe

- opieka nad ciężarną od 21 tygodnia ciąży
- opieka nad noworodkiem i położnicą 

tel: 605-135-610

dzina nie chciała mieć tak kocha-
jącej mamy i babci, takiego przyja-
ciela. Dlaczego zrezygnowali z
miłości, którą trudno przeliczyć na
pieniądze. Ja miałam szczęście,
poznałam panią Renię. 

W codzienności, która nie za-
wsze jest łatwa, nauczyłam się
„łapać” szczęśliwsze chwile. Nie
zapomnę, gdy z Leszkiem siedzie-
liśmy przy stole i ustalaliliśmy, na
co starczą pieniądze, gdy listonosz
przyniósł paczkę. To był prezent od
mojej siostry. Przysłała nam mnó-
stwo rzeczy do jedzenia i kilka za-
bawek dla dziewczynek. Nam
wydawało się, że ktoś przychyla
nam nieba. Albo inny przykład. Ro-
dzice kolegi moich córek zabrali je
na wspólną wycieczkę. Tak po pro-
stu, bo je lubili, bo wiedzieli, że nas
nie będzie na to stać, bo nie chcieli
nas upokarzać dawaniem pienię-
dzy. Inni znajomi zaproponowali
Leszkowi dorywczą pracę. Ta

oferta przyszła w chwili, gdy już
chciał wyjechać za granicę. Bałam
się, że tam się zagubi, zostanie,
może nas nawet zostawi. 

To, co mówię, nie jest ani tro-
chę odkrywcze. Po prostu trzeba
obok siebie mieć przyjaciół, znajo-
mych, bliskich. Razem naprawdę
można dużo udźwignąć. Ja to
wiem najlepiej. Kilka miesięcy
temu zachorowałam. Poważnie.
Już jestem po pierwszej chemii.
Nie czuję się najlepiej. Ale mam
swoje córeczki, mam Leszka. I
Bogu dziękuję, że mam panią
Renię. Od dawna mówię jej mama,
a moje dziewczynki babcia. Jest
najlepszym człowiekiem na świe-
cie. Ona mnie przekonuje, że bę-
dzie dobrze. A ja jej wierzę.
Przecież mam „łapać szczęście”
gdzie tylko się da. Teraz przyjdzie
z moim wyzdrowieniem. Może na-
piszę do was kiedyś o tym?

MaRta
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HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Na początku miesiąca mogą się
spełnić Twoje marzenia związane z
życiem osobistym. Będzie to jednak
wymagało podjęcia trudnych decyzji.
W pracy spodziewaj się małych nie-
porozumień. Nie „podgrzewaj” sytua-
cji.

Byk 20.04-20.05
Masz szansę zakochać się bez pa-

mięci. Rozejrzyj się wokół i zwróć
uwagę na kogoś, kto od dawna Cię
adoruje. Zastanów się, czy nie zmie-
nić pracy. Zdrowie dobre.  

Bliźnięta 21.05-21.06
Przygotuj się na pośpiech i wysi-

łek. Będziesz mieć okazję pokazać, co
potrafisz. Za tym prawdopodobnie pó-
jdzie gratyfikacja finansowa. W uczu-
ciach trochę zawirowań. 

Rak 22.06-22.07
Wkrótce uda Ci się rozwiązać kilka

problemowych spraw. Pozwól sobie
jednak pomóc. W drugiej połowie mie-
siąca miłe spotkanie po latach. I dobra
wiadomość. 

Lew 23.07-22.08
Trochę za dużo pracujesz. Pamię-

taj o odpoczynku i kontroli zdrowia,
zwłaszcza serca. Ktoś bliski poprosi
Cię o wsparcie, nie odmawiaj. Finanse
lepsze.

Panna 23.08-22.09
Żadna przeszkoda Ci teraz nie-

straszna. Gwiazdy wróżą powodzenie
we wszystkim, czego dotkniesz. Może
to czas na ryzykowniejsze decyzje.
Wkrótce zaskoczy Cię nowa znajo-
mość.

Waga 23.09-22.10
Najbliższe dni mogą okazać się

ważne w Twojej zawodowej karierze.
Może dostaniesz nową propozycję
pracy. Pamiętaj, że stać Cię na wiele.
Nie przesadzaj z wydatkami. Uważaj
też za kierownicą.

Skorpion 23.10-21.11
Skup się na życiu towarzyskim.

Należy Ci się trochę odpoczynku. Być
może poznasz nowych znajomych, a
kto wie, czy nie nową miłość. Spo-
dziewaj się ważnej przesyłki.

Strzelec 22.11-21.12
Ustal priorytety i zajmij się tym, co

najważniejsze. Wszystkiego naraz nie
da się „ciągnąć”. Pewien Wodnik
ciągle na Ciebie patrzy. To może być
początek pięknej znajomości.

koziorożec 22.12-19.01
Będziesz rozsiewać wokół siebie

wdzięk i urok, więc możesz oczekiwać
bardzo miłych relacji. Nie przesadź
jednak z flirtowaniem. W pracy trochę
zmian. Finanse lepsze. 

Wodnik 20.01-18.02
Nadchodzący czas wykorzystaj na

naprawę stosunków ze współpracow-
nikami. Nie przywiązuj wagi do plotek.
W drugiej połowie miesiąca zrób sobie
dwa, trzy dni wolne. Skontroluj zdro-
wie.

Ryby 19.02-20.03
Nadchodzące tygodnie to praw-

dziwa sielanka w domu. Odbierzesz
sporo sygnałów świadczących o miło-
ści bliskich. W pracy, niestety, więcej
obowiązków. O urlopie możesz na
razie zapomnieć. 

(: (: HUMOR :) :)
- Kowalski, nie widziałem cię na
ostatnich zajęciach z kamuflażu.
- Dziękuję, panie sierżancie!

* * *
Chińczyk pyta Polaka:
- Ilu was jest?
- Mniej więcej 39 milionów
- O, to wy się chyba wszyscy do-
brze znacie.

* * *
W nadmorskim kurorcie wybuchła

Dziś propozycja dwóch bar-
dzo łatwych do przyrządze-
nia dań. Robimy je nie dłużej
niż pół godziny. a są na-
prawdę smaczne. 

Gotowany ryż z warzywami.
SKŁADNIKI: 40 dag ryżu (np. ar-
borio), 20 dag oczyszczonej zielo-
nej fasolki szparagowej, 8-10
pomidorów koktajlowych, 2 łodygi
selera naciowego, 4 łyzki kukury-
dzy z puszki, 4 łyżki masła, 6
szklanek bulionu warzywnego, sól,
biały pieprz. SPOSÓB PRZYGO-
TOWANIA: Masło rozgrzej. Wsyp
ryż. Smaż, aż ziarenka zrobią się
szkliste. Dolej gorący bulion. Gotuj,
aż ryż wchłonie cały płyn. Fasolkę
oraz pomidorki potnij na kawałki.
Seler oczyść, łodygi pokrój w grub-
sze plasterki. Seler i fasolkę dodaj
do ryżu. Zmniejsz płomień. Gotuj
razem jeszcze 20-25 minut. Pomi-
dorki oraz kukurydzę dołóż do ri-
sotta 5 minut przed końcem
gotowania. Danie przypraw do
smaku solą i pieprzem. 

kotleciki jajeczne. SKŁAD-
NIKI: 5 jajek ugotowanych na
twardo, 2 dymki, łyżka masła, 3

łyżki kukurydzy z puszki, jajko su-
rowe, 6-8 łyżek bułki tartej, sól,
pieprz, słodka papryka, olej. SPO-
SÓB PRZYGOTOWANIA: Ugoto-
wane jajka obierz ze skorupek i
drobno posiekaj. Cebulkę posiekaj
i zeszklij na maśle. Do miski wsyp
posiekane jajka, cebulę, pokrojony
drobno szczypiorek i odsączoną
kukurydzę. Dodaj jajko i 4 łyżki
bułki tartej. Mieszaj, dopraw do
smaku. Z masy wilgotnymi dłońmi
formuj nieduże kotleciki. Obtaczaj
je w pozostałej bułce tartej, smaż
na rumiano na oleju. Podaj na
ciepło z ulubionym sosem czosn-
kowym, pomidorowym czy chrza-
nem. 

Szybko i tanio
Kuracja dla
włosów

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ
* Babka drożdżowa będzie dłu-

żej świeża i nie straci aromatu, jeśli
przechowamy ją w dużym pojem-
niku razem z całym jabłkiem.

* Wiosną najczęściej forsycje
stoją w naszych mieszkaniach. Aby
dłużej cieszyły nas swoim widokiem
do wody wrzucić należy aspirynę,
albo tabletkę multiwitaminy lub po
prostu łyżeczkę cukru.

* Kandyzowane owoce można
zrobić samemu. Wystarczą cytrusy:
mandarynki, pomarańcza, grej-
pfruty, limonki - pokroić w małe plas-
try i wrzucić do wrzącego syropu.
Syrop zrobić należy szklanką wody
ze szklanką cukru. Cytrusy gotuje
się 15 minut, odsącza i studzi.

* Napoczęta cytryna nie wy-
schnie jeśli przekrojoną połówkę po-
łożymy na talerzyku z wodą i
umieścimy w lodówce. Wodę trzeba
zmieniać codziennie, a cytrynę
przykryć. 

* Ślady palców, które pozostały
na drewnianych meblach lub innych
sprzętach z drewna, uda się usunąć
pocierając je przekrojonym na pół
ziemniakiem. Potem meble trzeba
wytrzeć suchą szmatką. 

* Można usunąć kamień z oczek
sitka przy baterii. Sitko należy od-
kręcić i zanurzyć na 15 minut w cie-
płym occie. Potem wyczyścić
szczoteczką do zębów i dokładnie
spłukać. 

Dobre rady

1 K
2 K

3 Ś
4 P

5 D
6 I

7 P
8 K

panika. Wszyscy się pochowali, bo
z cyrku uciekły dwa lwy. Zwierzęta
poszły na plażę, usiadły nad brze-
giem morza i jeden z nich mówi:
- Zupełnie nie rozumiem tych ludzi.
Zobacz - pełnia sezonu, a tu nig-
dzie żywej duszy. 

* * *
Rowerzysta zagapił się i zderzył z
krową. Na miejsce zdarzenia przy-
jeżdża policjant i mówi: 
- No to komu mam wystawić ten
mandat?
- Na co krowa: - Muuuuu!

Przesuszonych - Maseczka od-
żywcza: dojrzałego banana zmiksuj
z łyżeczką miodu i kilkoma kroplami
olejku argonowego. Papkę nałóż na
umyte, wilgotne włosy na 20 minut.
Następnie dokładnie wypłucz. 

Przetłuszczających się - Płu-
kanka odświeżająca: wymieszaj po
łyżeczce ziela skrzypu polnego, ty-
mianku, liści szałwii i rozmarynu.
Mieszankę zalej 1/2 litra wrzątku i
odstaw pod przykryciem do zapa-
rzenia. Po 10 minutach napar prze-
cedź, wlej do miski, dodaj tyle wody,
by zamoczyć w nim włosy i płucz je
przez kilka minut. 

Dziś kolejna rozsypanka. Dotyczy wiosny i przyrody. aby
wziąć udział w losowaniu nagrody, należy najpierw ułożyć
słowa z rozsypanych liter w poziomych rzędach. Dla ułatwie-
nia podajemy pierwsze litery. Potem do diagramu poniżej
wpisać trzeba kolejno litery: pierwszą z pierwszego rzędu,
drugą z drugiego, trzecią z trzeciego itd. Prawidłowe hasło
przesłać należy do redakcji do 30 kwietnia.

W poprzednim numerze "Kuriera..." umieściliśmy krzyżówkę - diagram.
Prawidłowe rozwiązanie brzmiało: “marcowe słońce”. Do naszej redakcji
wpłynęło sześć prawidłowych rozwiązań. Spośród nadesłanych rozwią-
zań wylosowaliśmy zwycięzcę. Jest nią Julia Małycha ze Strzyżewic. Po
odbiór nagrody zapraszamy do Samorządowego Ośrodka Kultury w Świę-
ciechowie w godz. od 8 do 15. 

(1)  l , r,k ,y,o,o
(2) w,t ,y, i ,k ,a
(3) t ,a,w,ę,ś , i
(4)  n,ś, i ,z,p ,e,g,r, i ,e,b

(5) s,e,z,y,k,c,d ,z
(6) l , i , i ,k ,g,a
(7) e,o,e,g, l ,p , r
(8)  r,m,e,k ,e,ń,z, i

k
W P I S Z   R O Z W I Ą Z A N I E
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W sobotę, 8 marca, odbyły się Krajowe Mistrzostwa Polski w Belly
Dance/Oriental oraz Freestyle Dance, organizowane przez Pol-
ski Związek Tańca Freestyle i AZS TANERO z Nysy. Do rywaliza-
cji przystąpiło około 600 uczestników z całej Polski, w tym
działająca przy UKS Dragon Długie Stare grupa tańca oriental-
nego Hayat. Dziewczynki pod kierownictwem Małgorzaty Jędro-
wiak wywalczyły złoty medal w kategorii Belly Dance Show.
Zespół po raz pierwszy startował w tak prestiżowym turnieju. Tan-
cerki, które wywalczyły medal, to: Marysia Łakomska, Agnieszka
Hibszer, Martyna Kłys, Michalina Maniszewska, Wiktoria Banak,
Natalia Bartkowiak oraz Zuzanna Kołodziejczyk. Gratulujemy. 

Pod koniec lutego szkołę w Święciechowie odwiedziła trójka mło-
dych Europejczyków z Portugalii i Gruzji. Zagraniczni studenci wi-
zytują nasz region w ramach współpracy z Centrum Aktywności
Twórczej w Lesznie. Zaproszeni zostali na lekcje angielskiego, bo
tym właśnie językiem się komunikują. Studenci prezentowali na
zajęciach w szkole podstawowej i gimnazjum swoje kraje. Mówili
o historii, tradycjach i kulturze Portugalii oraz Gruzji. Lekcje z ob-
cokrajowcami były dla święciechowskich uczniów wielką moty-
wacją do nauki języka, ponieważ przekonali się, że dzięki
znajomości angielskiego mogą komunikować się z ludźmi z ca-
łego świata.

Sekcja sportowa Samorządu Szkolnego w Długiem Starem w
składzie Joachim Piwek oraz Mariusz Knecht zorganizowała sie-
dem spotkań w szkolnych rozgrywkach tenisa stołowego. Przed-
stawiamy statystykę wszystkich spotkań. W kategorii dziewcząt
przyznano następujące miejsca: I - Sandra Bestra, II – Maja Bo-
dylska, III – Aleksandra Stachowska. W kategorii chłopców ze
szkoły podstawowej I miejsce zajął Dawid Szulc, II miejsce - Ma-
riusz Knecht, a III miejsce - Sebastian Bestry. Natomiast w kate-
gorii chłopięcej gimnazjum przyznano następujące miejsca: I –
Joachim Piwek, II – Patryk Maćkowiak, III – Adam Knecht. Gratu-
lujemy zwycięzcom.

W turnieju uczestniczyło sześć
zespołów ze szkół podstawowych:
nr 5 Leszno, nr 7 Leszno, nr 9
Leszno, Drobnin, Pawłowice oraz
Święciechowa.

Po rozegraniu 15 spotkań
pierwsze miejsce w zawodach z
dorobkiem 11 pkt zajęła drużyna
ze Święciechowy, a najlepszym
strzelcem z 8 bramkami został
Oskar Hermanowicz ze Święcie-
chowy. Drugie miejsce z taką
samą liczbą punktów, ale gorszą

różnicą bramek, przypadło SP nr
7, a na najniższym stopniu podium
stanęła, reprezentacja SP z Drob-
nina.

Zwycięzcy otrzymali: medale,
puchar, komplet strojów piłkarskich
oraz dyplom. W skład zwycięskiej
drużyny ze Święciechowy weszli:
Mateusz Florczak, Oskar Herma-
nowicz, Kacper Koźmiński, Adam
Malesiński, Jakub Majer, Artur
Nędza, Gabriela Adamska, Natalia
Błażejewska.

W leszczyńskiej hali sportowej trapez odbył się i Weekend
Piłkarski w Lesznie, zorganizowany przez Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji oraz sklep sportowy eX’ S Sport. 

Piłkarski weekend

Uwaga! informujemy mieszkańców, że w piątek, 2 maja,
Urząd Gminy w Święciechowie będzie nieczynny. tego dnia
nie pracują też szkoły i przedszkole, Samorządowy Ośrodek
kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Stanu
Cywilnego. Dzień wolny od pracy będzie też miało Starostwo
Powiatowe i pozostałe Urzędy Miast i Gmin w powiecie.
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Dzień Kobiet w gminie
W Dzień kobiet, 8 marca, świętowało wiele mieszkanek naszej gminy. Wszystkie panie
biorące udział w miejscowych imprezach odebrały moc życzeń. W Święciechowie odbył
się koncert Szymona Gądy, prowadzącego Studio Piosenki przy Gminnym Ośrodku
kultury we Włoszakowicach. artyście towarzyszyły podopieczne: anna Sobol, Julia
Bajon oraz katarzyna Józefczak. Świętowano także w Lasocicach, gdzie swój jubileusz
60 – lecia obchodziło miejscowe koło Gospodyń Wiejskich. imprezy okolicznościowe
odbyły się także w Strzyżewicach, Niechłodzie, trzebinach, krzycku Małym i Długiem
Starem. 

Święciechowa

Długie Stare

Trzebiny

Strzyżewice

Niechłód Krzycko Małe
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WITALIŚMY WIOSNĘ

W pierwszy dzień wiosny, 21 marca, ogłoszono wyniki konkursu
plastycznego, zorganizowanego dla tancerzy Zespołu Pieśni i
Tańca Marynia. Komisja po wnikliwej analizie wszystkich prac o
tematyce wiosennej postanowiła przyznać nagrody i wyróżnie-
nia w pięciu kategoriach. W grupie najmłodszych tancerzy przy-
znano następujące miejsca: I – Amelia Ujejska i Olga Bogacz,
II – Wiktoria Kędziora, III – Zuzanna Leciejewska, Weronika i
Ewelina Olejniczak, wyróżniono także pracę Weroniki Weso-
łowskiej. W kategorii rodzinnej wręczono następujące nagrody:
I – Weronika Kołodziejczyk, II – Oliwia George i Zuzanna Waw-
rzyniak, III – Zofia Szulczyk. W kolejnej grupie wiekowej I
miejsce zajęła Agnieszka Ławniczak, II miejsce - Agnieszka
Olejniczaka, III miejsce - Dominika Pietrzak i Magdalena Ci-
choszewska. W grupie gimnazjalistów na kolejnych miejscach
uplasowali się: I – Dominika Wawrzyniak, II – Eryk Przybylski,
III – Julia Krzykała i Daria Kubacka. Jury postanowiło przyznać
także trzy pierwsze miejsca w grupie studentów. Nagrody otrzy-
mali: Szymon Frankowski, Grażyna Frankowska i Paulina Za-
warta. 


