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Kiedy w naszym regionie rozpoczęły się ferie, na dworze był śnieg i mróz. Zima sprawiła dzieciom prawdziwą nie-
spodziankę. Nic dziwnego, że organizatorzy zajęć proponowali uczniom zabawy na świeżym powietrzu. Prawdziwą nie-
spodzianką było dla nich otwarcie lodowiska przy OSP w Święciechowie. Pomysł okazał się doskonały, bo na tafli
bawiły się zarówno najmłodsze, jak i starsze dzieci. Powiedzmy jednak, że innych atrakcji przygotowanych przez
szkoły i placówki kultury także nie brakowało. 

Zajęcia organizowały szkoły w Święciechowie, Lasocicach i Długiem Starem, a także Samorządowy Ośrodek Kul-
tury i biblioteka w Święciechowie. W Przybyszewie rozrywki na czas ferii proponowali dzieciom wolontariusze ze Sto-
warzyszenia ZMW, a w Niechłodzie klub sportowy Błękitni. Bogatą ofertę dla najmłodszych miały też świetlice
socjoterapeutyczne w Henrykowie, Niechłodzie i Święciechowie. Zdjęcia z zajęć w świetlicy w Henrykowie pokazujemy
na stronie 11. We wszystkich miejscowościach i placówkach dzieci mogły brać udział w zabawach sportowych, ta-
necznych, konkursach plastycznych, zabawach na śniegu i lodzie, wyjazdach i tak dalej. Więcej zdjęć z tych zajęć na
stronie 16. 

Na lodowisku
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Ważne dla przedsiębiorców

Z dniem 31 grudnia ubiegłego
roku wszystkie dane dotyczące
firm działających na terenie kraju
znalazły się w Centralnej Ewiden-
cji i Informacji o Działalności Gos-
podarczej. Do tej pory tymi
informacjami dysponowały sądy
oraz urzędy gmin, teraz dane są w
rejestrze sądów i w Centralnej
Ewidencji. Organem ewidencyj-
nym jest Minister Gospodarki.  

Rejestracja w Centralnej Ewi-
dencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej jest wolna od opłat. A
zatem, jeśli ktokolwiek chciałby po-
bierać za to pieniądze, robi to niele-
galnie. Tymczasem do
przedsiębiorstw docierają pisma z
blankietami do zapłaty 115 zł, za
wpis prowadzony przez Krajowy Re-
jestr Pracowników i Pracodawców
Sp. z. o. o. 

Informujemy więc, że te prośby
nie mają żadnego związku z Cen-
tralną Ewidencją i są zwykłą działal-
nością gospodarczą tej spółki.
Rejestr przez nią prowadzony nie
jest rejestrem urzędowym. Decyzję
o umieszczeniu swoich danych w
tym rejestrze każdy przedsiębiorca

podejmuje dobrowolnie i na własną
odpowiedzialność. 

Powtórzmy więc raz jeszcze -
wszystkie informacje o przedsiębior-
stwach umieszczone są w Central-
nej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej - w skró-
cie CEIDG - bezpłatnie. Dane te
można znaleźć pod internetowym
adresem www. firma. gov. pl. Każdy
może zatem wejść do Centralnej
Ewidencji i poszukać interesującej
go firmy. Wyszukiwanie możliwe jest
po podaniu nazwy firmy, nazwiska
właściciela, numeru NIP oraz RE-
GONu i tak dalej. Aby te dane uzys-
kać trzeba przepisać kod z obrazka.

Centralny Rejestr pozwala też na
pobieranie wniosków umożliwiają-
cych założenie lub wyrejestrowanie
firmy. Wydrukować można również
decyzje o wpisie do CEIDG, z kolej-
nymi jego zmianami, które wydaje
Minister Gospodarki. 

Już za miesiąc odpowiemy na
kilka pytań dotyczących Central-
nego Rejestru, które nasi przedsię-
biorcy kierują do Urzędu Gminy.
D o t y c z y ć  b ę d ą  u ł a t w i e ń  w  prowa-
dzeniu firmy. 

Procent 
dla Kacpra

Do końca kwietnia każdy z nas
musi złożyć zeznanie podatkowe
za rok 2011. Dokument PIT skła-
damy w Urzędzie Skarbowym, a w
odpowiedniej rubryce możemy za-
znaczyć, że jeden procent na-
szego podatku przekazujemy
potrzebującym. Aby to zrobić, wpi-
sać musimy numer KRS osoby, dla
której przeznaczamy pieniądze. W
naszej gminie jest kilka osób, które
liczą na naszą pomoc. W ubiegłym

miesiącu podaliśmy KRS Karoliny
Jankowiak, Kamili Herkt oraz Jo-
anny Kąkol. Dzisiaj podajemy
numer, który umożliwi odpis dla
Kacpra Poliwczaka z Lasocic. O
Kacprze piszemy wewnątrz nu-
meru, gdyż w gminie do zbiórki
pieniędzy dla niego włączyły się
także dzieci. Ale zeznania wypeł-
niają dorośli. Dlatego ich prosimy,
by swój jeden procent podatku
przeznaczyli dla Kacpra. W zezna-
niu wpisać trzeba KRS
0000050135 z dopiskiem Poliw-
czak. Pamiętajmy, że oddanie jed-
nego procentu podatku nic nas nie
kosztuje. A w naszej gminie mamy
komu go oddać. 

W czwartek, 9 lutego, w Lasocicach odbyły się półroczne egza-
miny w Ognisku Muzycznym. Ognisko działa przy Samorządo-
wym Ośrodku Kultury w Święciechowie. Obecnie jest w nim
dziesięciu uczniów. Trzy osoby podjęły naukę na instrumentach
klawiszowych, sześć osób na gitarze i jedna na skrzypcach. Cykl
kształcenia odbywa się w dwóch grupach: dziecięcej trwającej 6
lat, oraz młodzieżowej trwającej 4 lata. 

Ponad sto imprez
Rozmowa z Markiem Tulewiczem, dyrektorem Samorządo-
wego Ośrodka Kultury w Święciechowie

Tradycyjnie na początku stycznia
Samorządowy Ośrodek Kultury w
Święciechowie sporządził zestawie-
nie imprez, które w bieżącym roku
będą odbywały się na terenie gminy.
Do ośrodka trafiły informacje ze
wszystkich organizacji i stowarzy-
szeń, przedstawiające ich plany. Na
tej podstawie stworzono zestawienie
zbiorcze. Głównie po to, by usyste-
matyzować terminarz i wykluczyć
dublowanie się przedsięwzięć. 

- Jakie imprezy czekają miesz-
kańców w tym roku?

- Są to w dużej mierze imprezy
przygotowywane z organizacjami
społecznymi działającymi na terenie
gminy. Jak co roku odbywać się będą
różnego rodzaju zawody, konkursy,

koncerty i imprezy okolicznościowe.
Pewną niedogodnością w bieżącym
roku jest remont Sali Wiejskiej w
Święciechowie, który uniemożliwia
organizację pewnych zamierzeń. 

- Ile imprez zaplanowano w
gminie na rok 2012?

- W zestawieniu, które przygoto-
waliśmy, zaplanowanych jest około
140 różnorodnych projektów. Organi-
zowane są one między innymi przez
nasz ośrodek, szkoły, rady sołeckie,
kluby sportowe, stowarzyszenia,
związki i organizacje działające na
naszym terenie. 

- Co będzie największym wyda-
rzeniem kulturalnym?

- Najważniejsze imprezy zaplano-
wane na rok 2012 to między innymi
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, który odbył się już w Laso-
cicach i Święciechowie. Kolejne to:
Powiatowy Przegląd Zespołów Śpie-
waczych, Rejonowy Zlot Sikawek
Konnych, Dni Święciechowy oraz co-
roczne Obchody Nocy Świętojańskiej
w Gołanicach. 

- Czekają nas jakieś nowości? 
- Nową imprezą, którą organizują

jednostki oświatowe wraz z samorzą-
dem gminnym, będzie olimpiada dla
dzieci. Trwa rok olimpijski, więc jesz-
cze w czerwcu zorganizujemy olim-
piadę dla dzieci i młodzieży. Będą
rywalizować w dyscyplinach olimpij-
skich. 

- Gdzie można zapoznać się z
terminarzem wszystkich imprez?

- Szczegółowy terminarz imprez
dostępny jest na stronie internetowej
gminy w zakładce kultura – wiatrak.
Tam znajdą Państwo dokładny wykaz
wszystkich imprez, terminy, miejsce
oraz organizatorów poszczególnych
wydarzeń. 

W ostatnią sobotę tegorocznego karnawału w wielu salach naszej gminy odbyły się zabawy ta-
neczne, zorganizowane przez lokalne organizacje i stowarzyszenia. Jedną z nich był tradycyjnie or-
ganizowany w Krzycku Małym Bal Samorządowy, na którym wspaniała muzyka zespołu Vegas oraz
wiele atrakcji przygotowanych przez organizatorów były gwarantem szampańskiej zabawy.Z zapro-
szenia skorzystało ponad osiemdziesiąt osób. 
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Reporterska wizyta 
w Niechłodzie

Do Niechłodu przyjechała ekipa
telewizyjna programu "Sprawa dla
reportera". W czwartek, 16 lutego,
nagrywała tam kolejny odcinek in-
terwencyjnego reportażu. Dzienni-
karka Elżbieta Jaworowicz
odwiedziła dom państwa Mroziń-
skich. To na ich zaproszenie pod-
jęła telewizyjną interwencję.
Program zajmuje się bowiem trud-
nymi, konfliktowymi sprawami spo-
łecznymi. Składa się z dwóch

części. W pierwszej - reportersko -
filmowej - prezentowany jest pro-
blem, w drugiej odbywa się dys-
kusja w studiu. Tematy programów
pochodzą od indywidualnych zgło-
szeń ludzi, którzy szukają pomocy.
Program jest bardzo popularny,
zajmuje trzecie miejsce na liście
dziesięciu ulubionych programów
Polaków. Odcinek z Niechłodu
emitowany będzie w TVP1. 

We wtorek, 7 lutego, w Sali Wiejskiej w Lasocicach odbyło się
podsumowanie konkursu na plakat o tematyce ekologicznej.
Uczniowie miejscowej szkoły wcześniej zapoznali się z tą tema-
tyką, uczestnicząc w zajęciach zorganizowanych przez pracow-
ników oczyszczalni ścieków w Henrykowie, którzy byli
organizatorami konkursu. Spotkanie rozpoczęli uczniowie klas IV
i V z Zespołu Szkół w Lasocicach. Przygotowali oni przedstawie-
nie na temat ochrony środowiska. Zaraz potem ogłoszono wyniki
konkursu. Wzięło w nim udział 38 dzieci. Wyróżnieni uczniowie
otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Jury przyznało I
miejsca: Dominice Sibińskiej, Nikoli Lepka, Natalii Niewierowskiej
i Alicji Samol. II miejsca zajęły: Joanna Skorupińska, Weronika
Kostanowicz i Alicja Wejs, a III miejsca: Katarzyna Bachorska,
Sandra Nowacka, Nikola Lis oraz Arleta Radwańska. W spotkaniu
uczestniczył wójt gminy oraz prezes i przedstawiciele MPWiK w
Lesznie. 

Jak załatwić sprawę
W   U R Z Ę D Z I E  G M I N y ?
Szanowni Państwo! 
W 2012 roku kontynuujemy inwestycje związane z rozbudową sieci

kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Święciechowa. Przedsięwzięcie
pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lasocicach” jest największą in-
westycją w tegorocznym budżecie. Dla mieszkańców miejscowości, w któ-
rych - ze względu na odległość od oczyszczalni ścieków i związane z tym
możliwości technologiczne - najpóźniej planuje się budowę systemu zbior-
czego kanalizacji sanitarnej, przewidziano dotacje na budowę przydomo-
wych oczyszczalni ścieków. Są one uzasadnioną ekologicznie i
ekonomicznie alternatywą do szamb. Dlatego mieszkańcy Niechłodu,
Piotrowic i Trzebin mogą już ubiegać się o środki z budżetu gminy w kwo-
cie do 2 500 zł, a w przypadku budynków wielorodzinnych w kwocie do 3
000 zł, na jeden pion kanalizacyjny. Ponadto mogą to zrobić również
mieszkańcy Krzycka Małego, Gołanic, Długiego Starego i Długiego No-
wego, których nieruchomość położona jest w znacznej odległości od zwar-
tej zabudowy, gdzie podłączenie do zbiorczych kolektorów (istniejących
lub przewidywanych) jest ekonomicznie nieuzasadnione. 

Jak załatwić tę sprawę? 
W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o dotację, który można

pobrać w Urzędzie Gminy lub ze strony internetowej, wraz z następują-
cymi załącznikami: 

- dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania nierucho-
mością, 

- dokumentami wymaganymi do rozpoczęcia budowy (projekt tech-
niczny 

- schemat instalacji z aprobatą Instytutu Ochrony Środowiska, po-
twierdzenie zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Sta-
rostwie Powiatowym w Lesznie, w przypadku oczyszczalni dla budynków
wielorodzinnych o wydajności powyżej 7 m3/dobę, pozwolenie na bu-
dowę, 

- umową z wykonawcą przydomowej oczyszczalni ścieków lub do-
stawcą urządzeń lub atestem/certyfikatem w przypadku samodzielnego
montażu urządzeń, 

- projektem technicznym wraz z aprobatą Instytutu Ochrony Środo-
wiska, w tym szkice i rysunki przedstawiające plan działki i przydomowej
oczyszczalni, 

- ewentualnymi innymi dokumentami i oświadczeniami w przypadku
podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w
rolnictwie lub rybołówstwie. 

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku podpisywana jest umowa o do-
tację, która jest wypłacana po oddaniu do użytkowania przydomowej
oczyszczalni oraz przedstawieniu stosownych faktur lub rachunków.
Wnioski można składać do 30 września, a dotacja będzie przyznawana do
wyczerpania się rocznego limitu środków przeznaczonych na ten cel w
budżecie gminy. W 2012 roku limit ten wynosi 25 000 zł. Dotychczas w na-
szej gminie powstało 25 przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Po raz pierwszy w ramach programu na dofinansowanie zadań z za-
kresu ochrony środowiska zamierzamy udzielać również dotacji na usu-
wanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów
budowlanych bądź na usunięcie azbestu złożonego na terenie nierucho-
mości. 

O zasadach przydzielania dotacji na ten cel napiszę na łamach na-
szego miesięcznika, gdy zostaną zaplanowane środki finansowe w bu-
dżecie gminy. 

W celu pozyskania szczegółowych informacji w powyższym temacie
można kontaktować się z panią Iwoną Harbuz – Kudak, tel. 65 533 35 16,
e-mail: ochronasrodowiska@swieciechowa. pl, pokój nr 11 (II piętro). 

Serdecznie zapraszamy! 
ZASTĘPCA WóJTA 
PATRyK TOMCZAK 
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imieniny obchodzą
W marcu

KRYSTYNA - 13 III
Krystyna dosłownie znaczy "nale-

żąca do Chrystusa", "chrześcijanka".
W polskich kronikach imię to odnoto-
wano po raz pierwszy w XIII wieku
jako imię żony Władysława II, córki
cesarza Henryka IV. Staropolska
forma - Krzystyna, Krystka, Kierstyna
- często występowała wśród córek ry-
cerzy i mieszczan.  Ogromną popular-
nością cieszyła się w latach 40. i 50.
XX wieku. Dziś bardzo rzadko nada-
jemy córkom imię Krystyna. 

Krystyna nie jest nazbyt silna. Lubi
kierować swoim mężczyzną, wspiera-
jąc się jednocześnie na jego ramieniu.
I właśnie dzięki  życiowemu partne-
rowi udaje jej się uniknąć kłopotów.
Słabość ciała równoważy mocną oso-
bowością. Jest przy tym wrażliwa, bar-
dzo towarzyska, a dyplomacji można
by się od niej uczyć na prywatnych
kursach. Chętnie podróżuje, choć za
zmianami nie przepada. Generalnie
radzi sobie w życiu całkiem nieźle i z
rozmaitych opresji zawsze wychodzi
zwycięsko. Jej kolorem jest żółty, ro-
śliną goryczka, zwierzęciem żaba, a
znakiem zodiaku Panna. Imieniny ob-
chodzi także: 18 stycznia, 14 lutego, 6
listopada i 5 grudnia. 

W gminie Święciechowa miesz-

kają aż 83 panie o imieniu Krystyna.
Najwięcej żyje ich w Święciechowie –
32. Natomiast w Długiem Starem
mieszka 13 Krystynek, w Lasocicach
– 9, w Przybyszewie i Henrykowie –
po 5, w Gołanicach i Niechłodzie – po
4, w Krzycku Małym- 3 oraz w Dłu-
giem Nowem, Trzebinach, Strzyżewi-
cach i Piotrowicach – po 2. Najstarsza
jest pani Krystyna z Święciechowy,
która ma 86 lat, a najmłodsza 40- let-
nia Krystyna mieszka w Długiem Sta-
rem. Wszystkim Krysiom życzymy
samych dobrych i słonecznych dni w
życiu. 

Krystyna Rokosiewicz 
ze Święciechowy

KAZIMIERZ - 4 III
Imię Kazimierz było dynastycz-

nym imieniem Piastów i długo za-
strzegano je dla rodu królewskiego.
Powszechnie zaczęto go używać do-
piero na początku XIV wieku. Kazi-
mierz oznacza mężczyznę
wojowniczego, takiego, który niszczy
“sławę wroga”. Uważa się, że Kazi-
mierz jest mężczyzną uczuciowym,
szlachetnym i z gruntu dobrym, choć
bywa gwałtowny. Robi świetne inte-
resy, jednak talent przywódczy u
niego znika, gdy coś się nie udaje.
Kazimierz jest wymarzonym kochan-
kiem - śmiały, rycerski, nigdy nie-
uległy. Jego kolorem jest niebieski,
rośliną brzoza, zwierzęciem łoś, a
znakiem zodiaku Baran. Imieniny ob-
chodzi w marcu, i to dwa razy: 4 i 22.

W naszej gminie mieszka 34
panów o imieniu Kazimierz. Najstar-
szy ma 81 lat i mieszka w Święcie-
chowie, a najmłodszym jest 23- letni

Kazimierz, także ze Święciechowy.
Wszystkim życzymy wiele szczęścia
i zdrowia. W Święciechowie mieszka
17 Kazimierzów, w Długiem Starem
– 4, w Gołanicach i Przybyszewie –
po 3, w Lasocicach i Niechłodzie – po
2 oraz w Długiem Nowem, Henryko-
wie i Krzycku Małym – po jednym. 

Kazimierz Burzyński 
ze Święciechowy

POŻEGNANIE

W ostatnich tygodniach odeszli od nas:
08. 02 - Foralewski Ryszard, Długie Stare ( 1960 )
12. 02 - Stefańska Kazimiera, Niechłód ( 1944 )
13. 02 - Stróżak Jerzy, Niechłód ( 1947 )
14. 02 - Skornia Józef, Długie Stare ( 1940 )
21. 02 - Liske Zofia, Gołanice ( 1923 )

Wspomnienie
Do naszej redakcji dotarło wspomnienie o śp. Marii Kuśnie-
rek-Świtale. List przysłali pracownicy Zespołu Szkół w Świę-
ciechowie, a jednocześnie jej przyjaciele, znajomi, koledzy z
pracy. Odeszła na zawsze w lutym bieżącego roku.

Maria Kuśnierek-Świtała była
absolwentką Państwowej Szkoły
Sztuk Plastycznych w Poznaniu.
Studiowała malarstwo, rysunek i
rzeźbę. Na co dzień zajmowała się
pracą pedagogiczną. Była nauczy-
cielką plastyki, rozwijającą u dzieci
i młodzieży zamiłowanie do sztuki.
Brała udział w wielu plenerach ma-
larskich, w licznych wystawach,
przeglądach i konkursach. Malar-
stwo Marii Kuśnierek-Świtały po-
kazywało zachwyt nad urokiem
świata. 

A oto co napisali jej przyjaciele:
„Marysia była artystką! Wrażliwa
na piękno wokół nas, ale również
potrzeby i krzywdę innych. Wni-
kliwa obserwatorka, widziała i
czuła to, czego my - „zwykli” ludzie
- nie dostrzegamy lub na co nie
zwracamy uwagi, bo nieuchwytne,
nieważne, niewidoczne. Nie oce-
niała pochopnie na podstawie
pierwszego wrażenia. Nigdy nie
krytykowała ani nie mówiła źle o in-
nych. Mądra, wsłuchiwała się w to,
co inni mieli do powiedzenia. Pięk-
nie potrafiła mówić o swojej rodzi-

nie, o tym, jak poznała Krzysztofa,
jaki był kochany i pomocny. O
córce Marceli, że mądra, odpowie-
dzialna, że artystka – po niej. Pra-
cowała z nami długie lata,
upiększała naszą szkołę, wycho-
wywała, uczyła piękna i wrażliwo-
ści, aby młodzi mogli je
dostrzegać, tak jak ona. Odeszła
za wcześnie, za szybko! Będzie w
naszych sercach i myślach.” 

Grali w kopa

Święciechowy– 13, 5 pkt, II
miejsce: Paweł Strzelczyk ze
Strzyżewic – 12, 5 pkt i ex aequo
dwa III miejsca: Piotr Antoniak ze
Święciechowy oraz Marian Kacz-
marek ze Strzyżewic – po 12 pkt.
Suma punktów ze wszystkich 5
turniejów liczyć się będzie w klasy-
fikacji końcowej. A ta potrwa do
końca marca. 

Mistrzostwa gminy w grze w
kopa rozpoczęte! Pierwszy turniej
odbył się 11 lutego w Krzycku
Małym. W turnieju wzięło udział 44
zawodników. Drugi turniej zorgani-
zowano 25 lutego w Sali Wiejskiej
w Przybyszewie. Po kilkugodzinnej
grze wyłoniono najlepszych gra-
czy. 

I miejsce: Karol Koźmiński ze
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Co roku Komenda Miejska Policji, jak i Państwowa Straż Pożarna przedstawiają informacje o
stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także sytuacji pożarowej i miejscowych za-
grożeniach na terenie Leszna i powiatu leszczyńskiego. Z jednej strony pokazują więc ten-
dencje dotyczące przestępstw i zjawisk negatywnych, z drugiej zwracają uwagę na
skuteczność działań policjantów i strażaków oraz na prognozy dotyczące roku następnego.

Z tymi dokumentami zapoznali
burmistrzów i wójtów naszych
gmin, a także samorządowców po-
szczególnych środowisk. Samo-
rządowcy współuczestniczą
bowiem w zapewnianiu bezpie-
czeństwa obywateli, dotyczącego
zwłaszcza dzieci i młodzieży oraz
stanu gminnych i powiatowych
dróg. Dodajmy jeszcze, że takie
opracowania potrzebne są też
mieszkańcom poszczególnych
wsi, aby wiedzieli, jakich zagrożeń
unikać, na jakie zachowania zwra-
cać uwagę, czego się wystrzegać i
jak dbać o bezpieczeństwo w
swoim otoczeniu. Przekazujemy
więc najważniejsze dane policji i
straży za rok 2011. 

XXX
Komenda Miejska Policji reali-

zuje swoje zadania na terenie
miasta Leszna i 7 gmin powiatu
leszczyńskiego. Obejmuje obszar
836, 55 km2 zamieszkany przez

118 829 osób. W zakresie prze-
stępczości ogólnej w ubiegłym
roku policja wszczęła 2016 postę-
powań przygotowawczych i stwier-
dziła 2711 przestępstw. Wskaźnik
wykrywalności wyniósł 81, 3 proc.,
a więc o 2, 5 proc. więcej niż w
roku poprzednim. Jeśli chodzi o
przestępstwa kryminalne wszczę-
tych postępowań było 1217, a czy-
nów kryminalnych - 1563. W tej
kategorii przestępczość nieco
spadła, natomiast wykrywalność
wzrosła z 67, 4 proc. do 69, 1 proc.
Wzrost dynamiki zanotowano rów-
nież w ujawnianiu i zwalczaniu
przestępczości gospodarczej, na-
tomiast samych przestępstw gos-
podarczych było mniej. Ich
wykrywalność wyniosła 97, 6 proc. 

Warto powiedzieć, że zagroże-
nie przestępczością na 10 tysięcy
mieszkańców jest w naszym po-
wiecie niższe o 64 od średniej wo-
jewódzkiej i wynosi 232. Ten

wskaźnik spadł zwłaszcza w za-
kresie przestępczości kryminalnej
oraz w najbardziej dokuczliwych
dla mieszkańców kategoriach, a
więc bójkach, pobiciach, rozbo-
jach, kradzieżach z włamaniem i
kradzieżach mienia. Niestety,
wzrósł on w kategoriach uszko-
dzenia ciała i kradzieży samocho-
dów. Natomiast bezpieczeństwo
na drogach utrzymywało się na po-
dobnym poziomie. W 7 gminach
powiatu (bez Leszna) odnotowano
567 zdarzeń drogowych, w 83 wy-
padach ofiarami byli ludzie. Nie-
stety, w ubiegłym roku, na terenie
powiatu grodzkiego i ziemskiego
zginęło aż 14 osób, czyli o 4 więcej
niż w roku poprzednim. Bilans wy-
padków był więc tragiczniejszy.

I jeszcze kilka szczegółów do-
tyczących naszej gminy. 

W ciągu ubiegłego roku poli-
cjanci wykonali 662 służby obcho-
dowo - patrolowe. Na gorącym
uczynku zatrzymali 42 osoby i na-
łozyli 354 mandaty. Sporządzili 30
wniosków o ukaranie i wylegitymo-
wali 3241 osób. 

Na terenie gminy miało miejsce
112 wypadków bez ofiar w lu-
dziach oraz 13 wypadków z ofia-
rami. Jedna osoba zginęła a 26
było rannych. Wśród naczęściej
wymienianych przyczyn wypad-
ków policjanci podają nieudziele-
nie pierwszeństwa przejazdu,
niedostosowanie prędkości do wa-
runków jazdy, nieprawidłowe za-
chowania kierujących wobec
pieszych, nieprawidłowe wyprze-
dzanie, skręcanie, wymijanie i
błędy pieszych. 

XXX
W 2011 roku na terenie powiatu

leszczyńskiego strażacy zanoto-
wali 1148 zdarzeń, w tym 311 po-
żarów, 823 miejscowe zagrożenia
i 14 fałszywych alarmów. Ogólny
wzrost liczby zdarzeń wyniósł 7, 5
proc., ale w samych pożarach aż
61 proc. w stosunku do roku po-

przedniego. Strażacy określili 2
pożary jako bardzo duże, 2 jako
duże, 12 średnich i 395 małych.
Straty materialne z tytułu wszyst-
kich zdarzeń wyniosły 12. 614. 600
zł. Natomiast wartość uratowa-
nego mienia to ponad 153 mln zł.
Przy likwidacji pożarów i zagrożeń
łącznie brało udział 1737 jedno-
stek straży pożarnej i 8943 straża-
ków, w tym także strażacy z OSP.

Najwięcej pożarów i miejsco-
wych zagrożeń dotyczyło tzw. in-
nych obiektów oraz mieszkań,
środków transportu i obiektów uży-
teczności publicznej. Ponad po-
łowa z nich miała miejsce w
Lesznie. W kolejności najwięcej
pożarowych zdarzeń notowały
gminy: Rydzyna, Włoszakowice,
Osieczna, Lipno, Święciechowa,
Krzemieniewo i Wijewo. Natomiast
największe straty: Leszno, Lipno,
Włoszakowice i Święciechowa.
Najczęściej pożary wybuchały w
maju, czerwcu i kwietniu. Nato-
miast w ciągu tygodnia najgor-
szymi pod tym względem dniami
były sobota i czwartek. Wśród
przyczyn pożarów i miejscowych
zagrożeń strażacy wymieniają nie-
ostrożność osób dorosłych, wady
urządzeń i instalacji, nieprawid-
łową ich eksploatację, niezacho-
wanie zasad bezpieczeństwa
ruchu drogowego, gwałtowne
opady atmosferyczne.

W gminie Święciechowa w
2011 roku odnotowano 16 poża-
rów i 43 miejscowe zagrożenia.
Straty materialne wyniosły 659,
500 zł. 

W naszej gminie mieszkańcy
zapamiętali trzy największe po-
żary. 28 lutego, w wyniku samoza-
palenia biologicznego doszło do
zapłonu śruty słonecznikowej ma-
gazynowanej w silosie elewatora
w Lasocicach. Pożar gaszono
przez 20 godzin. 11 marca wy-
buchł pożar w budynku inwentar-
skim w gospodarstwie w
Święciechowie. Spaliło się zboże,
słoma, maciory, warchlaki. W grud-
niu palił się budynek mieszkalny w
Święciechowie. Spłonął dach i
strych mieszkania. 

Policjanci i strażacy podsumowali rok

UWAGA CZyTELNICy! 
Odbieramy w redakcji sygnały, że nie wszyscy mieszkańcy gminy

mogą kupić nasz miesięcznik od uczniów. Zdarza się, że nasi mali
kolporterzy nie zastają Państwa w domach i sprzedają "Kurier..."
innym osobom. Informujemy więc, że zawsze kilkadziesiąt numerów
każdego wydania pozostawiamy w Samorządowym Ośrodku Kultury
i w bibliotece w Święciechowie, a także we wszystkich szkołach.
Można je kupić w każdej chwili, także numery poprzednie. Zachę-
camy więc do lektury naszego miesięcznika i do kontaktów z re-
dakcją. Liczymy na sygnały o wydarzeniach w swoich wsiach oraz
na propozycje podjęcia reporterskich tematów. 

Zakrętki dla Kacpra

W całej gminie trwa wielka
akcja zbierania plastikowych za-
krętek i makulatury. Pieniądze
uzyskane z ich sprzedaży po-
mogą wrócić do zdrowia Kac-
prowi Poliwczakowi z Lasocic.

18-letni Kacper od kilku mie-
sięcy choruje na bardzo rzadką
chorobę – ziarniniaka Wegnera. To
schorzenie atakujące drogi odde-
chowe i płuca. Chłopak co jakiś
czas przyjmuje także chemię. Na
jego leczenie potrzebna jest duża
suma pieniędzy. Niewykluczone,
że koszt leków może wynieść 420
000 zł. 

Mieszkańcy naszej gminy udo-
wodnili już podczas Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy, że
razem mogą wiele zdziałać. Już
wówczas zebrali tysiące złotych na
pomoc dla potrzebujących. Pro-

simy zatem wszystkich o zbiórkę
plastikowych zakrętek i makula-
tury. Fundusze uzyskane ze sprze-
daży surowców wtórnych pomogą
Kacprowi. Zasada jest bardzo pro-
sta: kilogram plastikowych zakrę-
tek po różnego rodzaju napojach
przekazanych do recyklingu to
średnio około 70 groszy. Im więcej
zakrętek uda nam się zebrać, tym
większą sumę pieniędzy zbie-
rzemy dla Kacpra. Liczy się ilość!
Dlatego prosimy o pomoc! 

Surowce można składać we
wszystkich szkołach w naszej gmi-
nie. 

O Kacprze Poliwczaku i o cha-
rytatywnych imprezach, które w
marcu odbędą się w Lasocicach,
napiszemy w kolejnym wydaniu
„Kuriera…”. 
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W schronisku w Henrykowie
W sierpniu ubiegłego roku rozpoczęło działalność Między-
gminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. Zajmuje ob-
szar około hektara i ma 96 jednakowych boksów. W każdym
znajduje się wyścielona buda, dwie miski oraz kilka metrów
przestrzeni. Schronisko jest czynne całą dobę.

Do Henrykowa pojechaliśmy w
połowie lutego. Było zimno i śnieżnie.
Psy otrzymywały właśnie ciepły po-
siłek, więc było też głośno. Szczeka-
nie dawało się słyszeć już z daleka.
Potem dowiedzieliśmy się, że w bo-
ksach przebywa aktualnie 56 psów.
Jeden z nich dotarł tu ostatnio z
gminy Święciechowa. Pozostałe są
z Osiecznej, Krzemieniewa, Leszna,
Lipna, Ponieca, Śmigla, Rydzyny.
Osiem gmin uczestniczyło w budo-
wie schroniska. 

- Schronisko prowadzi Miejski
Zakład Zieleni z Leszna - mówi Mał-
gorzata Buczyńska, kierownik
obiektu. - Wcześniej bezdomne psy
przyjmowaliśmy do leszczyńskiego
ZOO, ale tam nie było odpowiednich
warunków do takiej działalności. Tu,
w Henrykowie, psy mogą czuć się
bezpiecznie. Są leczone i żywione, a
powiem nawet, że kochane. My po
prostu lubimy te nasze psiaki. Każ-
demu nadajemy imię i każdego roz-
poznajemy. 

W schronisku pracują trzy osoby.
Nie mogłyby tu być, gdyby nie lubiły
zwierząt. Przy nich trzeba zrobić
wszystko. Najpierw złapać, co nie
zawsze jest łatwe, potem przywieźć
do schroniska, poddać badaniom,
umieścić w boksach, karmić, pielęg-
nować. Oczywiście czyścić boksy i

gotować pokarm, wyprowadzać psy
na spacer, rozmawiać z nimi. A tra-
fiają się różne psy, także chore, wy-
straszone, kiedyś pewnie źle
traktowane. Tu, w Henrykowie mają
mieć na chwilę dom. Pracownicy
opowiadają o psie, który nie widział
na jedno oko, o innym, który cierpi na
stawy i kuleje, o takim, który boi się
ludzi. 

- Codziennie do schroniska przy-
jeżdża weterynarz - dodaje Małgo-
rzata Buczyńska. - Nowo przyjęte
psy muszą być poddane kwarantan-
nie. Są odrobaczone, odpchlone, do-
stają zastrzyki przeciw wściekliźnie.
Każdy pies jest również sterylizo-
wany, no i czipowany, aby przestał
być anonimowy. A wszystkie na bie-
żąco są badane i w razie potrzeby le-
czone. W schronisku mamy gabinet
weterynaryjny i niezbędne leki.

Psy przeżywają w Henrykowie
pierwszą zimę i to mroźną. Nic dziw-
nego, że budy są ocieplane, a w nie-
jednej pojawiły się kołderki i koce.
Przynoszą je mieszkańcy gminy i są-
siednich miejscowości, często dzieci,
które odwiedzają schronisko. Piesek
Henio jest ich ulubieńcem. Z tym pie-
skiem pracownicy schroniska odwie-
dzają przedszkola, aby opowiadać o
zwierzętach i o tym jak należy się
nimi opiekować. Do Henia mogą się

przytulić, pogłaskać go, pójść z nim
na spacer. 

Schronisko organizuje raz w mie-
siącu dzień otwarty. Najbliższy bę-
dzie pod koniec marca. Wtedy
można obejrzeć cały obiekt i poznać
pieski. Są tu zarówno psy rasowe,
jak i mieszańce, kundelki. Każdego
można adoptować. Z gminy Świę-
ciechowa przywieziono niedawno
jednego psa. Czeka na nowy dom.
Jest naprawdę ładny, a pracownicy
schroniska zapewniają, że przywiąże
się do rodziny. Aby zabrać psa ze
schroniska, nowy właściciel musi
podpisać umowę adopcyjną i wyku-
pić pieska. Za rasowego psa płaci się
61 zł, za mieszańca 37 zł, a za kotka
10 lub 20 zł. Wybór jest duży, więc
można znaleźć pieska, który będzie
żył w mieszkaniu, w bloku, albo ta-
kiego, który znajdzie duży dom.
Wszystkie czekają na nowych wła-
ścicieli. Schronisko ma być dla nich
tylko chwilowym miejscem pobytu.
Dobrze, że takie jest. Adopcje odby-
wają się codziennie, także w soboty
i niedziele. 

Rozwiązywanie problemu bez-
domnych psów należy do gmin. To
gminy mają obowiązek je wyłapać i
umieścić w schroniskach. Osiem
gmin naszego regionu postanowiło
więc zająć się tą sprawą. Razem sfi-
nansowały budowę schroniska i
teraz wspólnie je utrzymują. W za-
leżności od wielkości gminy samo-
rządy płacą za kilka boksów. Gmina
Święciechowa opłaca 5 boksów i do-
datkowo pobyt za każdego psa. Za

te pieniądze nie utrzymałaby nawet
małego schroniska na swoim terenie.
Wspólna inwestycja bardzo się więc
opłaciła. A zatem teraz, jeśli ktokol-
wiek zauważy bezdomnego psa,
może to zgłosić w Urzędzie Gminy.
Pracownik Urzędu zleci złapanie i
odwiezienie psa pracownikowi z
Henrykowa. 

- Najważniejsze, abyśmy nie byli
obojętni wobec bezdomnych psów -
mówi pani Małgorzata. - To są już i
tak bardzo skrzywdzone przez los
zwierzęta. One nocują na dworze,
czasem w bardzo trudnych warun-
kach, są głodne, zmarznięte. Na-
prawdę zasługują na nasze
zainteresowanie. 

Do schroniska mogą trafić tylko
psy bezdomne. Nie przyjmuje się
psów, które ktoś chciałby po prostu
oddać. Skandaliczne są przypadki,
gdy właściciel przywozi psa do Hen-
rykowa i pod osłoną nocy przywią-
zuje go do ogrodzenia. A taki
przypadek niedawno miał miejsce.
Powiedzmy więc wprost - za taki
czyn można właściciela ukarać.
Schronisko powstało dla psów, które
właściciela nie mają albo, które
uciekły panom, a ci nie mogą ich
znaleźć. Dodajmy więc od razu, że
swojego psa właściciele ze schro-
niska mogą odebrać. I zdarza się to
dosyć często. W styczniu odebrano,
a właściwie wykupiono, bo kosztuje
to 41 złotych, trzy zaginione psy. 

Lutowy dzień nie różnił się w
schronisku niczym od pozostałych.
Psy zajadały ciepły makaron z mię-
sem i warzywami. Razem podcho-
dziliśmy do boksów. Na każdym wisi
tabliczka z informacją o tym gdzie
psa znaleziono. Ten ze Święcie-
chowy zajmuje jeden boks, ale
gdyby było ich więcej, też miałyby
swoją budę i swoją miskę. Boksów
nie dzieli się na gminy. Póki co, wol-
nych jest ponad trzydzieści. Pracow-
nicy schroniska „rozmawiają” z
każdym psem. Zagadują do nich,
głaszczą je, zachęcają do jedzenia. 

- To żywe stworzenia, potrzebują
serca - mówi Małgorzata Buczyńska.
- Dlatego uruchomiliśmy wolontariat,
aby ci, którzy kochają zwierzęta po-
mogli im przetrwać czas w schro-
nisku. Liczymy na to, że
wolontariusze będą wyprowadzać
psy, bawić się z nimi, poświęcać im
choć godzinę, dwie w tygodniu. A psy
odwdzięczą się przywiązaniem i mi-
łością. 

Powiedzmy więc na koniec, że
schronisko ma swoją internetową
stronę. Tam można znaleźć informa-
cje zarówno o samym obiekcie, jak i
o adopcjach, o wolontariacie, o
dniach otwartych. Są też zdjęcia pie-
sków, które można adoptować.
Warto na tę stronę zaglądać - www.
schronisko.leszno.pl 

HALINA SIECIŃSKA 
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Czego nie wiemy 
o Ryszardzie Płachcie?
Lat 61, mieszkaniec Święciechowy, emerytowany nauczyciel,
prezes klubu sportowego Kormoran Święciechowa, członek
Rady Sołeckiej, mąż, ojciec dwójki dzieci, dziadek, zodia-
kalna Panna. 

- Do Święciechowy przyjechał
Pan z Opola?

- A dokładnie z Turawy pod Opo-
lem. To piękna miejscowość, z rzeką,
jeziorem, ośrodkiem wczasowym.
Tam zaczęła się moja przygoda ze
sportem. 

- Najpierw z żeglarstwem?
- Miałem jedenaście lat, kiedy za-

cząłem uprawiać żeglarstwo. Pływa-
łem na finie i na hornecie. W klasie
kadet osiągałem dobre wyniki spor-
towe. Brałem udział w spartakiadach,
mistrzostwach Polski, byłem wice-
mistrzem Polski południowej w tej dys-
cyplinie sportu. Bez kontaktu z wodą
nie wyobrażam sobie życia. Dodam,
że wiele lat byłem ratownikiem.

- Co jest ważniejsze, żeglarstwo
czy piłka nożna?

- Ten dylemat musiałem rozstrzyg-
nąć już w dzieciństwie. Równocześnie
bowiem pływałem i grałem w piłkę.
Mając szesnaście lat stałem na
bramce w drużynie seniorów. A potem
grałem w pierwszoligowej juniorskiej
drużynie Odra Opole. Piłka została do
dziś, żeglarstwo już nie. 

- Na studiach trenował Pan
boks?

- I nie tylko, także jujitsu, trochę
siatkówkę, nawet skoki narciarskie.
Myślę, że zamiłowanie do sportu wy-
niosłem z domu. Mama i tata akcepto-
wali tę pasję i zachęcali mnie do niej. 

- Był Pan nauczycielem historii,
ale także wychowania fizycznego?

- Przez lata starałem się przeko-
nać młodych, że sport to lepsze i
zdrowsze życie. Uczyłem ich aktyw-
ności, współzawodnictwa, kontaktów
z innymi. Do dzisiaj pracuję ze spor-
towcami. Jestem prezesem Kormo-
rana i nie wyobrażam sobie żadnej
plenerowej imprezy w gminie bez
udziału naszych drużyn. 

- Zawodowo przeszedł Pan
różne stanowiska?

- Ukończyłem historię na opolskiej
WSP i dwa lata pracowałem w szkole.
Potem pięć lat byłem milicjantem w
wydziałach dochodzeniowym i krymi-
nalnym w Komendzie Miasta i Powiatu
MO w Opolu. Kolejno zatrudniłem się
w Bursie Szkół Artystycznych i w
ośrodku wczasowym w Turawie. Tam
poznałem przyszłą żonę i pojechałem
do Święciechowy. Tu pracowałem na
stanowisku dyrektora Gminnego
Ośrodka Kultury, potem nauczyciela w
szkole w Lasocicach, a w końcu dy-
rektora tej szkoły. 

- A najtrudniejszy czas to…
- Sam odszedłem z milicji i potem

nie mogłem znaleźć pracy. Dziś to
może wydawać się dziwne, ale ludzie
nie mieli wówczas zaufania do stró-
żów prawa. Naprawdę miałem kłopot
z zatrudnieniem w swoim zawodzie. A
przecież chciałem być nauczycielem i
lubiłem ten zawód. A studia histo-
ryczne wybrałem też z racji rodzin-
nych tradycji. Moi wujkowie byli w

Armii Hallera i u Piłsudskiego. Dużo
się o tym mówiło w domu. 

- Przyjazd do Święciechowy to w
pewnym sensie nowa szansa...

- Chyba pod każdym względem.
Tu założyłem rodzinę, tu z żoną wy-
chowałem dwójkę dzieci, tu mamy
dom. No i spełniłem się w pracy. Dy-
rektorem szkoły byłem przez 23 lata. 

- A w sporcie?
- Od samego początku działałem

w klubie sportowym. Prowadziłem pił-
karską drużynę juniorów, potem z ko-
legą seniorską drużynę, w końcu sam
zostałem trenerem seniorów. Teraz na
emeryturze gramy z oldbojami w siat-
kówkę. 

- Zrealizował więc Pan wszyst-
kie swoje marzenia?

- Jako historyk chciałbym jeszcze
przejechać śladami starożytnej Grecji.
Myślę więc, by wybrać się tam z żoną
na wycieczkę. A takie małe marzenie
już zrealizowałem. Kupiłem teleskop i
książki o astronomii i teraz z wnuczę-
tami będziemy zgłębiać wiedzę na ten
temat.

- Największa satysfakcja?
- Wiele radości sprawiła mi od-

znaka „Za zasługi dla województwa
leszczyńskiego” oraz Nagroda II stop-
nia Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu za wybitne osiągnięcia w pracy
dydaktycznej i wychowawczej.

- Co najbardziej lubi Pan w lu-
dziach?

- Otwartość i humor.
- A czego nie akceptuje?
- Zarozumialstwa, zakłamania i

plotek.
- Pana ulubione danie?
- Na ten temat muszę powiedzieć

więcej. Otóż, kiedy tu przyjechałem,
wiele dań wydawało mi się dziwnych,
na przykład szparagi czy potrawka.
Dziś bardzo je lubię. Nie zaakcepto-
wałem jednak pyzów, chyba przez te
lata zjadłem zaledwie kilka. Lubię na-
tomiast nasze tradycyjne potrawy:
schabowego, golonkę i kapustę. 

- Życiowe motto?
- Wykorzystaj czas, żyj pełnią

życia. 

Prezentujemy naszym czytel-
nikom regulamin XIII Wielkanoc-
nego Konkursu Pisankowego. 

Organizatorem konkursu jest
Samorządowy Ośrodek Kultury w
Święciechowie. Celem imprezy
jest kultywowanie tradycji związa-
nych ze Świętami Wielkanocnymi.
Wszystkich chętnych do wzięcia
udziału w konkursie prosimy o
zgłaszanie swoich prac do 26
marca. Regulamin przewiduje po-
dział na następujące grupy wie-
kowe. 

Grupa I – przedszkola
Grup II- klasy I-III
Grupa III – klasy IV-VI
Grupa IV – gimnazja
Grupa V – ponadgimnazjalna i

dorośli.
Aby prace zostały zakwalifiko-

wane do oceny należy wykonać
pracę przestrzenną w formie jajka,
wykonaną w dowolnej technice.
Praca powinna być zabezpieczona
przed zniszczeniem. Organizato-

rzy proszą o dokładne opisanie
prac, a więc o imię i nazwisko,
adres oraz wiek uczestnika. Na
zwycięzców  konkursu czekają
atrakcyjne nagrody. Ogłoszenie
wyników nastąpi 30 marca o godz.
17.00 w siedzibie Samorządowego
Ośrodka Kultury w Święciechowie.
Prace konkursowe przechodzą na
własność organizatorów. Zachę-
camy placówki oświatowe działa-
jące na terenie gminy oraz
indywidualne osoby do udziału w
konkursie. 

KONKURS 
PISANKOWY

REGULAMIN

10 lutego w Zespole Szkół w
Święciechowie odbyło się przed-
stawienie teatralne pt „W kręgu
polskich legend”. Uczniowie klas
IVa i IVb przygotowali scenki teat-
ralne z legend związanych z po-
czątkami państwa polskiego.
Celem projektu było zainteresowa-
nie uczniów legendami, rozwijanie
oraz kształtowanie umiejętności
pracy w zespole.Uczniowie przed-
stawili wybrane legendy w bardzo
ciekawej formie, dobrali odpowied-

nie rekwizyty i dekoracje. W pra-
cach duże zaangażowanie wyka-
zali rodzice dzieci z obu klas.
Uczniowie wystąpili w pomysło-
wych strojach, na tle scenografii
przygotowanej przez rodziców,
która oddawała nastrój przedsta-
wienia. Uczniowie biorący udział w
scenkach otrzymali nagrody w po-
staci ocen celujących i bardzo do-
brych, a także dyplomy i nagrody
rzeczowe. 

W kręgu legend
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Agnieszka z meda
Jest polską triathlonistką i lek-

koatletką, specjalistką od biegów
długodystansowych i przełajo-
wych. Jest wielokrotną meda-
listką mistrzostw świata, Europy i
Polski. Agnieszka należy do
najlepszych zawodniczek upra-
wiających tę dyscyplinę w kraju.
Od kilku lat robi systematyczne
postępy. Jest triathlonistką lesz-
czyńskiego klubu Real 64-sto. 

Jako mała dziewczynka prze-
bywała z bratem u dziadków w
leśniczówce. To dziadek często
zabierał ją i brata Huberta na spa-
cery po lesie. Wtedy organizowali
pierwsze wyścigi w biegach. Ag-
nieszka przyznaje, że wówczas
przegrywała z bratem, bo ten
często tarasował jej drogę. Kiedy
dziadek poszedł na emeryturę,
wszyscy przeprowadzili się do
Leszna.

Agnieszka skończyła siedem
lat i poszła do szkoły podstawo-
wej. Od tego czasu rozpoczęła
się jej przygoda ze sportem. 

Początkowo mama zapisała ją
na dodatkowe zajęcia z pływania.
Był to strzał w dziesiątkę. Ag-

Agnieszka Jerzyk urodziła się w 1988 roku w
Lesznie. Od dwóch lat mieszka w Święcie-
chowie. Mimo młodego wieku ma na swoim
koncie wiele osiągnięć. 

nieszka czuła się jak przysło-
wiowa ryba w wodzie. W czwartej
klasie zmieniła szkołę i zapisała
się na profil pływacki. Już wtedy
czuła, że sport jest dla niej bardzo
ważny. Dwa razy dziennie pły-
wała w klubie sportowym Akwawit
Leszno, a trenował ją Marek Gre-
lewicz. Jej ulubioną konkurencją
było 800 m stylem dowolnym. Na
tym dystansie zajmowała najlep-
sze miejsca na mistrzostwach
Polski. 

Agnieszka chciała sprawdzić
się także w innych dyscyplinach
sportu. Postanowiła zająć się lek-
koatletyką. Będąc w gimnazjum
przez dwa lata trenowała biegi
średnie w leszczyńskim klubie
Krokus. Trenerem biegania był
Dariusz Perdon. Po niespełna po-
łowie sezonu znalazła się w ka-
drze Wielkopolski i zajmowała
wysokie miejsca na Mistrzo-
stwach Polski. Treningi biegowe
okazały się o wiele lżejsze od tre-
ningów pływackich. A że wyma-
gania względem siebie miała
większe, rankiem wykradała się
na basen. Tęskniła za pływaniem.

Chciała pogodzić obie dyscypliny
sportu. 

Na szczęście znaleźli się lu-
dzie, którzy zachęcili ją do spró-
bowania swoich sił w
TRIATHLONIE. Wtedy uprawia-
nie kilku dyscyplin sportu było
możliwe. Bez wahania wystarto-
wała w pierwszych zawodach
triathlonowych. Odbywały się w
Wąsoszach niedaleko Ślesina.
Dla Agnieszki były to ciężkie za-
wody - nikogo nie znała, czuła
niepewność przed nieznanym.
Zawody rozpoczęły się od pływa-
nia, potem był rower, a na koniec
bieg. Na metę wbiegła jako piąta,
a w swojej kategorii wiekowej
była pierwsza. Wygrała puchar i
opony do roweru. Był to kolejny
sukces. Jej trenerem został
Paweł Barszowski i pełni tę funk-
cję do dziś. To on zapoznał ją z tą
dyscypliną sportu i doprowadził
do pierwszych medali mistrzostw
Polski, mistrzostw Europy i świata
w triathlonie i duathlonie. Ag-
nieszka aktualnie jest studentką
PWSZ w Lesznie na kierunku
Wychowanie Fizyczne z Gimna-
styką Korekcyjno Kompensa-
cyjną. W przyszłości chce
pracować z młodzieżą i pokazy-
wać, im jak piękny i wartościowy

jest sport.
Triathlon – kategoria sportu, którą

zajmuje się obecnie Agnieszka Jerzyk,
jest dyscypliną olimpijską dla „ludzi z że-
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  alami
laza”. Po raz pierwszy o medale Igrzysk
Olimpijskich w triathlonie walczono w
2000 r. w Sydney. Dyscyplina ta składa
się z trzech zupełnie różnych konkuren-
cji: pływania, jazdy na rowerze i biega-
nia. Zawodniczki mają do przepłynięcia
1500 m. Od początku trzeba płynąć
szybko i bronić swojej pozycji. To walka
z dystansem i czasem. Pływanie kończy
się po około 20 minutach. Nie ma czasu
na odpoczynek, jak najszybciej trzeba
dobiec do boksu, gdzie znajduje się
rower. Następnie, przez 40 km zaczyna
się ściganie na rowerze. Kolejnym ele-
mentem jest bieg. Ta część zawodów de-
cyduje o zwycięstwie. Triathlon można
przegrać w części pływackiej lub w czę-
ści kolarskiej, ale wygrywa się biegiem.
On rozgrywany jest na dystansie 10 km,
w zależności od trasy trwa około 35
minut. Zawodniczki mają wtedy już za
sobą prawie półtorej godziny maksymal-
nego wysiłku. Zmęczenie narasta - ręce
są zmęczone po pływaniu, nogi po jeź-
dzie rowerem, płuca po maksymalnym
oddychaniu, ale siła woli pozwala wal-
czyć do końca. Jest się całkowicie wy-
czerpanym, jednak już po kilku minutach
zaczyna się odzyskiwać siły. 

Dzień Agnieszki to przeważnie trzy
treningi - dwa razy pływanie i jazda na
rowerze lub bieg, a czasami pływanie i
jazda na rowerze połączona z biegiem.
W tej chwili są to bardziej intensywne
aniżeli długotrwałe treningi. Dzień wolny
od treningów ma raz na 3 tygodnie. Od-

poczywa najczęściej, w podróży,
jak wraca z zawodów. 

Agnieszka Jerzyk po naszej
rozmowie wyjechała do Portuga-
lii, gdzie do 5 marca trenowała
jazdę na rowerze. Zaraz potem
udaje się do Hiszpanii na obóz
„wysokich gór” na wysokości
2300 m n.p.m. Tam znajduje się
ośrodek przygotowań olimpij-
skich, gdzie trenują najlepsi spor-
towcy. Następnie wraca do
Portugalii na kolejne treningi. 31
marca sprawdzi swoje umiejętno-
ści podczas startów kontrolnych
w Pucharze Europy. Kończąc
zgrupowanie weźmie udział w
startach punktowanych do Ig-
rzysk Olimpijskich. Dziś nie wia-
domo jeszcze, czy uda się na
Puchar Świata do Japonii, czy na
mistrzostwa Europy do Izraela.
Obie imprezy odbywają się w tym
samym czasie. 

Medalistka chętnie wraca
wspomnieniami do swoich wyjaz-
dów. Zwiedziła bowiem niemal
pół świata. Z sentymentem prze-
gląda zdjęcia i pamiątki, spogląda
na puchary, dyplomy, medale. A
tych jest naprawdę sporo. W pa-
mięci najbardziej pozostały jej
wspomnienia z wyjazdu do Au-
stralii i do Kolumbii. W jednym
kraju widziała przepych i bogac-
two, w drugim niemal zupełną
dzicz. Te przeciwieństwa zrobiły
na niej największe wrażenie. 

Sportowym marzeniem Ag-
nieszki jest udział w Igrzyskach
Olimpijskich w Londynie. Pierw-
szy krok ma już za sobą. Po do-
tychczasowych kwalifikacjach
zajmuje pozycję w rankingu da-
jącą jej prawo do startu. W ig-
rzyskach do rywalizacji w
triathlonie wystartuje 55 najlep-
szych zawodniczek z całego
świata. 

Agnieszka chciałaby też ukoń-
czyć, a potem wygrać największe
zawody triathlonowe na świecie
„Ironman Kona na Hawajach”. A
musiałaby przepłynąć 3, 8 km,
180 km przejechać na rowerze i
42 km przebiec. Jest to najwięk-
sze marzenie każdego triathlo-
nisty. Ale skrycie marzy też o
skoku ze spadochronem. Nasza
redakcja życzy więc Agnieszce,
aby spełniły się wszystkie jej ma-
rzenia i aby sportowa pasja przy-
nosiła jej wiele satysfakcji i
radości. 

EWELINA KONIECZNA

Niektóre wiadomości zaczerp-
nięte zostały z oficjalnej strony inter-

netowej Agnieszki, na którą
wszystkich czytelników zapra-

szamy: http://www. agnieszkajerzyk.
pl/ 

Agnieszka ma na swoim koncie wiele
osiągnięć. Między innymi:

- złota medalistka MŚ do lat 23 z Pekinu, Chiny
- złota medalistka ME do lat 23 z Gaia, Portugalia
- złota medalistka MŚ do lat 23 w Duathlonie z Rimini, Wło-
chy
- srebrna medalistka ME Elity w Duathlonie z Budapesztu,
Węgry
- srebrna medalistka MŚ juniorów w Duathlonie z Gyor,
Węgry
- dwukrotna złota medalistka V Światowych Igrzysk Woj-
skowych z Rio de Janeiro, Brazylia
- trzykrotna medalistka mistrzostw Polski w lekkoatletyce
- reprezentantka Polski na MŚ i MME w biegach przełajo-
wych
- wielokrotna medalistka MP w triathlonie, duathlonie i
aquathlonie 
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Nasze maleństwo
ma roczek

W marcu odwiedziliśmy kolejne
maleństwo, które w tym miesiącu
kończy roczek. Blanka Katarzyna
Kępińska z Henrykowa swoje
pierwsze urodzinki obchodzi 12
marca. Na ten dzień przygotowane
jest uroczyste przyjęcie w rodzin-
nym gronie. Blanka jest słodkim,
grzecznym i pogodnym dzieckiem.
Zaraz po kąpieli zasypia i śpi do
samego rana. Rodzice Monika i
Sebastian nie mają więc problemu
w nocy. Dziewczynka uwielbia jo-
gurty, jajka i parówki, ale je właści-
wie wszystko. Wiele radości
sprawiają jej codzienne spacery z
rodzicami i dziadkami. Blanko –
bądź zawsze zdrowa, pogodna i
szczęśliwa. 

Fani gry planszowej
W niedzielę, 5 lutego, odbył

się pierwszy w Lesznie turniej gry
w "Osadników z Catanu", zorga-
nizowany przez Młodzieżową
Radę Miasta Leszna z pomocą
Fundacji Centrum Aktywności
Twórczej z Lasocic. Do sali MOK
przybyło około 30 zawodników, z
czego 24 wzięło udział w regular-
nych rozgrywkach. Okazuje się,
że gra ma swoich wiernych
fanów- należy do nich znany
muzyk Marcin Rozynek, który na
turniej przyszedł z całą rodziną. 

W turnieju uczestniczyła również
trójka gimnazjalistów ze szkoły w
Lasocicach: A. Stawecka, A. Kra-
jewski oraz B. Prozorowski, którzy
spotykają się co piątek, by pograć w
gry planszowe pod opieką członka
fundacji D. Taszbajewa. Gra "Osad-
nicy z Catanu" ma w Lasocicach
coraz więcej fanów - dzieci w świet-
licy szkolnej również uwielbiają w
nią grać. Jedynym utrudnieniem jest
to, że mogą w nią grać maksymal-
nie 4 osoby, a chętnych zazwyczaj
jest więcej.

Gra "Osadnicy z Catanu" szybko
podbiła serca graczy, zdobywając

nagrodę Gra Roku 2005. Każdy
gracz wciela się w przywódcę grupy
Osadników, których zadaniem jest
kolonizacja tytułowej wyspy Catan i
wykorzystanie jej zasobów do osta-
tecznego pokonania przeciwników.

Każde pole gry reprezentuje
jeden z pięciu surowców (glinę,
drewno, owce, zboże i kamień). Su-
rowce należy pozyskiwać, gdyż ko-
nieczne są do dalszej rozbudowy
sieci dróg, osad i miast. 

Jedna z wolontariuszek fundacji
CAT stwierdziła, że "to już miesiąc
bez komputera" - oto jaką alterna-
tywę mogą stanowić nowoczesne
gry planszowe. 

Do redakcji dotarł tekst od Andrzeja Woźniaka ze Święciechowy do-
tyczący zapobiegania zagrożeniom związanym z instalacjami elektrycz-
nymi. Pan Andrzej jako wieloletni specjalista elektryk zebrał zasady
prawidłowego korzystania z wszelkich elektrycznych urządzeń i przeka-
zał je naszym czytelnikom. Ponieważ uważamy, że jest to problem nie-
zwykle ważny, artykuł zamieszczamy w całości. 

Jak zapobiegać zagrożeniom ze strony instalacji i odbiorników elek-
trycznych:

1. Nie naprawiaj spalonych bezpieczników.
2. Stosuj tylko oryginalne bezpieczniki.
3. Okresowo sprawdź czy bezpiecznik nie nagrzewa się.
4. Okresowo oczyść skrzynki bezpiecznikowe z kurzu i pajęczyn.
5. Jeśli gniazda bezpiecznikowe zamontowane są na strychu, dbaj by nie za-

ciekały wodą.
6. Stosuj ochronne klosze w oprawach oświetleniowych.
7. Montuj w oprawie żarówki o mocy zalecanej przez producenta.
8. Wymieniaj uszkodzone gniazda i wyłączniki oświetleniowe.
9. Nie używaj przedłużaczy niewiadomej produkcji, tak zwanej „chińsz-

czyzny”oraz własnej produkcji.
10. Raz w roku poproś fachowca o sprawdzenie instalacji oraz bezpieczników,

wyłączników nadmiarowoprądowych, wyłączników różnicowoprądowych, gniazd si-
łowych, gniazdek i silników elektrycznych.

11. Raz na pięć lat poprosić uprawnionego elektryka o wykonanie pomiarów
kontrolnych (wymagania stawiane przez przepisy Prawa Budowlanego i Prawa
Energetycznego).

12. Jeśli twój dom posiada instalację odgromową, to sprawdź ją na przedwioś-
niu, czy nie wymaga naprawy.

13. Co pięć lat poproś uprawnionego elektryka o wykonanie pomiarów kontro-
lnych przy instalacji odgromowej. Wymóg jw.

14. Wymień starą instalację na nową przy remoncie mieszkania, domu czy tylko
jednego pomieszczenia. Wymóg jw.

15. Nie używaj uszkodzonych silników, grzejników i odbiorników domowych.
16. Nie przeciążaj instalacji nadmierną liczbą włączonych urządzeń: grzejników,

pralki, zmywarki, ogrzewaczy wody i silników.
17. Nie używaj żadnych odbiorników włączonych do gniazdka w czasie kąpieli.
18. Nie używaj żadnych odbiorników prądu na otwartym powietrzu w czasie opa-

dów deszczu lub śniegu.
19. Nie pozostawiaj na stałe zasilaczy i ładowarek w gniazdkach zamontowa-

nych za meblami.
20. Jeśli zauważysz niepokojące zachowanie oświetlenia, silników czy sprzętu

domowego, poproś elektryka o sprawdzenie instalacji.

OSTRZEŻENIE

Bibliotekarz radzi

„Matka wszystkich lalek”
Autorka opisała losy dwóch ko-

biet, różniących się właściwie
wszystkim, od wieku począwszy.
Jedna z nich, córka polsko-bretoń-
skiego małżeństwa - dobiega trzy-
dziestki i właśnie dowiaduje się, że
niezupełnie jest osobą, za którą
dotąd się uważała. Druga również
przez wiele lat przeżywała kłopoty
z własną identyfikacją, spowodo-
wane bezwzględnością drugiej
wojny światowej. Obie muszą
sobie jakoś poradzić z nową wie-
dzą o sobie i swoim pochodzeniu.
Nie jest to wcale łatwe, zwłaszcza
w przypadku osoby, której w dzie-
ciństwie zmieniono tożsamość i
połączono to z regularnym pra-
niem mózgu. Takich rzeczy nie
przeżywa się bezkarnie. Monika
Szwaja, jak zwykle, pisze o kobie-
tach, które nie gubią się na zakrę-
tach rzeczywistości, a jeśli nawet
czasem się zagubią, to starają się
odnaleźć drogę do samych siebie.
Potrafią myśleć, walczyć, praco-
wać, kochać i cieszyć się życiem.
Czytając "Matkę wszystkich lalek"
przeniesiemy się na małą, skalistą
wysepkę u wybrzeża magicznej
krainy - Bretanii, a także w polskie
Karkonosze, również posiadające
własną magię i niezaprzeczalny
urok, tak dobrze znany wielu z nas.

Po raz kolejny sięgamy na półkę biblioteki w Święciechowie. W
tym miesiącu prezentujemy dwie książki: Moniki Szwai „Matka
wszystkich lalek” oraz Roberta Marshall’a „W kanałach Lwowa”. 

„W kanałach Lwowa”
Jest to książka na podstawie

której Agnieszka Holland nakręciła
film "W ciemności" - nominowany
do Oskara. To historia o ocalałych
z holocaustu we Lwowie. Oparta
na faktach, dramatyczna historia
Żydów, którzy podczas likwidacji
getta we Lwowie w marcu 1943
roku ukryli się w kanałach pod
miastem. Spędzili tam czternaście
miesięcy. Dwadzieścia osób,
włącznie z dwójką dzieci i kobietą
w ciąży, zeszło do własnego
"piekła". W podziemiach miasta, w
ciemności, wilgoci, wśród szczu-
rów, na przekór wszystkiemu...
przeżyło dziesięciu z ponad dwu-
dziestoosobowej grupy. Przetrwali
dzięki pomocy Leopolda Sochy,
polskiego kanalarza, który pomógł
im, narażając siebie i swoją ro-
dzinę. Początkowo kierowała nim
chęć łatwego zysku, ale potem
stało się to jego misją - ratując
Żydów chciał odkupić swoje grze-
chy z przeszłości. Żydzi, którzy
ukryli się w kanałach, spędzili tam
ponad rok, wyszli z nich dopiero
wtedy, gdy do miasta wkroczyli So-
wieci. „W kanałach Lwowa” to nie-
wiarygodna, wstrząsająca historia
o gehennie tych, którzy przeżyli. A
także podnosząca na duchu opo-
wieść o koleżeństwie i odwadze.
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Jan Markiewicz jest sołtysem Lasocic i Ogrodów od pięciu
lat. Funkcję tę pełni drugą kadencję. Jest bardzo zżyty z tą
miejscowością. Mieszka tu od 65 lat. A razem z małżonką od
43 lat. Ma dwie córki i syna oraz ośmioro wnuków – 4 dziew-
czynki i 4 chłopców. Szczęśliwi dziadkowie z wielką radością
spędzają z nimi czas.

Sołtys urodził się w powiecie
ostrzeszowskim w rodzinnych stro-
nach swoich dziadków. Jego ro-
dzice poznali się w Niemczech, ale
pragnęli, by syn przyszedł na świat
w Polsce. Przez kilka lat mieszkał z
rodzicami w Przybyszewie, a potem
na stałe osiadł w Lasocicach. I tam
mieszka z żoną do dziś. 

Jak mówi, ma szczęście, bo w
czasie trwania jego kadencji po-
wstały dwie największe inwestycje
we wsi. A mowa tu o Orliku oraz ka-
nalizacji sanitarnej. W grudniu 2009
r. odbyło się uroczyste otwarcie
kompleksu boisk sportowych „Moje
Boisko - Orlik 2012” w Lasocicach.
Natomiast prace nad kanalizacją
wciąż trwają. Jej budowę zaplano-
wano na dwa etapy. Etap pierwszy
został już zakończony. Rozpoczęto
drugą część prac, która ma potrwać
do jesieni bieżącego roku. Popra-
wiono także stan dróg dojazdowych
do pól, a więc ul. Sportowej i Polnej.
Zostały one utwardzone i są dziś
przejezdne. 

Do utwardzenia pozostało jesz-
cze kilka ulic, między innymi ul.: Za-
chodnia, Tylna, Graniczna czy
Okrężna. Do spraw przyszłościo-
wych należy także położenie kostki
brukowej na odcinkach zniszczo-
nych przez budowę kanalizacji. Soł-
tysowi marzy się także w
następnych latach połączenie sie-
dziby przedszkola, które w tej chwili
zajmuje dwa budynki. Jest to jednak
na tę chwilę luźny projekt, ale dla
wielu mieszkańców priorytetowy. 

Pan Jan dodaje, że zawsze
może liczyć na Radę Sołecką. W jej
skład wchodzą: Katarzyna Dąb-

kowska, Agnieszka Pietrzak, Woj-
ciech Dolata, Rafał Ławniczak oraz
Arkadiusz Olejniczak. Pracują
razem od roku, ale mieli już chrzest
bojowy podczas organizacji między
innymi festynu szkolnego i wiejskich
dożynek. 

W tym roku sołtys wraz z Radą
Sołecką starają się pomagać przy
organizacji imprez na rzecz Kacpra
Poliwczaka, mieszkańca Lasocic.
Zorganizowano już 28 stycznia za-
bawę karnawałową, 10 lutego balik
dla dzieci, 4 marca festyn charyta-
tywny. Cały dochód z imprez prze-
znaczony jest na walkę z chorobą
Kacpra. A są już plany na kolejne
akcje. 

Pan Jan oprócz tego, że od pię-
ciu lat pełni funkcję sołtysa, spra-
wuje jednocześnie obowiązki
radnego gminy. Dziś jest już na
emeryturze, ale pełnienie funkcji
radnego i sołtysa sprawia mu wiele
radości. Lubi kontakt z ludźmi, chęt-
nie działa na rzecz innych. Często
podkreśla że „na emeryturze po-
winno się mieć zajęcie”. 

Przedszkolaki z grup Pszczółki i Motylki chętnie zdobywają wia-
domości na temat mijającego czasu. Aktywnie uczestniczą w
wielu zabawach ruchowych, edukacyjnych i plastycznych. Pod-
czas zajęć starają się zrozumieć, jak płynie czas, przyswajają
sobie nazwy pór roku, miesięcy, dni. 

FERIE W ŚWIETLICy

W świetlicy w Henrykowie odbyło się podsumowanie konkursu
pod nazwą „Oczyszczalnia miejscem ścieków”. Na spotkanie z
jego uczestnikami przybył wójt gminy oraz dyrektor i prezes Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Wyróżnienia
otrzymali: Adrian Śliwa, Roksana Śliwa, Paulina Nowicka, Gra-
cjan Duda, Radosław Śliwa, Lidia Jastrzębska, Kacper Hanulak,
Robert Jastrzębski oraz Remigiusz Konieczny. 

„Aby ferie były bezpieczne” – pod takim hasłem przebiegało spot-
kanie dzieci z policjantem. Jego uczestnicy chętnie zadawali go-
ściowi pytania, sprawdzając tym samym już posiadaną wiedzę na
ten temat, ale i poszerzali ją o nowe zagadnienia. Wszystkie do-
tyczyły bezpieczeństwa. 

Po raz kolejny dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej wybrały się
do miejscowej oczyszczalni ścieków. Na miejscu obejrzały film pt.
„Ratatuj”, który same wybrały spośród kilku propozycji. Dostały
też popcorn i soki. Do zdjęcia stanęli przed zakładem. 

Z wizytą u sołtysa
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Byłyśmy sąsiadkami. Ja miesz-
kałam na parterze kamienicy, ona
na piętrze. Byłam od Oli cztery lata
starsza, ale jako dziewczynki wy-
chowywałyśmy się razem. Na po-
dwórzu wszyscy byli równi.
Zresztą, w tamtych czasach nie-
wiele mogło nas różnić. Nosiłyśmy
takie same sukienki, bawiłyśmy się
podobnymi lalkami, razem z chłop-
cami kopałyśmy piłkę i urządza-
łyśmy wyścigi rowerowych obręczy
pchanych zgiętym drutem. Kto to
dziś pamięta? To przecież były lata
sześćdziesiąte.

Ola zawsze lubiła się bawić. Już
w szkole podstawowej było jej
pełno. Jeździła na każdą wy-
cieczkę, brała udział w zawodach
sportowych, ładnie tańczyła. Z tego
swojego piętra wpadała czasem do
nas, by powiedzieć, że gdzieś bieg-
nie lub po prostu, że dziś będzie
fajny dzień. Kiedy dorosła, przy-
chodziła do mojego taty na papie-
rosa. Czasem go częstowała,
częściej prosiła, by dał jej jednego.
W domu nie pozwalano jej palić.

Dom Oli był normalny. Miesz-
kała z rodzicami, siostrą i babcią.
Dla mnie byli jakby lepsi. Mieszkali
przecież na piętrze, rodzice praco-
wali w biurze, byli w lepszej sytua-
cji finansowej. My byliśmy biedni,
ojciec pracował fizycznie, a popo-
łudniami chodził “na fuchy”. Za-
wsze myślałam, że Ola ma
cieplejszy dom. Dziwiłam się, że lu-
biła do nas przychodzić. Już wtedy
powinnam się zastanowić, dla-
czego ucieka z domu, dlaczego
przesiaduje u mnie.

Najgorsze zaczęło się, gdy Ola
przerwała naukę w liceum. Dosta-
wała dwóje, uciekała na wagary,
nie przechodziła z klasy do klasy.
Rodzice posłali ją do wieczorówki.
Tej też nie skończyła. Mimo to zna-
lazła pracę w biurze, pomagała w
archiwizowaniu dokumentów. A
wieczorami bawiła się. I to było
właśnie takie niezwykłe na tamte
czasy. Ola ładnie się ubierała, ma-
lowała, tańczyła tak, że nikt nie
mógł przejść obok niej obojętnie.
Miała wielu znajomych, z niejed-
nym gdzieś wychodziła, czasem na
wieczór wyjeżdżała. Dziś nikogo by
to nie dziwiło. Ale wtedy o Oli mó-
wiło się dużo. Młodzi z sympatią i
czasem z zazdrością, że nie potra-

Od tamtych dni minęło sporo lat, a ja ciągle myślę, że mog-
liśmy dla Oli zrobić więcej. Trudno mi uwierzyć, że nie za-
uważyliśmy, jak cierpi, że woła o pomoc, jak jest jej bardzo
źle. Ola po prostu obok nas była, bawiła się, czasem zaska-
kiwała, zdarzało się, że denerwowała.

fią żyć jak ona, starsi z oburze-
niem. Druga córka rzetelnie się
uczyła, poszła na studia, poznała
przyszłego męża. A Ola po prostu
była ładna i wesoła. Mój tata prze-
padał za jej towarzystwem.

Dziś myślę, że Ola chciała
zwrócić na siebie uwagę, coś złego
musiało dziać się w jej sercu,
duszy, że tak “głośno” żyła. Pamię-
tam, jak kiedyś przyszła do domu
po kilku lampkach wina i rodzice
nie chcieli jej wpuścić. Wtedy ręką
wybiła szybę w drzwiach. A rodzice
zawołali pogotowie. Olę zabrano w
fartuchu bezpieczeństwa. Krzy-
czała, coś tłumaczyła... dlaczego
nie słuchaliśmy?!

Ja nigdy nie zamykałam drzwi
do swego pokoju, nawet w nocy.
Trudno to sobie teraz wyobrazić,
ale nie bałam się, że ktoś wejdzie,
coś ukradnie czy zrobi mi krzywdę.
Moi znajomi mogli po prostu wejść
na korytarz i stamtąd prosto do mo-
jego pokoju. Ola wiedziała o tym.
Bywało, że zamiast do siebie, na
piętro, przychodziła do mnie.
Kładła się na tapczan i przesypiała
ze mną noc. Ale miałyśmy raptem
po dwadzieścia lat, nic nie wiedzia-
łyśmy o psychologach, terapeu-
tach, poradniach. Może
wystarczyłyby zwykłe pogaduszki,
może ona potrzebowała usłyszeć,
że ktoś się o nią martwi, ktoś ją
lubi. Ja najczęściej robiłam miejsce
na tapczanie i pozwalałam prze-
spać noc. To było dużo, ale jak się
potem okazało — niewiele.

Tamtego dnia byłam w Pozna-
niu. Wróciłam wieczorem i już
przed domem czekała na mnie
mama. Bez żadnych wstępów po-
wiedziała, że Ola odeszła. Na za-
wsze. Sama podjęła taką decyzję.

Wszyscy spali, gdy położyła się
na podłodze w kuchni. Otworzyła
gaz, wzięła tabletkę nasenną, za-
częła pisać list. Widziałam ten list.
Pierwsze litery były proste, potem
coraz bardziej pisane wężykiem, w
końcu same kreski. To ona prze-
praszała — rodziców, babcię, sios-
trę. Za ból, jaki im sprawia, za to,
że nie potrafiła powiedzieć o sobie,
za... nie zdążyła dużo napisać.

Ola miała 23 lata, kiedy pożeg-
nała nas wszystkich. Nie poznała
prawdziwej miłości, nie założyła ro-
dziny, nie wiedziała, ile szczęścia

może dać macierzyństwo. Kilka
razy w roku składam kwiaty na jej
grobie. Na pomniku jest jej zdjęcie.
Wygląda na nim tak jak wtedy,
ponad trzydzieści lat temu. Jest
młoda, uśmiechnięta, piękna. Ja
jestem już dziś babcią, a ciągle pa-
miętam i Olę, i tamte dni. I nie
mogę pozbyć się uczucia, że ją za-
wiedliśmy.

Pewnie mnie słyszy, czasem z
nią rozmawiam. Opowiadam jej o

swoich problemach i radościach.
Wspominam. Nie wiem, czy wierzy
mi, że jej życie wcale nie zasługi-
wało na karę. Że miała prawo być
sobą i przeżyć młodość na swój
sposób. Była przecież dobrym
człowiekiem. Jeśli słyszy, to pewnie
też wybacza. Byliśmy obok niej, za-
miast z nią. Czy to nas czegoś nau-
czyło..?

HALINA SIECIŃSKA

Prawdziwe 
historie

Marzec bogaty jest w różnego rodzaju uroczystości. Oczywiście naj-
bardziej znanym i ciągle obchodzonym na całym świecie jest Dzień Ko-
biet. Jak zawsze świętować go będziemy 8 marca. 

Od prawie 30 lat 3 marca obchodzi się Międzynarodowy Dzień Pi-
sarzy. Ustanowił go PEN CLUB w 1984 roku. 15 marca przypada Mię-
dzynarodowy Dzień Konsumenta, a 17 marca - Światowy Dzień
Morza. We wtorek, 20 marca, cały świat obchodzi Dzień Inwalidy. Nato-
miast w pierwszy dzień wiosny, 21 marca, wszyscy świętują Dzień Ziemi.
Tego samego dnia jest też Światowy Dzień Poezji, trzy dni później -
Światowy Dzień Zapobiegania Gruźlicy. 22 marca przypada natomiast
Światowy Dzień Wody. A w rocznicę otwarcia Teatru Narodów w Paryżu
w 1957 roku obchodzi się Międzynarodowy Dzień Teatru. Przypada on
zawsze 27 marca. 

W nocy z 25 na 26 marca zostanie wprowadzony czas środkowoeu-
ropejski letni. O godzinie 2 w nocy przestawimy zegarki na 3.

Nie zapomnij w marcu
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Baran 21.03-19.04
W nadchodzących dniach wolne

panie mają szansę zdobyć serce
upragnionej osoby. W stałych związ-
kach trochę zamieszania, ale będzie
dobrze. W pracy pojawi się ktoś nowy.
Finanse dobre. 

Byk 20.04-20.05
Nie przenoś złych humorów na

najbliższych. Więcej możesz uzyskać
prosząc ich o pomoc i radę. Uważaj
na zdrowie, bo zimowe mrozy mogą
zaszkodzić Twojej kondycji. W pracy
więcej obowiązków. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Zamarzy Ci się wielka, roman-

tyczna miłość. Bądź ostrożna i nie daj
się uwieść podrywaczom. Zwłaszcza
jeśli właśnie wybierasz się na urlop w
nieznane. Czekaj na dobrą wiado-
mość zawodową. 

Rak 22.06-22.07
Pomimo zimnej aury gwiazdy

sprzyjają gorącym wyznaniom. Spo-
dziewaj się pierścionka. W pracy szy-
kują się zmiany. Dodatkowe dochody
są w zasięgu Twoich możliwości.
Zdrowie w normie. 

Lew 23.07-22.08
Jeszcze przez kilka dni będziesz

myśleć o zabawie. Nawiążesz cie-
kawe znajomości. Ale w drugiej poło-
wie miesiąca czeka Cię prawdziwa
harówka. No i nie ma szans na pod-
wyżkę. 

Panna 23.08-22.09
Zachowaj ostrożność. Nie ufaj

plotkom i nie pozwól, by ktoś Tobą
manipulował. W pracy bez zmian, ale
dopilnuj wszystkiego osobiście. Cze-
kaj na ważną wiadomość od bliskich. 

Waga 23.09-22.10
Właśnie teraz poznasz interesują-

cych ludzi i kto wie, może nawet się
zakochasz. Warto posłuchać serca.
Dbaj o zdrowie, zwłaszcza o kręgo-
słup. Gwiazdy mówią o przypływie go-
tówki. 

Skorpion 23.10-21.11
Masz powodzenie i będziesz wie-

dzieć, jak z tego skorzystać. Samotne
Skorpiony mają szansę na miłość od
pierwszego wejrzenia. Na drugą po-
łowę miesiąca zaplanuj urlop. 

Strzelec 22.11-21.12
Praca przestanie Ci sprawiać

przyjemność. A to znak, że powinnaś
odpocząć. Może wyjazd na kilka dni?
Odezwij się do bliskich, czekają na
sygnał od Ciebie. Skontroluj zdrowie. 

Koziorożec 22.12-19.01
Najbliższe tygodnie to dobry czas

dla Ciebie. Nawiążesz nowe znajo-
mości i łagodzisz stare nieporozumie-
nia. Bądź jednak cierpliwa, zwłaszcza
w relacjach służbowych. Oczekuj do-
brej wiadomości z daleka. 

Wodnik 20.01-18.02
Nie marnuj czasu w sprawach za-

wodowych. Zasada „jakoś to będzie”
nie opłaca się. Pokaż, co naprawdę
potrafisz. Prywatnie - pamiętaj, że
ktoś czeka na sygnał od Ciebie. Za-
dbaj o stawy. 

Ryby 19.02-20.03
Szykują się zmiany zarówno w

pracy, jak i życiu prywatnym. W za-
sięgu ręki są też dodatkowe dochody.
Patrz więc na życie z większym opty-
mizmem. W drugiej połowie miesiąca
oczekuj miłej wizyty. 

(: (: HUMOR :) :)
Nauczycielka zadała wypraco-

wanie na temat „Kim będziesz, jak
dorośniesz?”. Jaś napisał: „Naj-
pierw będę lekarzem, jak chce
tata, później będę prawnikiem, bo
tak chce mama, a na koniec komi-
niarzem, bo mi się też coś od życia
należy”.

xxx
Kowalski ogląda w telewizji pro-

gram przyrodniczy, w którym spi-
ker mówi: „Pandy mają ich 16,
rekiny 100, a u człowieka norma to
32 zęby”. Mężczyzna podrywa się
z fotela i przerażony wrzeszczy: 

- O kurczę, jestem pandą!
xxx

Rozmowa znajomych : 
- A ty wiesz, że w Ameryce co 4

minuty jedna kobieta jest potrą-
cona przez samochód? 

- Coś takiego! Ciekawe, dla-
czego ci wszyscy kierowcy aż tak
uwzięli się na tę biedaczkę?!

Kukurydziane
ciasteczka

Marchew w innej roli

Ten przepis jest tak prosty, że
ciasteczka upieką nawet mało do-
świadczone gospodynie. A pole-
camy je wszystkim, którzy lubią
ciasta chrupiące, o nieco innym
smaku. 

Trzeba utrzeć 10 dag masła z
1/3 szklanki cukru. Kiedy masa
maślana będzie puszysta, wbijamy
jedno jajko i dokładnie ucieramy.
Jedną szklankę mąki przesiewamy
i mieszamy z łyżeczką proszku do
pieczenia. Dodajemy 10 dag po-
kruszonych płatków kukurydzia-
nych i wszystko dokładnie
mieszamy. Możemy też dodać tro-
chę rodzynek lub innych bakalii.
Dużą łyżką wykładamy ciasto na
natłuszczoną lub wyłożoną perga-
minem blachę, lekko spłaszczamy
ciastka i pieczemy je około 20
minut w temperaturze 180 stopni.
Można je też posmarować polewą
czekoladową. Ciasteczka są do-
skonałe nawet po kilku dniach. 

Marchewka jest źródłem wielu
cennych substancji odżywczych. nie-
zwykle pożyteczny dla organizmu jest
zwłaszcza zawarty w niej beta - karo-
ten, który zwalcza wolne rodniki i w or-
ganizmie przekształca się w witaminę
A. 

Zarówno dorośli, jak i dzieci coraz
więcej czasu spędzają przed kompu-
terem. Wielogodzinne wpatrywanie
się w ekran nie jest obojętne dla oczu.
Przed szkodliwym promieniowaniem
może przynajmniej częściowo uchro-
nić nas odpowiednia dieta. Otóż po-
winniśmy jadać produkty obfitujące w

witaminy: A, C i E. Witamina A zapo-
biega zwłaszcza złemu widzeniu wie-
czorem. Chroni przed podrażnieniami
oczu, zaczerwienieniami, a nawet
przed ich chorobami. A zatem ko-
niecznie powinniśmy jadać warzywa i
owoce w kolorach żółtym i pomarań-
czowym. A więc morele, dynię, no i
oczywiście marchew. Marchew najle-
piej przegryzać przed komputerem. I
przyjemnie, i zdrowo. 

No i jeszcze o marchewce w roli
kosmetyku. Już samo picie soku z
marchwi nadaje cerze zdrowy, brzos-
kwiniowy odcień. Ale z marchwi

Krzyżówka 
z nagrodą 

1 2 3 4 5 6 7 3 8

1 9 3 4 10 5 6

Rzymski bóg
wojny

Służba na statku 2

Pomieszczenie
dla świń

Przytoczenie cu-
dzej wypowiedzi

„Wart pałaca” w
przysłowiu

Atrybut ministra

1

Narzędzie gra-
wera lub 

rzeźbiarza
4 5

Zraz,
kotlet

Żołnierz lżejszej
jazdy z XVI-XVII

w. w dawnym
wojsku polskim

Trzewik 
lub sandał

Koczownik
turecki

Część nóg nad
kolanami 3

6

Duża kość podzi-
wiana przez

srokę

Opera Verdiego
na otwarcie Ka-
nału Sueskiego

Dawny potasowy
nawóz sztuczny
Narzeczony lalki

Barbie
Mały młody lasek

9 7

8

Napój bogów
greckich

na Olimpie
Adela dla
koleżanek

10   

można też robić cenne maseczki.
Jeśli chcemy twarz oczyścić, należy
ugotować do miękkości sporą mar-
chew i niezbyt dużą rzepę. Gdy wy-
stygną, utrzeć je na papkę i nałożyć
na buzię na około 15 minut. Potem
oczywiście zmyć maseczkę letnią
wodą. A gdy myślimy o odżywieniu
skóry, musimy zemleć pół szklanki
płatków owsianych i dolać do nich
świeżego soku z marchwi. Do tej gęs-
tej papki trzeba dodać kilka kropli
oliwy z oliwek i maseczka będzie go-
towa. Jeśli natomiast zamierzamy
naszą twarz i szyję nawilżyć, wystar-
czy wycisnąć sok z dwóch marchwi,
zamieszać z trzema łyżkami twarogu
i łyżką siemienia lnianego. A potem
nałożyć na twarz. Będzie ujędrniona i
odżywiona. Spróbujmy!

Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 10 do
odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy przesłać pod adresem redakcji
lub na e-mail: gazeta@swieciechowa.pl (prosimy podać adres zamieszkania). Roz-
wiązaniem konkursu ogłoszonego w drugim numerze „Kuriera...” było hasło: ŻyCZyMy
FERII ZE ŚNIEGIEM. Do naszej redakcji dotarło 35 prawidłowych rozwiązań. W dro-
dze losowania wyłoniliśmy zwycięzcę. Jest nią pani Wanda Pindara z Niechłodu   . Na-
grodę można odebrać w Samorządowym Ośrodku Kultury w godz. od 8.00 do 15.00.
Gratulujemy. Na rozwiązania czekamy do 20 marca. 
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To był bal

Wyróżnienia i nagrody

Niespodziewana odwilż, która pojawiła się po trzech tygodniach
silnych mrozów, spowodowała, że topniejący śnieg spływający z
pól podniósł niebezpiecznie poziom wody w rowie na ul. Lipowej
w Święciechowie. Przepusty na ulicy ciągle były zamarznięte,
więc obok nich tworzyły się niebezpieczne rozlewiska. Z pomocą
zagrożonym mieszkańcom przyszli strażacy z miejscowej jedno-
stki OSP, przekuli niedrożne przepusty i umożliwili przepływ wody.

Nagrody za udział w Ogólno-
polskim Konkursie Plastycznym
„Zapobiegajmy Pożarom 2012”
trafiły do naszych dzieci. Na kon-
kurs wpłynęło 509 prac z wielu po-
wiatów. Organizatorami konkursu
byli Zespół Parków Krajobrazo-
wych oraz Wojewódzki Związek
OSP RP Województwa Wielkopol-
skiego. W kategorii szkół podsta-
wowych wyróżniono prace
nadesłane z Samorządowego
Ośrodka Kultury w Święciechowie.
Otrzymały je Marianna Sylwoniuk
za pracę „Pożar lasu”, Aleksandra
Mocek za „Powódź” oraz Alicja Pa-
wełczyk za pracę „Na ratunek”. 

Natomiast w Ogólnopolskim

Konkursie Plastycznym dla dzieci
pod nazwą „W krainie mrozu i
śniegu” wyróżniono kolejne dwie
mieszkanki gminy. Na konkurs
wpłynęły 3644 prace z 328 placó-
wek w Polsce. Komisja zakwalifi-
kowała 282 prace do udziału w
wystawie pokonkursowej, spośród
nich przyznano 55 nagród. Na wy-
stawę trafiły prace Natalii Fogt
oraz Karoliny Lipowej z Sekcji Pla-
stycznej Samorządowego
Ośrodka Kultury w Święciechowie.
Konkursowi patronuje Minister
Edukacji Narodowej i Prezydent
Miasta Częstochowa.

Gratulujemy!

W każdej miejscowości w gminie dzieci miały okazję uczest-
niczyć w zabawach karnawałowych. Wszystkie bawiły się do-
skonale. Nie brakowało przebierańców, kolorowych balonów,
głośnej muzyki i tańca. 

1) Gołanice
27 stycznia w Sali Wiejskiej w Gołanicach odbył się balik karnawałowy.

Brały w nim udział dzieci z Samorządowego Przedszkola w Święciecho-
wie z oddziałem w Gołanicach i Niechłodzie. „Na leśnej polanie” to temat
przewodni zabawy. Przedszkolaki przebrały się zgodnie z tematyką. Do
tańca przygrywał zespół muzyczny Beat. Opiekę nad dziećmi sprawowały
Hanna Krzykała i Maria Jakubiak. 

2) Krzycko Małe
Rada Sołecka, radni i sołtys Krzycka Małego zorganizowali dla dzieci

balik karnawałowy. Zabawa odbyła się 29 stycznia w Sali Wiejskiej. Nie
brakowało przebierańców. Miejscowe dzieci bawiły się przy wspólnym
tańcu i śpiewie. 

3) Długie Nowe 
Organizatorami baliku dla dzieci w Długiem Nowem byli: miejscowa

Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna.
Swoją pomoc zaoferowała także firma Instal Perfekt z Leszna. Balik odbył
się 12 lutego w Sali Wiejskiej. Zebrane podczas zabawy pieniądze orga-
nizatorzy przeznaczą w całości dla dzieci. 

4) Lasocice
W Sali Wiejskiej w Lasocicach 10 lutego zorganizowano balik karna-

wałowy dla dzieci. Podczas zabawy zbierano pieniądze na leczenie 18-let-
niego Kacpra Poliwczaka z Lasocic. Dzieci i rodzice świetnie się bawili.
Było wesoło i kolorowo – dzieci miały pomalowane na wesoło twarze. W
trakcie imprezy odbyło się wiele konkurencji z nagrodami.

5) Święciechowa
Balik odbył się 7 lutego w sali gimnastycznej w szkole w Święciecho-

wie. Uczestniczyły w nim wszystkie grupy przedszkolaków– Motylki, Żabki,
Biedronki i Pszczółki. Dzieci przez cały czas trwania baliku miały zapew-
nioną atrakcyjną zabawę, tańce i konkursy.

6) Henrykowo
27 stycznia w Henrykowie odbył się balik dla wszystkich mieszkańców.

Zaproszono gości z Klubu Młodych Odkrywców z Leszna. Poza zabawą
odbywały się konkurencje z nagrodami: łowienie ryb, pękanie balonów,
celowanie długopisem do butelki, żonglerka maczugami, kręcenie tale-
rzami, poszukiwanie pantofelka Kopciuszka, a także taniec na gazecie,
wybór najlepszych tancerzy, najciekawszego przebrania oraz króla i kró-
lowej balu.Zakupy w OSP

Pod koniec ubiegłego roku jed-
nostka OSP ze Święciechowy
otrzymała dotację z Krajowego
Systemu Ratowniczo – Gaśni-
czego. Przydziela ją Komendant
Główny PSP. Do Święciechowy
trafiło 15 000 zł, za które strażacy
zakupili sprzęt. Jednostka otrzy-
mała więc: nowe koło ratunkowe,
linkę asekuracyjną 100m, prądow-
nicę wodną typu TURBO JET, prą-
downicę pionową i 4 sztuki
kamizelek ratunkowych. Zaku-
piono także dwie pary szelek bez-
pieczeństwa, flary pulsacyjne oraz
rozpieracz kolumnowy. Do zakupu
rozpieracza kolumnowego w poło-
wie dołożyła się gmina. Dodatkowy
sprzęt bardzo potrzebny jest
straży. Został już wykorzystany z
początkiem roku podczas wy-
padku drogowego na trasie Laso-
cice – Długie Stare. Teraz
komenda dąży do tego, aby jedno-
stka, która na swoim terenie ma

akweny wodne, była zaopatrzona
w odpowiedni sprzęt ratunkowy. W
Święciechowie potrzebne są sanie
lodowe lub pontony. 

Dzieci i młodzież z Trzebin przez kilka dni lutego spotykali się, by
realizować program pod nazwą "Kuchnia dla dzieci". Sami przy-
rządzali smakołyki, między innymi kruche rogaliki, ciastka, prze-
kładane andruty, a także sałatki i owocowe szaszłyki. Potrawy
które przygotowali, ze smakiem zjedli podczas baliku karnawało-
wego. 
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FERIE - FERIE

Długie Stare - dzień chemiczny

Przybyszewo - zajęcia plastyczne

Święciechowa - zajęcia taneczne

Głogów - wyjazd na lodowisko

Lasocice - turniej tenisa 

Święciechowa - zajęcia w bibliotece 

Święciechowa - zajęcia z robotyki


