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Europejska Noc Muzeów
Przy Izbie Regionalnej znajdującej się obok Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie zorganizowano imprezę z okazji Euro-

pejskiej Nocy Muzeów. W sobotę, 24 maja, tancerze z Zespołu Pieśni i Tańca Marynia zaprezentowali wybrane czynności z życia codziennego
mieszkańców wsi – takie jak: pranie, prasowanie, kiszenie kapusty czy pieczenie chleba. Na wieczorne spotkanie zaproszono: Łukasza Dzie-
ciątkowskiego – garncarza, Ryszarda Murka – rzeźbiarza, Ludwikę i Andrzeja Wawrzyniaków – lokalnych piekarzy, Marka Kozłowskiego – pas-
jonata starych sprzętów oraz Leszczyńską Kapelę Dudziarską. Wszyscy goście, którzy wzięli udział w imprezie, mogli spróbować kiszonej
kapusty, gofrów i jajek wypiekanych i usmażonych na starych sprzętach, skosztować pajdy chleba ze smalcem i ogórkiem, placka z rabar-
barem oraz kawy zbożowej. 

Impreza połączona była z obchodami Roku Oskara Kolberga. Organizatorzy przedstawili jego postać, działalność, przygotowali wystawę planszową
Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina oraz pokaz multimedialny o twórczości Kolberga. Kolejna prezentacja przedstawiała stare fotografie dotyczące
ludzi i ich życia w dawnych latach. Organizatorami imprezy byli: instruktorki i tancerze z Zespołu Pieśni i Tańca Marynia oraz Samorządowy Ośrodek
Kultury w Święciechowie. Więcej zdjęć na str.16.
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Bezpieczna droga dzieci
W sobotę, 31 maja, odbył się X

Gminny Rajd Rowerowy z okazji
Dnia Dziecka pod hasłem „Bez-
pieczna droga”. W imprezie udział
wzięły dzieci wraz z rodzicami.
Drużyny składały się przynajmniej
z jednego dziecka w wieku do 13
lat oraz jednego pełnoletniego
opiekuna. Osoby biorące udział w
imprezie startowały z trzech miejs-
cowości: Przybyszewa, Długiego
Starego i Święciechowy. Meta
znajdowała się na ranczu u pań-
stwa Felerów w Ogrodach. Dla
dzieci z klas I-III zorganizowany
został Turniej Mistrza Bezpieczeń-
stwa. A były to konkurencje z

nagrodami. Na wszystkich uczest-
ników rajdu na mecie czekała moc
atrakcji, m. in.: zumba, quady,
trampolina, biegacz Krzysztof
Tumko, możliwość zbadania po-
stawy ciała i wiele innych. Impreza
finansowana była ze środków
Urzędu Gminy Święciechowa, Po-
wiatu Leszczyńskiego, Samorzą-
dowego Ośrodka Kultury w
Święciechowie oraz  Fundacji
PZU. Organizatorami rajdu byli:
Stowarzyszenie ZMW Przyby-
szewo, Samorządowy Ośrodek
Kultury w Święciechowie oraz ze-
spóły szkół w Lasocicach, Długiem
Starem i Święciechowie.
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Jak załatwić sprawę
W   U R Z Ę D Z I E  G M I N y ?

SZANOWNI PAńSTWO!
Na ostatniej sesji Rada Gminy

Święciechowa podjęła uchwałę w
sprawie powołania Młodzieżowej
Rady Gminy Święciechowa. Po-
wstanie Młodzieżowej Rady ma na
celu kształtowanie kompetencji
obywatelskich młodych ludzi oraz
uczenia ich, jak podejmuje się
ważne decyzje dla mieszkańców.
Jako organ konsultacyjny Rada
będzie mogła współdecydować o
sprawach istotnych dla młodzieży.
Najważniejszym celem istnienia
Młodzieżowej Rady ma być zwięk-
szenie zainteresowania młodych
ludzi sprawami publicznymi na po-
ziomie lokalnym. 

W jaki sposób zostać radnym
Młodzieżowej Rady?

Przede wszystkim trzeba być
osobą w wieku od 13 do 20 lat, nie
być karanym za przestępstwo wy-
rokiem sądowym, nie być zawie-
szonym w prawach ucznia i
posiadać stałe lub czasowe za-
meldowanie na terenie gminy
Święciechowa. Osoby, które speł-
niają łącznie ww. kryteria, w termi-
nie od 10 do 16 czerwca 2014 r.
mogą się zgłosić do Urzędu Gminy
jako kandydaci na radnych. Zgło-
szeń takich kandydatów (po wyra-
żeniu zgody samego kandydata)
mogą dokonywać także wszyscy,
którzy mają czynne prawo wybor-
cze, a więc są w wieku od 13 do 20
lat i posiadają stałe lub czasowe
zameldowanie na terenie gminy
Święciechowa.

Wybory do Młodzieżowej Rady
Gminy Święciechowa odbędą się
w dniach od 23 do 27 czerwca
2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy
w Święciechowie przy ul. Rynek
14a w godz. od 7 do 15, z wyjąt-
kiem 23 czerwca – w godz. od 8 do
18. Zgodnie z podziałem na okręgi
wyborcze (wynikające z liczby
osób uprawnionych do głosowa-

nia) młodzi wyborcy będą wybierać
radnych w Święciechowie – pięciu,
w Długiem Starem i w Lasocicach
- po dwóch, w Przybyszewie, w
Krzycku Małym,  w Gołanicach –
po jednym, w Długiem Nowem i
Trzebinach – jednego,  w Piotrowi-
cach i Niechłodzie – jednego oraz
w Strzyżewicach, Henrykowie i
Książęcym Lesie – jednego. W
celu przeprowadzenia wyborów
będzie powołana komisja wybor-
cza. Osoby zainteresowane nieod-
płatną pracą w takiej komisji mogą
się zgłaszać do Urzędu Gminy w
terminie do 9 czerwca 2014 r.

Należy podkreślić, że podsta-
wową działalnością Młodzieżowej
Rady Gminy Święciechowa jest
praca społeczna radnych, a to
oznacza, że radnym nie będzie
przysługiwać wynagrodzenie ani
dieta. Szczegóły dotyczące funk-
cjonowania Młodzieżowej Rady
określone zostały w statucie, który
jest dostępny na stronie www. bip.
swieciechowa. pl w zakładce „do-
kumenty”, następnie „uchwały”.

Wszystkich mieszkańców na-
szej gminy w wieku od 13 do 20
lat, którzy chcą działać na rzecz
młodzieży (i nie tylko) w naszej lo-
kalnej społeczności, zachęcamy
do startu w wyborach. Bardzo pro-
simy o śledzenie naszych stron in-
ternetowych oraz tablic
ogłoszeniowych, gdzie będą za-
mieszczane wszystkie informacje
na ten temat. 

Zapraszając naszych młodych
mieszkańców do udziału w głoso-
waniu, zacytuję hasło akcji prowa-
dzonej od 2002 r. przez jedną z
fundacji: „Masz głos, masz
wybór!”. Nie zapomnijcie o tym i
weźcie udział w wyborach w
dniach od 23 do 27 czerwca.

ZASTĘPCA WójTA
PATRyK TOMCZAK
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M ł o d z i e ż o w a  R a d a
G m i n y  Ś w i ę c i e c h o w a

W centrum miejscowości Ogrody powstał nowy plac zabaw. Do
dyspozycji najmłodszych są: karuzela, huśtawka, bujak, przeplot-
nia sześcian i ławka z oparciem. Maluchy oraz ich rodzice zyskali
miejsce do spotkań i zabaw. Warto też powiedzieć, że Urząd
Gminy doposażył plac zabaw w trzech kolejnych miejscowo-
ściach. Gołanice dostały ślizg i pojedynczą huśtawkę, Trzebiny –
linarium, a Święciechowa przy ul. Dojazdowej – pomost rurowy i
karuzelę. W następnej kolejności dodatkowe urządzenia trafią na
plac zabaw w Henrykowie, Piotrowicach i Święciechowie przy ul.
Lasocickiej. 

K O M U N I K A T
Uwaga właściciele nieruchomości zamieszkanych!

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego informuje, że
zmieszane odpady komunalne są odbierane tylko z pojemników. Nie są
odbierane dodatkowe odpady, które nie mieszczą się w pojemniku i są
dokładane w workach wystawionych obok pojemników.

Jeżeli wytwarzane systematycznie odpady nie mieszczą się w pojem-
nikach, właściciel nieruchomości jest zobowiązany wyposażyć ją w do-
datkowy pojemnik lub zmienić dotychczasowy na pojemnik o większej
objętości.

W wyjątkowych sytuacjach, gdy okazjonalnie występuje na nierucho-
mości zwiększenie wytworzenia odpadów, np. z powodu rodzinnej uro-
czystości (imieniny, urodziny, komunia św., stypa itd.) organizowanej w
miejscu zamieszkania, lub z powodu sprzątania strychu, piwnic itp. od-
pady mogą być odebrane w workach dostarczonych do pojemników na
odpady pod warunkiem, że właściciel nieruchomości przynajmniej na dwa
dni robocze przed wynikającym z harmonogramu terminem odbioru od-
padów powiadomi KZGRL o fakcie wytworzenia większej ilości odpadów
i wystawienia ich w workach.

Zgłoszenia należy dokonywać pod numerem tel. 65 540 77 93 od po-
niedziałku do piątku w godz. 7:30-15:00.

Zarząd Komunalnego Związku 
Gmin Regionu Leszczyńskiego

Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie zorganizowało konkurs
plastyczny pt. „Przyjaciel wszystkich – pies myśliwski”. Wzięło w nim
udział 49 szkół, które nadesłały 480 prac. Jury konkursu przyznało 3 na-
grody, 10 wyróżnień oraz zakwalifikowało 80 prac na wystawę. Sześcio-
osobowa komisja przyznała I miejsce mieszkance Święciechowy – Mai
Klefas. To duży sukces. Dziewczyna należy do sekcji plastycznej działa-
jącej przy Samorządowym Ośrodku Kultury. Wręczenie nagród laureatom
oraz autorom wyróżnionych prac nastąpi 7 czerwca podczas pikniku my-
śliwskiego organizowanego w Muzeum. Prace Mai Klefas ze Święcie-
chowy i Klaudii Przybylskiej z Długiego Starego zakwalifikowały się na
wystawę pokonkursową. Gratulujemy! 

Pies przyjaciel wszystkich
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imieniny obchodzą
W czerwcu

JOLANTA - 15 VI
Jolanta urodziła się na greckiej

ziemi i dosłownie znaczy "kwiat
fiołka", czyli skromna i delikatna.
Imię to nadawano w Polsce od XIII
wieku, ale wówczas jako Jolenta.
Prawdziwie popularna stała się
wówczas, gdy żonę Bolesława Po-
bożnego, Jolantę z Węgier, zali-
czono w poczet błogosławionych.
Największym powodzeniem cie-
szyła się w latach 30. i 40. ubieg-
łego wieku. Kobiety noszące imię
Jolanta są utalentowane, praco-
wite, bystre. Tryskają niespożytą
energią. Są uczuciowe i wrażliwe.
Praca wprost pali im się w rękach,
więc poradzą sobie w każdym za-
wodzie. Ich kolorem jest żółty, ro-
śliną żarnowiec, zwierzęciem
mrówka, liczbą czwórka, a zna-
kiem zodiaku Lew. Imieniny ob-
chodzą także: 17 czerwca, 15
września i 17 grudnia. 

W gminie Święciechowa miesz-
kają 42 panie o imieniu Jolanta.
Najwięcej jest ich w Święciechowie
– 14, w Przybyszewie, Niechłodzie

i Długiem Starem – po 4, w Dłu-
giem Nowem i Gołanicach – po 3.
Po 2 Jole mieszkają także w Strzy-
żewicach, Lasocicach, Henrykowie
i Krzycku Małym oraz po jednej w
Trzebinach i Ogrodach. Najstarsza
Jolanta mieszka w Strzyżewicach
i ma 65 lat, a najmłodsza ma lat 8
i jest mieszkanką Trzebin. Wszyst-
kim paniom życzymy samych ra-
dosnych dni i dużo zdrowia.

Jolanta Wacławik
z Niechłodu

KONRAD - 1 VI
To imię ma pochodzenie ger-

mańskie i znaczy "śmiały w radzie".
Ponad 20 władców, cesarzy i ksią-
żąt nosiło to imię. Prawdziwą eks-
plozję popularności Konrad przeżył
w XIX wieku za sprawą Mickiewi-
czowskich "Dziadów" i "Konrada
Wallenroda". Ponowny renesans
Konrada to lata 60. ubiegłego
wieku. Konrad jest mężczyzną raz
zamkniętym w sobie, innym razem
przeciwnie. Lubi opowiadać wymy-
ślone historyjki. Jest bardzo zdolny,
a jego twórcza wyobraźnia sprawia,
że bywa dobrym muzykiem, tance-
rzem, kreatorem mody. Jego kolo-
rem jest pomarańczowy, rośliną
trzmielina, zwierzęciem gazela,
liczbą dziewiątką, a znakiem zo-
diaku Bliźnięta. Imieniny obchodzi
także: 14 i 19 lutego, 21 kwietnia, 7
sierpnia, 21 i 26 listopada. 

W naszej gminie mieszka nie-
wielu panów o imieniu Konrad. Jest

ich tylko 13. Najstarszy ma 31 lat i
mieszka w Święciechowie, a naj-
młodszy ma 4 lata i mieszka w La-
socicach. Najwięcej Konradów jest
w Święciechowie – 8, następnie w
Lasocicach i Długiem Starem – po
2 i jeden w Przybyszewie. Wszyst-
kim panom redakcja życzy spełnie-
nia marzeń. 

POŻEGNANIE
W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

27. 04 - Barbara Domagała (1955), Krzycko Małe
01. 05 - Zbigniew Grzegorz Wencel (1955), Lasocice
09. 05 - Władysław Łupkowski (1951), Niechłód
10. 05 - józefa Wronka (1924), Długie Stare
10. 05 - Krzysztof Wachowiak (1981),Gołanice 
17. 05 - Paulina Grygier (1933), Święciechowa
21. 05 - józefa Woźniak (1922), Lasocice

Konrad Żukowski 
z Lasocic

Czego nie wiemy o...
Adamie Gierzyńskim

Lat 19, mieszkaniec Dłu-
giego Starego, uczeń
dwóch szkół, zawodowej i
liceum, prezes Klubu Spor-
towego „Iskra”, znak zo-
diaku Ryby.

- jest Pan młodym chłopakiem,
więc wiele szczegółów z Pana
życia nie zdradzimy. Możemy jed-
nak porozmawiać o pasji.

- Moją pasją jest piłka nożna. Już
jako trzynastolatek działałem w klu-
bie Iskra. Oczywiście wtedy głównie
kosiłem trawę, malowałem pasy, po-
magałem przenosić bramki. Na bo-
isku mogłem się pojawić dopiero gdy
skończyłem szesnaście lat. 

- Nieprzerwanie jest więc Pan
członkiem klubu, a teraz także pre-
zesem?

- W klubie są głównie młodzi pił-
karze, więc jesteśmy po prostu kole-
gami. Zaproponowano mi tę funkcję i
ją przyjąłem. Ale działamy razem.
Najlepszy dowód, że wszyscy praco-
waliśmy przy naprawie boiska. A
dodam, że nie było ono rekultywo-
wane prawie od trzydziestu lat. 

- Zjednaliście do tej pracy wiele
osób.

- Pomogło Przedsiębiorstwo
Rolne dając sprzęt i ludzi. Ale poma-
gali też: radna Ewa Miszczak, rolnik
Dawid Nowaczyk, sołtys Stanisław
Urbański, radny Remigiusz Lecie-
jewski i wielu innych. Bez nich nie da-
libyśmy rady. A i tak trwało to trzy
miesiące. Właśnie teraz posialiśmy
trawę, więc to już ostatni etap na-
prawy boiska. Cieszymy się, że bę-

dzie jak nowe. 
- Wasz klub w przyszłym roku

obchodzi 50-lecie istnienia. 
- Na pewno zorganizujemy z tej

okazji sportową imprezę. Chcieli-
byśmy też zebrać klubowe pamiątki,
porozmawiać z ludźmi, którzy grali w
Iskrze przed laty, zrobić kronikę pół-
wiecza. Korzystając z okazji proszę
byłych piłkarzy i działaczy, by ze-
chcieli podzielić się z nami swoimi
wspomnieniami oraz pokazali stare
programy, puchary, dyplomy. 

- A jakimi jesteście piłkarzami?
- Gramy w B klasie z zespołami

ze Starkowa, Głuchowa, Spytkówki,
Kąkolewa, Wilkowic i Turwi. Chcieli-
byśmy przejść do klasy A, ale póki co
radość daje nam sama gra. To jest
dobry sposób na spędzanie czasu
wolnego i poprawę kondycji. Dla nas
jest to też rozrywka, okazja do spot-
kań i wspólnych działań. 

- Nie tylko na boisku można
was zobaczyć?

- Chętnie uczestniczymy w śro-
dowiskowych imprezach, jak na przy-
kład Dzień Dziecka czy “Pogoń za
Zającem”. Chcemy być częścią wiej-
skiej społeczności. 

- Długie Stare to Pana miejsce
na życie.

- Tu się urodziłem, tu mieszkam z
rodzicami, babcią, z rodzeństwem.
Nie chciałbym się wyprowadzać.
Nawet jak pójdę "na swoje", to gdzieś
blisko, w Długiem Starem. To moja
wieś.

- A poza piłką ma Pan inne
pasje?

- Jeśli wybranie zawodu, który się
lubi, można nazwać pasją, to tak
właśnie jest. Zawsze chciałem być
elektrykiem i będę. Praktyki mam w
firmie, która zajmuje się systemami
zabezpieczeń pożarowych i antywła-
maniowych. Bardzo mnie to intere-
suje i kto wie, może nawet w tym
zakładzie będę miał kiedyś etat. 

- Co więc jest teraz dla Pana
najważniejsze?

- Ukończyć obie szkoły, działać w
klubie, znaleźć pracę. Trochę podró-
żować, spotykać się z przyjaciółmi,
cieszyć się wszystkim, co dobre, z
bliskimi. Takie zwyczajne młodzie-
żowe marzenia. 

W lipcowym numerze "Kuriera..." przedsta-
wimy kolejne osoby w rubryce dotyczącej imie-
nin. Tym razem będą to: Natalia i Filip. Dajemy
Państwu możliwość przesłania swojego zdjęcia
do naszej redakcji. Zdjęcie pierwszej osoby,
która prześle je na adres gazeta@swiecie-
chowa. pl, umieścimy na łamach naszej gazety.
Można też umówić się z nami i zrobić zdjęcie na
miejscu. 
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Z okazji Międzynarodowego Dnia Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych 15 maja w Sali Wiejskiej w Święciechowie spotkali się eme-
ryci z terenu naszej gminy. Dla zgromadzonych gości wystąpił teatrzyk szkolny Powsinoga ze Święciechowy oraz Big Band Powiatu
Leszczyńskiego. W imprezie uczestniczyli: starosta leszczyński Krzysztof Benedykt Piwoński, wójt gminy Marek Lorych, sekretarz
Urzędu Patryk Tomczak, przewodniczący Rady Powiatu Marian Mielcarek oraz dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury Marek Tu-
lewicz. Życzenia zdrowia i pogody ducha skierowane były do wszystkich uczestników, a kwiaty złożono na ręce prezes święciechow-
skiego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Stefanii Gajewskiej. 

Z kronik Święciechowy

Teren gminy Święciechowa zaj-
muje południowo-zachodnią część
powiatu leszczyńskiego granicząc
z gminami: Włoszakowice, Lipno,
Rydzyna i powiatem wschowskim.
Ogólna powierzchnia wynosi 14.
070 ha, z tego grunty orne obej-
mują obszar 6. 663 ha, sady 62 ha,
łąki trwałe 1. 076 ha, pastwiska
trwałe 127 ha, lasy i grunty leśne
4. 366 ha, grunty pod wodami 164
ha, tereny komunikacyjne 535 ha,
tereny osiedlowe 220 ha, nieużytki
53 ha, tereny różne 4 ha. Najbar-
dziej typowa wysokość dla gminy
wynosi 80, 6 m do 119 m n. p. m.
Różnice pomiędzy najniższym
punktem terenu położonym we wsi
Długie Stare a najwyższym znaj-
dującym się w Niechłodzie wynosi
38, 4 m. Średnia roczna tempera-
tura to 8,1 stopnia Celsjusza, naj-
bardziej upalnym miesiącem jest
lipiec, najchłodniejszym styczeń.
Roczna suma opadów wynosi 538
mm. Najbogatszy w opady jest li-
piec, najuboższym styczeń. Gmina
Święciechowa liczy 8. 031 miesz-
kańców. 36, 8 % ludności zajmuje
się rolnictwem. Teren gminy ubogi
jest w zakłady produkcyjne i dla-
tego ludność dojeżdża do pracy do
odległego o 5 km Leszna. Najważ-
niejsze zakłady to: Zakład
Wikliniarsko-koszykarski w Przy-
byszewie, palarnia kawy i paczkar-
nia artykułów importowanych w
Przybyszewie, Gminna Spółdziel-
nia Samopomoc Chłopska Świę-
ciechowa i piekarnia, masarnia,
mieszalnia pasz, zakłady usłu-

Prezentujemy kolejne fragmenty znajdujące się w „Kronice
Święciechowy”. Teksty dotyczą opisu gminy w tamtych la-
tach oraz przedstawiają działającą na naszym terenie Gminną
Radę Narodową. 

gowe i gorzelnia PGR Długie
Stare, suszarnia zielonek PGR
Henrykowo. 

Rada Narodowa działająca w
gminie jest organem władzy pań-
stwowej ludu pracującego wsi i wy-
raża jego wolę. Jest podstawowym
organem samorządu społecznego
na terenie gminy. Przewodniczą-
cym Gminnej Rady Narodowej
został ob. Stanisław Heliński  – dy-
rektor szkoły podstawowej w Świę-
ciechowie, jego zastępcą ob.
Stanisław Koźmiński  – rolnik ze
Święciechowy. 

W skład GRN wchodzi 43 rad-
nych. Działają 4 komisje: rolnictwa,
oświaty, kultury i spraw socjalnych,
ładu i porządku publicznego,
planu, budżetu i finansów oraz
spraw komunalnych i zaopatrze-
nia. W skład komisji wchodzą radni
i osoby spoza Rady. Przewodni-
czącymi są: Marian Dolata, Marta
Konieczna, Władysław Cielebąk i
Bronisława Mocek. Gminna Rada
Narodowa powołała do życia pre-
zydium GRN spośród radnych w
składzie: przewodniczący – Stani-
sław Heliński, zastępca Stanisław
Koźmiński, oraz 4 członków, któ-
rymi są przewodniczący poszcze-
gólnych komisji. W dniu 6 stycznia
1973 r. odbyła się pierwsza uro-
czysta sesja GRN, na której doko-
nano prezentacji naczelnika gminy,
sekretarza gminy oraz wszystkich
pracowników powołanych do pracy
w Urzędzie Gminy. Omówiono
również regulamin GRN, prezy-
dium oraz komisji. 

WŁĄCZ SIĘ DO GRy!
Podczas obchodów Dni Święciechowa 14 czerwca o godz. 17 odbę-

dzie się I GMINNA GRA ULICZNA pod hasłem „Ku pomyślności!”.
Zbierz drużynę od 6 do 10 osób w skład której będzie wchodziła dwójka
dzieci do lat 14 oraz dorośli i zapisz się już dziś! Ilość miejsc dla drużyn
ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Dopuszcza się udział następujących drużyn:
- Długie Nowe i Trzebiny – 1 drużyna
- Długie Stare – 1 drużyna
- Gołanice – 1 drużyna
- Henrykowo, Strzyżewice, Książęcy Las – 1 drużyna
- Święciechowa – maks. 3 drużyny
- Krzycko Małe – 1 drużyna
- Lasocice i Ogrody – 1 drużyna
- Piotrowice i Niechłód – 1 drużyna
- Przybyszewo – 1 drużyna 
Przewidziano nagrodę dla zwycięzkiej drużyny o wartości 500 zł!
Zapisy u Sołtysów wsi lub pod nr tel. 781 356 513. Jesteś gotowy na fan-

tastyczną przygodę? Może to właśnie Twoja drużyna sprawi iż w Gminie
Święciechowa zapanuje wieczne szczęście? ZAPISZ SIĘ I BAW SIĘ
RAZEM Z NAMI! Organizatorzy: Lokalny Lider Edyta Borowczak, Radny
Powiatu Leszczyńskiego Remigiusz Leciejewski.
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W niedzielę, 18 maja, odbył się I Poznański Marsz Seniorów Nor-
dic Walking nad jeziorem Malta. Piętnastoosobowa grupa spor-
towa Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów ze
Święciechowy dzielnie maszerowała w strugach deszczu przez 5
km wokół jeziora. Podczas marszu instruktorzy nordic walkingu
brali czynny udział, udzielając w trakcie uczestnikom instrukcji i
rad. Wśród osób, które maszerowały rozlosowano nagrody.
Uczestnicy mieli także okazję obejrzeć pokaz tai-chi. Emeryci ze
Święciechowy ubrani byli w nowe koszulki z logo Związku, które
zakupiono z projektu "Specjalistyczne formy edukacji i rehabilita-
cji osób starszych" finansowanego przez Starostwo Powiatowe. 

Na terenie naszej gminy tworzony jest nowy projekt pn. „Cała
gmina tańczy z Marynią”. W efekcie końcowym ma powstać tele-
dysk taneczno - muzyczny, którego premiera odbędzie się pod-
czas Dni Święciechowy. W projekcie udział biorą wszystkie grupy
zespołu Marynia oraz stowarzyszenia i jednostki organizacyjne
działające na terenie gminy. Z Marynią zatańczą między innymi:
wójt gminy, placówki szkolne i przedszkolne, zespoły śpiewacze,
grupy sportowe, strażacy, stowarzyszenia, sekcje plastyczne. Po-
mysłodawcami przedsięwzięcia są instruktorki Zespołu Pieśni i
Tańca Marynia przy wsparciu Samorządowego Ośrodka Kultury w
Święciechowie. Chodzi przede wszystkim o dobrą zabawę oraz
integrację pomiędzy wszystkimi organizacjami działającymi na na-
szym terenie. Ponadto teledysk będzie promować gminę Świę-
ciechowa poprzez ukazanie najciekawszych miejsc. 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy na DNI
ŚWIĘCIECHOWy. Impreza odbędzie się w dniach 14 - 15
czerwca 2014 roku. Poniżej przedstawiamy szczegółowy
plan atrakcji.

Sobota - 14 czerwca:
Godz. 09. 00 – Turnieje sportowe na Orliku w Święciechowie: rozgrywki

„dzikich drużyn” w piłkę nożną oraz rozgrywki drużynowe w piłkę siatkową. 
Godz. 13. 00 – Park dmuchanych atrakcji dla dzieci oraz malowanie twa-

rzy, znajdujące się na boisku przy Sali Wiejskiej.
Godz. 15. 00 – Prezentacje artystyczne na scenie plenerowej znajdują-

cej się na boisku przy Sali Wiejskiej. Na scenie zaprezentują się dzieci z
Przedszkola Samorządowego w Święciechowie, Zespół Tańca Egzotycz-
nego Hayat, dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Święciechowie, Zespół Wild
Rock Dreamers, Aleksandra Liske oraz Zespół Pieśni i Tańca Marynia. 

Godz. 16. 00 – 19. 00 – Turniej strzelecki
Godz. 17. 00 – 19. 00 – Gra uliczna „Ku pomyślności” 
Godz. 21. 00 - Koncert ANDRZEJA CIERNIEWSKIEGO

Niedziela – 15 czerwca:
W ramach XXXIX Wielkopolskiego Święta Pieśni i Muzyki oraz IX Prze-

glądu Chórów Szkolnych odbędą się następujące występy:
Godz. 09. 30 – Prezentacja chórów szkolnych w Sali Wiejskiej w Świę-

ciechowie
Godz. 13. 30 – Przemarsz ulicami Święciechowy 
Godz. 14. 00 – Prezentacja chórów dorosłych, orkiestr dętych i zespołów

folklorystycznych
W ramach II Otwartych Mistrzostw Powiatu Leszczyńskiego w Taek-

wondo Olimpijskim Liga Wesołek Cup. zorganizowane zostaną następujące
zawody: godz. 09. 00 – 19. 00 – Sala Sportowa Zespołu Szkół w Święcie-
chowie

Ponadto w godz. 19. 00 – 01. 00 odbędzie się zabawa plenerowa z ze-
społem Colorado przy Sali Wiejskiej. 

Organizatorami imprezy są: wójt gminy Święciechowa, Samorządowy Ośro-
dek Kultury w Święciechowie, oddział leszczyński Polskiego Związku Chórów i
Orkiestr, Uczniowski Klub Sportowy Dragon Długie Stare, boisko Orlik Święcie-
chowa oraz Lokalny Lider. 

Dni Święciechowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podsumował akcję „Czysty
Aniołek”, zorganizowaną we współpracy ze Stowarzyszeniem
„Piękne Anioły”. Przeprowadzono ją na terenie gminy Święcie-
chowa w okresie od 25 lutego do 1 maja br. Honorowy patronat
nad akcją objął Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Akcja
miała na celu zbiórkę środków czystości dla dzieci z najuboższych
rodzin. Zbierano: mydła, szampony, ręczniki, pasty, szczoteczki
itd. Zgodnie z celem zbiórki zostały one przekazane do najbar-
dziej potrzebujących rodzin. Wsparcie uzyskało 20 rodzin z na-
szej gminy. Do akcji włączyli się: pracownicy Urzędu Gminy,
przedszkola, szkoły, Samorządowy Ośrodek Kultury, sołtysi oraz
prywatne osoby. Kierownik i pracownicy Ośrodka w imieniu włas-
nym i podopiecznych składają serdeczne podziękowania wszyst-
kim osobom zaangażowanym w rozpowszechnianie akcji oraz
darczyńcom za wspaniały odzew.
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W poniedziałek, 12 maja, przedszkolacy z Niechłodu gościli pana
Szymona - strażaka pracującego w Komendzie Miejskiej Straży
Pożarnej w Lesznie. Strażak opowiedział dzieciom o swojej cięż-
kiej i odpowiedzialnej pracy oraz zaprezentował ubranie strażac-
kie, a także niektóre narzędzia wykorzystywane podczas akcji.
Dzieciaki słuchały z wielką uwagą!

W ramach ogólnopolskiej akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom" oraz
tematu tygodniowego "Książka moim przyjacielem" przedszkolaki
z Niechłodu zaprosiły rodziców, którzy codziennie czytali im bajki.
Maluchy uważnie słuchały historyjek i opowiadały je własnymi sło-
wami, a na koniec wykonywały swoje obrazki do bajek. Dzieci bar-
dzo cieszyły się ze spotkań z rodzicami w przedszkolu. Dziękują
im za wspólną zabawę!

Zawodnicy Klubu UKS Dragon Długie
Stare pod koniec kwietnia rozpoczęli te-
goroczną krajową rywalizację Taek-
wondo Olimpijskiego. Ekipa trenera
Tomasza Gorwy walczyła na zawodach
Bydgoszcz Cup 2014 – jest to zaraz po
mistrzostwach Polski najbardziej presti-
żowy turniej rankingowy Polskiego
Związku Taekwondo Olimpijskiego. Za-
wodnicy zdobyli na nim aż 10 medali.
Dwa złote, dwa srebrne i 6 brązowych. Z
racji bardzo wysokiego poziomu i liczby
startujących osób jest to duży sukces.

W czwartek, 22 maja, w
Zespole Szkół w Święcie-
chowie odbyły się finały I
Gminnego Konkursu Orto-
graficznego i I Gminnego
Konkursu Matematycznego
dla klas drugich i trzecich.
Stawka była wysoka, bo
uczniowie walczyli o
zaszczytne tytuły „Mistrz
Ortografii” i „Mistrz Mate-
matyki” oraz o nagrodę
główną „Złote Pióro” wójta
gminy. 

W konkursie udział wzięło 40
uczniów  klas drugich i trzecich ze
szkół w Lasocicach, Długiem Sta-
rem i w Święciechowie. Jego or-
ganizatorki - Dorota Śmiglewska i
Longina Raburska oraz nauczy-
ciele ze szkoły, zadbali o sprawny
przebieg konkursu. Uczestników i
towarzyszących im nauczycieli

powitała dyrektorka szkoły w
Święciechowie Danuta Harasim.
Najlepsi „specjaliści” w tych dzie-
dzinach, wyłonieni drogą elimina-
cji w poszczególnych szkołach,
zmagali się z wieloma trudnymi
zadaniami ortograficznymi i mate-
matycznymi, z którymi niejeden
starszy uczeń mógłby mieć pro-
blemy. Dlatego wyłonieni na tym
etapie zwycięzcy to prawdziwi
mistrzowie ortografii i matema-
tyki. Prace konkursowe popra-
wiały komisje, składające się z
nauczycieli z poszczególnych
szkół. Konkurs przebiegał pod
patronatem wójta gminy Święcie-
chowa Marka Lorycha.

Po sprawdzeniu prac konkur-
sowych komisja wyłoniła laurea-
tów. 

W I Gminnym Konkursie Orto-
graficznym „Złote Pióro” wójta
zdobyła  i „Mistrzem Ortografii” w
gminie Święciechowa została Zu-

zanna Leciejewska, uczennica
klasy drugiej z Lasocic. Wśród
klas trzecich: I miejsce zajęła
Zofia Maćkowiak z Lasocic, II
miejsce Oliwia Krzyżowska – Dłu-
gie Stare, III miejsce - Nikodem
Wszołek – SP Długie Stare

Wśród uczniów klas drugich
zwycięzcami okazali się ucznio-
wie z SP w Święciechowie.
I miejsce - Mateusz Berus,II
miejsce - Wiktoria Rusin, III
miejsce – Maja Klefas. W konkur-
sie matematycznym I miejsce

zajął i „Mistrzem Matematyki” w
gminie został Wojciech Mroziński
z SP w Święciechowie. II miejsce
zajęła Weronika Pieczyńska z SP
Święciechowa, a III miejsce -
Jakub Palik z Lasocic. Wśród
uczniów klas drugich na podium
znaleźli się: I miejsce Tytus Wi-
niarski - SP Święciechowa, II
miejsce - Maksymilian Przybyła z
Lasocic, III miejsce - Mikołaj Ku-
jawski - SP Święciechowa.

Organizatorzy dziękują spon-
sorom i gratulują nagrodzonym.

Mistrz Ortografii
i Matematyki
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Parafianie dziękują swojemu 

KOŚCIÓŁ PW. NMP ŚNIEŻNEJ W KRZYCKU
MAŁYM ORAZ JEJ MACIERZYSTY KOŚCIÓŁ W
RZYMIE

Wśród czterech rzymskich bazylik większych wy-
różnia się Bazylika Matki Bożej Większej (Santa Maria
Maggiore). Została wzniesiona w V wieku. W ciągu wie-
ków zmieniano jej wygląd zewnętrzny i wewnętrzny.
Dzięki XVIII - wiecznej fasadzie bazylika przypomina de-
korację teatralną. Wnętrze bazyliki to jedno z najlepiej
zachowanych zabytków Rzymu. Widoczne po obu stro-
nach szerokiej nawy głównej mozaiki w większości po-
chodzą z okresu budowy kościoła i przedstawiają
zdarzenia ze Starego Testamentu. Na uwagę zasługuje
piękna kaplica Sykstusa V i kasetonowy złocony strop.
Według tradycji został on pokryty złotem przywiezionym
przez Kolumba z Ameryki i ofiarowanym papieżowi przez
władców Hiszpanii. W VII wieku pod prezbiterium bazy-
liki wybudowano kryptę, w której z kawałków skały, przy-
wiezionych przez pielgrzymów z Ziemi Świętej, została
utworzona Grota Betlejemska z tak zwanymi relikwiami
Żłóbka. 

W kaplicy po lewej stronie znajduje się obraz Maryi
podobnej do ikony jasnogórskiej, ponoć namalowany
przez św. Łukasza. Z bazyliką tą związana jest niezwykła
legenda. Podobno Matka Boża ukazała się pewnej nocy
papieżowi Liberiuszowi i rzymskiemu patrycjuszowi Ja-
nowi i nakazała wybudowanie świątyni w miejscu, gdzie
latem spadnie śnieg. Rzeczywiście zdarzyło się to w
Rzymie w IV w. na Wzgórzu Eskwilińskim. Po tym wy-
darzeniu na tym miejscu zbudowano kościół. Kościół ten
rozbudował papież Sykstus III i na pamiątkę soboru w
Efezie poświęcił Maryi Bogurodzicy. A dziś jest Bazyliką
Matki Bożej Większej. Odpust Najświętszej Mari Panny
Śnieżnej przypada w liturgii Kościoła 5 sierpnia. 

Kościół w Krzycku Małym jest pod wezwaniem
NMP Śnieżnej. 

Ksiądz Stefan Stachowiak po-
chodzi z Koźmina koło Krotoszyna.
Dzieciństwo wspomina jako dobre,
ale biedne. Kiedy miał sześć lat, na
zawsze odszedł ojciec. Mama
sama wychowywała starszą sios-
trę i jego. Było naprawdę trudno.
Ale pamięta też bardzo pobożny
dom, wspólne modlitwy, swoją mi-
nistranturę. Ministrantem był do
samej matury. Dziś mówi, że od
najmłodszych lat wiedział, że kie-
dyś będzie księdzem. To było ma-
rzenie, które pielęgnował, nawet
wtedy gdy rozpoczął pracę nau-
czycielską. Bo najpierw ksiądz
Stefan ukończył Państwowy Kurs
Nauczycielski i trafił do szkoły.
Potem do wojska i znów do szkoły.
Ale powołanie pozostało. Z parafii,
w której wychował się ksiądz Ste-
fan, co roku kapłańską drogę wy-
bierało dwóch młodych chłopców. 

- Do Seminarium Duchownego
w Poznaniu poszedłem mając
dwadzieścia cztery lata – mówi
ksiądz proboszcz. – Nigdy nie ża-
łowałem tej decyzji. Od zawsze

chciałem być blisko Boga, ludzi,
Kościoła. Byłem i jestem szczę-
śliwy. Mogę więc za świętym
Janem XXIII powiedzieć: „Panie,
moje walizki spakowałem, jestem
gotów na spotkanie z Tobą”. 

Ksiądz Stefan swoją duszpa-
sterską drogą szedł 45 lat. Wika-
riuszem był w Rawiczu, Śremie,
Szamotułach i Koniuszkach koło
Książa Wielkopolskiego. O Rawi-
czu warto kilka słów powiedzieć. W
tym mieście ksiądz proboszcz ma
rodzinę. Tam mieszka siostra z bli-
skimi i tam są groby rodziców.
Kiedy więc ksiądz Stachowiak miał
dostać swoją ostatnią parafię, po-
prosił biskupa, by była blisko Ra-
wicza. A biskup się zgodził. Rawicz
to więc nie tylko miasto pierwszej
posługi jako wikariusza, ale też
obecny rodzinny dom i miejscowy
cmentarz, gdzie spoczywają ro-
dzice, którzy - co podkreśla ksiądz
Stefan - dali mu życie, chleb, Boga
i mocny fundament wiary. Z
Krzycka Małego do Rawicza nie
jest daleko.

Ksiądz Stefan był proboszczem
trzech parafii. Najpierw w miejsco-
wości Kaliszkowice, potem Mchy,
a na końcu Krzycko Małe. Tę
ostatnią objął 1 lipca 1995 roku. A
więc był tu z wiernymi przez 19 lat. 

Kiedy przyjechał do wsi, naj-
pierw udał się do kościoła. Klęcząc
przed Najświętszym Sakramentem
obiecał Bogu, że uczyni wszystko,
by ożywić życie religijne parafian i
upiększyć Dom Boży. Pamiętał, że
rektor Seminarium Duchownego
mówił księżom, iż posługę pro-
boszcza daje się podzielić na trzy
etapy. Pierwsze 10 lat to szereg
awangardowych poczynań, nie za-
wsze potrzebnych, czasem podję-
tych dla pochwał i popularności.
Potem przychodzi czas przemy-
śleń i przemodlenia decyzji. A po
około 20 latach doświadczony ży-
ciem proboszcz podejmuje po-
sługi, które mają przede wszystkim
oddźwięk duszpasterski. Ksiądz
Stefan przyszedł do parafii
Krzycko Małe po 26 latach kapłań-

stwa. Mówi, że tamta rektorska opinia do
dziś ma w sobie sporo racji. 

- Aby ożywić życie religijne parafian,
umieściłem w kościele obraz Najświęt-
szej Marii Panny Nieustającej Pomocy
oraz obraz Miłosierdzia Bożego – dodaje
ksiądz proboszcz.- Zawierzyłem rodziny
Matce Bożej. Każdą z nich nawiedzała
kopia obrazu Matki Boskiej Częstochow-
skiej, a po kilku latach także obraz Miło-
sierdzia Bożego i Biblia. W środy i piątki
odprawialiśmy nowenny i koronki, a raz
w roku były rekolekcje. 

Ksiądz Stefan głośno zastanawia się,
czy wypełnił obietnicę daną Bogu pierw-
szego dnia pobytu w parafii. Czy jego
wierni są silni Bogiem i wiarą? Doskonale
przecież wie, że laicyzacja trafia także na
wieś, że frekwencja na mszach świętych
jest mniejsza niż kiedyś, że wielu ludzi
łamie boże przykazania. Martwi go ta sy-
tuacja. Ufa jednak, że jego następca bę-
dzie realizował dalej duszpasterskie
powinności i sprawi, że wierni stawać się
będą coraz gorliwszymi katolikami. 

Do parafii należą trzy wsie: Krzycko
Małe, Krzycko Wielkie i Sądzia. Parafia
skupia 1450 wiernych. Mają piękny ko-

W niedzielę, 29 czerwca, ksiądz kanonik Stefan Stachowiak odprawi
ostatnią mszę świętą w swojej parafii w Krzycku Małym. Następnego
dnia przejdzie na emeryturę. 



[ 9 ] CIECHOWSKI

   proboszczowi
Teresa Bortel: Za kilkanaście dni będziemy żegnać w para-

fii naszego proboszcza Stefana Stachowiaka. Niełatwo jest mi
i mojej rodzinie pogodzić się z Jego odejściem. Jestem pewna,
że podobnie myślą i czują także inni parafianie. Odchodzi prze-
cież człowiek, który zostawił u nas dużą część swojego życia. I
wcale nie jest nam łatwiej gdy tłumaczymy sobie, że w życiu za-
wsze coś się zaczyna i coś kończy. Nam będzie proboszcza
zwyczajnie brakowało, bo to wspaniały człowiek. Od początku
swojej posługi w krzyckiej parafii dał się poznać jako kapłan
skromny, gorliwy, pracowity i bez reszty oddany Bogu i ludziom.
Bywał uśmiechnięty, wesoły, ale i bardzo rozmodlony. Często
spotykaliśmy go skupionego na modlitwie przy przyrożnych fi-
gurkach. W pamięci pozostaną nam jego kazania: mądre, wy-
ważone i poparte przykładami z życia. Naprawdę skłaniały do
myślenia. Proboszcz wiele pracy, serca i zdrowia włożył w to,
aby nasza świątynia i jej obejście było coraz piękniejsze. I takie
się stawało. Cała moja rodzina do końca życia będzie pamiętać
o księdzu Stefanie Stachowiaku, a w sercu zachowamy
wdzięczność i szacunek. Cieszę się, że mogliśmy przyjmować
sakramenty z rąk tak duchowego pasterza i mam nadzieję, że
jego nauki pozostaną w nas, nie tylko w słowach, ale i w czy-
nach.  

Ewa Rzątkowska: Od trzech lat jestem sołtysem w Krzycku
Małym, więc choćby z tego powodu częściej rozmawiam z
mieszkańcami i znam ich problemy. Ale tak naprawdę o potrze-
bach rodzin z naszego środowiska nieraz dyskutowaliśmy z
księdzem proboszczem. To z jego inicjatywy założyliśmy w pa-
rafii Caritas i rozwoziliśmy dary dla potrzebujących. To ksiądz
proboszcz odwiedzał rodziny wielodzietne, starsze osoby, cho-
rych. Zawsze przynosił choć drobny upominek. Małżonkowie,
którzy obchodzili swoje jubileusze, obok błogosławieństwa i ży-
czeń, dostawali książeczkę, różaniec. Ksiądz Stefan wiedział,
że sprawia im radość. Takim jest człowiekiem, otwartym na in-
nych. Nic dziwnego, że kiedykolwiek o coś poprosił, oczywiście
nie dla siebie, a dla kościoła, zawsze mógł liczyć na pomoc.
Dzięki temu tyle w parafii zrobił. Ja zapamiętam naszego pro-
boszcza jako duszpasterza modlitwy. Często widywałam go z
brewiarzem w rękach. Jestem pewna, że tam, w tym swoim
domu, do którego się przenosi, też będzie mógł spacerować i w
ciszy się modlić. Życzymy mu zdrowia, spokoju, wypoczynku. I
zapraszamy do Krzycka. Tu zawsze będzie serdecznie witany. 

Roman Mejza:  Od pięćdziesięciu lat gram na organach w
kościele. To jest moja radość, moja codzienność. Grałem, gdy
w parafii byli poprzedni proboszczowie i gram teraz. Mogę więc
porównać naszych duszpasterzy. Ksiądz Stefan jest przede
wszystkim bardzo pracowity i sumienny. Nie uznaje prowizorek,
jak coś robi, to z pełnym zaangażowaniem. I to zarówno wtedy
gdy się modli czy pomaga ludziom, jak i wówczas gdy prowadzi
remont kościoła. Czas się dla niego nie liczył. Kiedy zachoro-
wałem, modlił się za moje zdrowie przez dziewięćdziesiąt dni.
Wierzę, że dzięki tej modlitwie uporałem się z chorobą. Do księ-
dza Stefana można było przyjść o każdej porze. Nie wyznaczał
godzin urzędowania. Ludzie o tym wiedzieli, nawet w nocy w
razie potrzeby pukali do drzwi plebanii. Zawsze spotykali się z
życzliwością. Ksiądz Stefan wprowadził wielkanocne święcenie
pojazdów, zaproponował nowożeńcom przysięgę na krzyż, na
powrót przywrócił chrzty święte przy dawnej chrzcielnicy. Prze-
konał też wiernych, by przed każdą remizą strażacką stanęły fi-
gury świętego Floriana. Po prostu chciał być bliżej nas. I za to
jesteśmy mu wdzięczni. Będziemy szczęśliwi jeśli o nas nie za-
pomni. 

A nam powiedzieli

ściół, o którym ksiądz arcybiskup Stani-
sław Gądecki powiedział, że jest małą ba-
zyliką. A minęło 120 lat od poświęcenia
kościoła. Z tej okazji ksiądz Stefan Sta-
chowiak wydał album ukazujący piękno
świątyni. 

A wcześniej napisał też publikację pod
tytułem „Zarys dziejów parafii Krzycko
Małe”. Warto do niej zajrzeć, tym bardziej
że zawiera mnóstwo informacji o rodaku
z tej ziemi księdzu prymasie Andrzeju
Krzyckim, o świętych pod wezwaniem któ-
rych jest kościół, a także o tym, w jakich
okolicznościach stanął pierwszy kościół
pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny
Śnieżnej w Rzymie. Ten fragment ksią-
żeczki publikujemy obok zdjęcia kościoła. 

- Upiększę Dom Boży – tak obiecywał
ksiądz Stefan na początku swojej posługi
w parafii. Do tego dzieła oczywiście po-
prosił parafian. Razem z Radą Ekono-
miczną, z mieszkańcami wsi, sponsorami
zrobili naprawdę dużo. W kościele jest
granitowa posadzka, nowy witraż oraz
ołtarz i ambonka, nowe ławki, elektro-
niczny wyświetlacz pieśni i nagłośnienie.
Wnętrze zostało też wymalowane, a w
jego części utworzono kaplicę papieską.

Na zewnątrz położono kostkę
wokół kościoła i plebanii, oświet-
lono świątynię, położono nowe da-
chówki i spoinowano wieżę, jest
zegar na wieży i kurant z melo-
diami. Jest też pomnik świętego
Jana Pawła II i pieta Matki Boskiej
Bolesnej. A wszystko otaczają
drzewa, krzewy, kwiaty. Jest pięk-
nie. 

- Dziękuję Bogu, że mogłem
przez dziewiętnaście lat duszpa-
sterzować w tej parafi. – mówi
ksiądz Stefan. – Żal będzie odcho-
dzić. Tu zostawiłem swe siły, zdro-
wie i serce. W tej parafii przeżyłem
dużo radosnych dni, choć nie ukry-
wam, że bywały też chwile mniej
radosne. Jak w życiu. Na pewno
będę tu wracał myślą i modlitwą. 

Ksiądz Stefan Stachowiak
skończy w sierpniu 75 lat. Odcho-
dzi na emeryturę i zamieszka w
Domu Księży Emerytów w Pozna-
niu. 

Parafianie przekazują swojemu
proboszczowi szczere słowa po-
dziękowania. 
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Bibliotekarz radzi

Minęło sześć lat, od kiedy Jake
Fisher stał w białym wiejskim ko-
ściółku i patrzył, jak Natalie, miłość
jego życia, wychodzi za innego
mężczyznę. Przez sześć lat dotrzy-
mywał obietnicy, jaką wymogła na
nim Natalie: że zostawi ją i jej męża
Todda w spokoju i nie będzie pró-
bował nawiązać z nią kontaktu. Jed-
nak przez tych sześć lat jego
uczucia do niej nie wygasły. Jake
wciąż myśli o swojej ukochanej i cu-
downych chwilach, jakie spędzili
razem w ośrodku pracy twórczej w
Vermoncie. Nie może zrozumieć jej
nieoczekiwanej decyzji ani pogodzić
się z jej utratą. Tak więc, gdy przy-
padkiem natrafia w internecie na
nekrolog Todda, nie może się po-
wstrzymać i biegnie na jego po-
grzeb. Tam czeka go największa
niespodzianka w jego życiu. Jake
odkrywa wiele niepokojących fak-

tów związanych z jego ukochaną
Natalie, a także dowiaduje się cze-
goś o sobie samym. Te fakty są tak
dziwne, że chwilami Jake wątpi w
swoje zdrowe zmysły, a swoimi
upartymi poszukiwaniami najwyraź-
niej budzi upiory przeszłości, gdyż
nagle jego życie jest poważnie za-
grożone... 

Druga książka to losy kobiety,
której mąż i córeczka Diane zginęli
w wypadku samochodowym.
Gdyby nie pozwoliła im wtedy wyjść
z domu na krótką przejażdżkę,
wszystko wyglądałoby inaczej.
Teraz jest sama i jej całe życie spro-
wadza się do bezsensownego, kur-
czowego trzymania się pamięci o jej
bliskich. Kiedy postanawia wyje-
chać do małego miasteczka w Irlan-
dii, które zawsze chciał odwiedzić jej
mąż, ma nadzieję, że tam wszyscy
zostawią ją w spokoju. Nie przy-
puszczała, że zaangażowani sąsie-
dzi, nastrojowy klimat miasteczka i
pewien gburowaty nieznajomy po-
mogą jej odnaleźć utraconą radość
życia.

Kolejne dwie propozycje
książkowe to „Sześć lat póź-
niej” Harlan Coben oraz
„Szczęśliwi ludzie czytają
książki i piją kawę” Agnes
Martin-Lugand.

Celem działalności Leszczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kul-
tury w Lesznie jest promowanie twórczości. Konkurs „Małe Kon-
frontacje” adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej, odkrywa
talenty, uzdolnienia, możliwości wyrażania siebie w twórczości li-
terackiej, fotograficznej i plastycznej. W tegorocznej XIII edycji
konkursu wzięło udział 481 młodych twórców. Łącznie komisja
konkursowa oceniła 1440 prac. Jury w poszczególnych działach
konkursu wybrało „złote dziesiątki” laureatów. W dziale konkursu
plastycznego do „złotej dziesiątki” wszedł mieszkaniec Święcie-
chowy – Franciszek Mroziński. Wykonał on pracę pt. „W mieście”.
Prace Franka i Laury Marciniak ze szkoły podstawowej zostały
wybrane do wystawy pokonkursowej. Podsumowanie konkursu z
wręczeniem dyplomów, nagród i wyróżnień odbyło się 8 maja w
leszczyńskim ratuszu. 

Biblioteka działająca przy Samorządowym Ośrodku
Kultury w Święciechowie ogłosiła całoroczny konkurs
pn. ZAGADKA LITERACKA.

Przypominamy główne punkty regulaminu:
1.  W konkursie mogą brać udział czytelnicy naszej biblioteki.
2.  W przypadku wielu bezbłędnych odpowiedzi zwycięzca zostanie

wybrany drogą losowania.
3.  Na zwycięzcę czekają nagrody niespodzianki. 
4.  Podpisane kartki z odpowiedziami należy oddać w bibliotece, ul.

Ułańska 34, do 15. dnia następnego miesiąca. 
5.  Kartka powinna zawierać: numer zagadki, autora i tytuł utworu, któ-

rego fragment drukujemy poniżej, imię i nazwisko bohatera książki oraz
swoje dane ( imię, nazwisko, adres, numer telefonu ). 

ZAGADKA NR 5: „Okruch lustra wpadł mu w serce i z tego powodu,
było zimne i niemiłe jak kawałek lodu”.

Zwycięzca zagadki nr 3 - Drogą losowania wytypowano zwycięzcę,
którym został Rafał Mencel. Prawidłowa odpowiedź to: Ch. Perrault "Czer-
wony Kapturek", bohater wilk.

Zagadka literacka
W szkole w Święciechowie odbyła się III edycja konkursu pla-
stycznego pod hasłem „Symbole wiosny” dla klas IV – VI szkoły
podstawowej. Celem konkursu było rozbudzenie u uczniów po-
czucia piękna budzącej się do życia przyrody, wrażliwości este-
tycznej, zdolności manualnych oraz poszukiwanie różnorodnych
rozwiązań artystycznych. Uczniowie wykonywali prace w dowol-
nej technice – rysowanie, wyklejanie, malowanie, wydrapywanie,
collage. Na szczególną pochwałę zasługują uczniowie klas czwar-
tych za bardzo aktywny udział w konkursie. Powołana komisja
konkursowa wyłoniła najciekawsze prace, przyznając kolejne
miejsca i wyróżnienia: I miejsce - Karolina Lipowa, II miejsce -
Marta Lorych, III miejsce - Kinga Strzelczyk. Wyróżniono także
prace uczniów: Julii Mulkowskiej, Mikołaja Klatki i Natalii Rezner.
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Burzy z piorunami zazwyczaj towarzyszą
błyskawice. Zdarzają się one w każdym za-
kątku Polski i nie można im zapobiec ani w
pełni skutecznie przewidzieć ich wystąpienia.
Bądź przygotowany poprzez zaangażowanie
członków swojej rodziny w opracowanie i
przedyskutowanie rodzinnego planu na wypa-
dek burzy.

Pamiętaj! W czasie nadzwyczajnych zda-
rzeń – burza z piorunami, fala upałów, powódź,
pożar lub inne nieszczęście, zawsze możesz li-
czyć na pomoc niżej wymienionych służb ra-
tunkowych.

ZANIM UDERZy PIORUN

•  Spoglądaj w niebo. Szukaj ciemnych chmur,
błysków światła lub narastającego wiatru. Nasłu-
chuj odgłosów grzmotu.

•  Jeżeli usłyszysz grzmot oznacza to, że jesteś
wystarczająco blisko burzy, aby być uderzonym
przez piorun. Natychmiast udaj się w bezpieczne
miejsce.

•  Słuchaj komunikatów meteorologicznych w
radiu lub prognoz pogody w telewizji.

GDy BURZA SIĘ ZBLIŻA
•  Poszukaj schronienia w budynku lub samo-

chodzie. Zamknij okna.
•  Linie telefoniczne i metalowe rury mogą

przewodzić prąd. Odłącz wszystkie odbiorniki
prądu i urządzenia. Unikaj używania przyrządów
zasilanych energią elektryczną. Oświetlenie mo-
żesz zostawić włączone, gdyż nie wpływa to na
prawdopodobieństwo porażenia piorunem.

•  Unikaj kąpieli w wannie lub pod prysznicem
oraz używania bieżącej wody do celów gospo-
darczych.

•  Wyłącz komputery, pralki i inne urządzenia
elektryczne. W razie przeładowania sieci w wy-
niku uderzenia pioruna czeka cię kosztowna na-
prawa.

•  Zaciągnij story i opuść żaluzje. W razie roz-
bicia szyb przez przedmioty z zewnątrz, skutecz-
nie zatrzymają szkło przed rozsypaniem się w
mieszkaniu.

GDy BURZA ZASKOCZy CIĘ
•  Jeżeli jesteś w lesie - szukaj schronienia

wśród najniższych drzew
•  Jeżeli pływasz lub żeglujesz - natychmiast

skieruj się ku lądowi i znajdź schronienie

OCHRONA GDy jESTEŚ 
NA ZEWNĄTRZ

•  Udaj się do nisko położonego, otwartego
miejsca, z dala od drzew, słupów lub metalowych
obiektów. Upewnij się, że miejsce gdzie się zna-
lazłeś, nie zostanie zalane przez wody opadowe.

•  Bądź bardzo małym celem. Przylgnij do pod-
łoża, rękoma chwyć kolana i umieść głowę mię-
dzy nimi. Skurcz się tak bardzo, jak to tylko
możliwe.

•  Nie leż płasko na ziemi, bowiem ta pozycja
robi z ciebie większy cel.

GDy BURZA MINIE
•  Pozostań poza terenem dotkniętym

zniszczeniami spowodowanymi przez burzę
do czasu usunięcia skutków.

•  Słuchaj radia i lokalnej telewizji, ocze-
kuj komunikatów o sytuacji i zaleceń służb
ratowniczych.

Telefon ratunkowy--------112
Policja------------------------997
Straż pożarna--------------998
Pogotowie ratunkowe---999

TELEFONy ALARMOWE

jEŻELI KTOŚ ZOSTAŁ
PORAŻONy PIORUNEM
•  Pilnie wezwij pomoc.
•  Udziel pierwszej pomocy. Jeżeli od-

dech jest zatrzymany, zastosuj sztuczne od-
dychanie. Gdy praca serce została
wstrzymana, rozpocznij jego masaż lub po-
proś kogoś, kto umie to zrobić. Gdy tylko po-
szkodowana osoba odzyska
przytomność/oddech/praca serca, rozejrzyj
się czy nie trzeba komuś innemu udzielić po-
dobnej pomocy.
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Urodziłam się na wsi i tam spędziłam dzieciństwo. Moi
rodzice prowadzili gospodarstwo i jak tylko pamiętam
zawsze byli zajęci. To ja zajmowałam się młodszym ro-
dzeństwem, a potem także kuzynką. Mama kuzynki
zmarła, gdy ona miała osiem lat. A mieszkali w tej
samej miejscowości, więc nic dziwnego, że przybiegała
do nas każdego dnia. Potrzebowała bliskich. 

Wybrałam sobie szkołę z inter-
natem. Zaraz po podstawówce wy-
jechałam z domu. Moi bracia też
„za chwilę” kończyli szkołę podsta-
wową i kolejno decydowali się na
naukę zawodu. Młodszy został na
gospodarstwie. Wtedy czułam, że
uwolniłam się od obowiązków i wy-
rwałam od codziennej pracy w
domu. Że zwyczajnie odpocznę.
Dlatego przez pierwsze miesiące
nie przyjeżdżałam na wieś nawet
w niedziele. Cieszyłam się szkołą,
miastem, wolnym czasem.

Powiem parę słów o mojej ku-
zynce. Ma na imię Krysia. Jest ode
mnie trzy lata młodsza. Nie miała
łatwego dzieciństwa, bo tata drugi
raz się ożenił, a ona chyba nigdy
nie zbliżyła się do swojej nowej
mamy. Wujek jej zresztą do tego
nie zmuszał, ale też nie zrobił nic,
by Krysia czuła się w swoim domu
dobrze. Nic dziwnego, że tak bar-
dzo przylgnęła do moich rodziców. 

Pierwszy raz tak wyraźnie to
odczułam w gwiazdkowe święta,
gdy po czterech miesiącach
wreszcie przyjechałam do domu.
W kuchni obok mamy krzątała się
Krysia. Mama prosiła ją o pomoc,
co chwilę o coś pytała, tłumaczyła.
Wydawało mi się, że jestem go-
ściem w rodzinnym domu. Poczu-
łam się dziwnie. A później było już
tylko gorzej. 

Często do mamy dzwoniłam.
Opowiadała mi o braciach, o tacie,
o tym, co robią w gospodarstwie.
Oczywiście o Krysi także. Wie-
działam, że zaocznie się uczy, że
chodzi do pracy przy pieczarkach,
że wyjechała na wycieczkę…
coraz bardziej jej zazdrościłam.
Była blisko mojej mamy i zajmo-
wała moje miejsce. Chwilami wy-
dawało mi się, że coś mi kradnie.
Kiedy przyszły kolejne święta, a
pod choinką znalazł się prezent dla
Krysi, odebrałam to jak jakąś
krzywdę. Obraziłam się i wcześniej
wyjechałam do internatu. 

Szkołę średnią ukończyłam w
takim właśnie nastroju. Do mamy
miałam ciągłe pretensje, a z Krysią
prawie nie rozmawiałam. Na
szczęście często kontaktowałam
się z braćmi i dobrze wiedziałam,
co dzieje się w domu. Szokiem dla
mnie była wiadomość, że Krysia
się do nas wprowadza. Już wtedy
zamierzałam dalej studiować, więc
nie planowałam powrotu, jednak
czułam, że Krysia zajmuje nie tylko
mój pokój, ale także miejsce przy
sercu mamy. Niszczyła mnie za-
zdrość. 

Chyba na złość nie wróciłam na
wieś. Na studia się nie dostałam,
więc rozpoczęłam naukę w dwu-
letniej szkole pomaturalnej. Byle
tylko nie zamieszkać z Krysią, byle

być dalej od niej. W ten sposób
jednak oddalałam się też od ro-
dziny. Już wtedy to czułam, ale
trudno było mi się do tego przy-
znać. Przez kilka lat pielęgnowa-
łam te swoje pretensje i urojenia.
Nie było łatwo o nich zapomnieć, a
jeszcze trudniej wyrzucić z co-
dziennego życia. 

Musiało się zdarzyć coś bardzo
trudnego.

Nie wiedziałam, że mama od
kilku już lat chorowała. Nie mówiła
o tym, bo chciała, abym spokojnie
kończyła naukę. Chroniła mnie
przed złymi wiadomościami. Na
początku nie wiedzieli też o choro-
bie bracia ani mój ojciec. Mama
sama niosła to cierpienie. Dziś
wiem, że robiła to dla mnie. Miałam
przecież skończyć pierwszy rok
technikum, potem drugi, trzeci.
Miałam spokojnie przygotować się
do matury. Później dowiedziała się,
że idę na studia, więc zabroniła bli-
skim martwić mnie „na zapas”. 

Boże, gdybym ja o tym wtedy
wiedziała.

W którymś momencie mama o
swojej chorobie powiedziała Krysi.
To wtedy kuzynka zaczęła u nas
bywać tak często. Ona zwyczajnie
mojej mamie pomagała. W gospo-
darstwie zawsze jest co robić, a
kiedy jeszcze brakuje rąk do pracy,
to liczy się każde wsparcie. Krysia
przed południem chodziła do pie-
czarek, a po południu przychodziła
do moich rodziców. Robiła

Prawdziwe
historie

wszystko i w domu, i w zagrodzie.
Tata mówił, że nawet wychodziła w
pole. Wówczas poprosili ją, by u
nas zamieszkała. 

A ja byłam o nią zazdrosna!
Do rozmowy z Krysią przygoto-

wywałam się przez tygodnie.
Nigdy wcześniej się z nią nie kłóci-
łam, ale też nigdy nie miałam ser-
decznych kontaktów. Między nami
zawsze była jakaś bariera, i to ja ją
zbudowałam. Nie wiedziałam, jak
się tego muru pozbyć, jak się
przed Krysią otworzyć. Jak ją prze-
prosić. Bo, że powinnam przepro-
sić, byłam pewna. 

Moja mama leżała prawie dwa
lata. Teraz już chodzi i nabiera sił.
Ja ukończyłam tamtą szkołę i zna-
lazłam pracę w miasteczku. Ale
mieszkam z rodzicami i bratem. A
Krysia?

Nasza rozmowa nie trwała tylko
jeden wieczór. Przegadałyśmy
dziesiątki wieczorów. Nigdy nie
miałam siostry. Krysia zresztą też,
więc uczymy się tej siostrzanej mi-
łości każdego dnia. I chyba nam to
wychodzi, bo mama jest szczę-
śliwa. Na początku zajmowałyśmy
wspólnie pokój, ale niedawno Kry-
sia wyprowadziła się. Znalazła
chłopaka i będzie mieszkać z nim i
jego mamą. Planują ślub. Jak bę-
dzie trzeba, to jej pomogę. 

SPISAŁA
HALINA SIECIńSKA
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HOROSKOP

Baran 21.03-19.04
O Twoim stanie uczuć można po-

wiedzieć „w sercu rozterka”. Wstrzy-
maj się więc z miłosnymi decyzjami.
Natomiast uporaj się szybko z zada-
niami w pracy. Potem będzie kilka
wolnych dni.

Byk 20.04-20.05
Poczujesz się kochana i doce-

niana. Jest więc szansa na miłość.
W pracy sporo pośpiechu. Nie po-
zwól zrzucać na siebie obowiązków
innych. Dobre zdrowie.   

Bliźnięta 21.05-21.06
Ktoś potrzebuje Twojej pomocy,

choć nie chce o tym mówić. Sama ją
zaproponuj. Pozwól sobie na trochę
luksusu - może zakupy, może kos-
metyczka. Pewien Wodnik myśli o
Tobie.  

Rak 22.06-22.07
Wreszcie odpoczniesz, Na naj-

bliższe tygodnie zapowiada się cie-
kawy wyjazd lub urlop. W drugiej
połowie miesiąca oczekuj wiadomo-
ści od dalszej rodziny. To może tro-
chę zamieszać.

Lew 23.07-22.08
Wiosną nawet drobne konflikty

będą miały swój urok i bardziej zbliżą
pary. Samotne Lwy mogą poznać
kogoś bardzo interesującego. W
pracy nie lekceważ konkurencji.

Panna 23.08-22.09
Nie martw się o relację w rodzi-

nie. Wszystko jest na dobrej drodze,
zwłaszcza z dziećmi. W pracy moż-
liwy awans i większe pieniądze. Dbaj
o urodę.

Waga 23.09-22.10
Czekają Cię ważne decyzje. Bę-

dziesz musiała z czegoś zrezygno-
wać, by zdobyć coś cenniejszego.
Wiosenne porządki w domu rób z
głową. Trochę odpocznij.

Skorpion 23.10-21.11
Nadajesz z partnerem na innych

falach. Ty żyjesz szybko, on jest roz-
leniwiony i chciałby cieszyć się
chwilą. Zrób coś z tym. Teraz jest
dobry moment na realizację nowych
pomysłów w pracy. 

Strzelec 22.11-21.12
Pokaż, że sprawdzasz się też w

trudnych sytuacjach. Ktoś bardzo na
to liczy. W drugiej połowie miesiąca
pilnuj spraw urzędowych i prawnych.
Czekaj na dobrą wiadomość. 

Koziorożec 22.12-19.01
Pomyśl więcej o sobie. Zrealizuj

swoje plany i marzenia. Nie pozwól,
aby inni zarzucali Cię swoimi spra-
wami. W miłości niespodzianka.

Wodnik 20.01-18.02
Na pewno nie będziesz uskarżać

się na brak powodzenia u płci prze-
ciwnej. Sprawy domowe pochłoną
Cię jednak bez reszty. Dzieci będą
wymagały większej czułości.

Ryby 19.02-20.03
Szczęście Ci sprzyja, ale może

będzie tak, że los zmusi Cię do do-
konania trudnego wyboru. Nie zosta-
waj z tym sama, masz bliskich.
Gwiazdy mówią o pewnej niespo-
dziance. 

(: (: HUMOR :) :)
Na lekcji geografii:
- Województwo podkarpackie gra-
niczy ze Słowacją od południa -
mówi nauczycielka.
- A przed południem z kim grani-
czyło? - dopytuje się Jasio.

* * * 
Kobieta chwali się sąsiadce:
- Doprowadziłam do tego, że mój
mąż pali tylko po dobrym obiedzie.
- To pięknie! Jeden papieros na rok
jeszcze nikomu nie zaszkodził...

* * * 
- Mamo... kup mi małpkę. Proszę!
- A czym ty ją będziesz karmił,
synku?
- Kup mi taką z zoo, ich nie wolno
karmić.

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

Kawa faryzeusz
Składniki: 60 ml rumu ciem-

nego, 2 łyżeczki cukru, 2 filiżanki
kawy espresso, 4 łyżeczki bitej
śmietany, 2 łyżeczki wiórków gorz-
kiej czekolady. 

Sposób przygotowania: Pod-
grzej rum z cukrem, nie gotuj. Za-
parz dwie filiżanki kawy espresso.
Do wysokich szklanek wlej posło-
dzony rum, następnie po filiżance
kawy. Do każdej szklanki długą ły-
żeczką włóż po porcji gęstej śmie-
tany, delikatnie zamieszaj, by
powstał wzorek. Na wierzchu
połóż po 2 łyżki bitej śmietany,
posyp wiórkami czekolady. 

Kawa z miodem
Składniki: 2 żółtka, 2 łyżki

miodu, 2 filiżanki kawy, 4 łyżki ko-
niaku, 2 łyżeczki wiórków czekola-
dowych.

Sposób przygotowania: Ubij
żółtka z miodem na puszystą
masę. Zaparz dwie filiżanki kawy i
wlej do niej koniak. Przelej do
większego naczynia. Do kawy bar-
dzo powoli wlewaj masę z żółtkami
i ubijaj 2-3 minuty. Wlej napój (rów-
nież powoli, po ściance) do szkla-
nek. Wierzch posyp wiórkami
czekolady. 

Mrożona z cynamonem
Składniki: 2 filiżanki kawy, 4 ły-

żeczki cukru, 1/4 łyżeczki cyna-
monu, 6 kostek lodu.

Sposób przygotowania: Zaparz
dwie filiżanki kawy, posłódź ją (jeśli
lubisz mocno słodką, wsyp więcej
cukru), wymieszaj cynamon i od-
staw, by kawa wystygła. Lekko
spień mleko ręcznym spieniaczem
albo w słoiku (zakręcasz i potrzą-
sasz). Wlej do kawy, wymieszaj.
Wstaw do lodówki do schłodzenia
na 30 minut. Przed podaniem
wrzuć kostki lodu. 

KAWA
INACZEJRozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych

cyframi od 1 do 15 do odpowiednich kratek pod krzyżówką.
Prawidłowe rozwiązanie należy przesłać na adres redakcji.

W poprzednim numerze "Kuriera..." również umieściliśmy krzy-
żówkę. Prawidłowe rozwiązanie brzmiało: "Życzymy słonecznego
lata". Spośród nadesłanych do redakcji rozwiązań wylosowaliśmy zwy-
cięzcę. jest nią Urszula Makałowska ze Święciechowy. Po odbiór
nagrody zapraszamy do Samorządowego Ośrodka Kultury w Święcie-
chowie w godz. od 8 do 15. 

Jeszcze kilka tygodni i w naszych
ogródkach zbierać będziemy cukinie.
Z tego warzywa można zrobić
pyszny pasztet. Aby się udał, trzeba
przygotować: 3 szklanki startej odciś-
niętej cukinii, 1 szklankę startej mar-
chewki, 3 cebule, garść natki
pietruszki, 20 dag żółtego sera, 3
jajka, 1, 5 szklanki bułki tartej, 1/2
szklanki oleju, 1 łyżeczkę soli, przy-
prawę do gyrosa, zioła prowansalskie,
sól. 

Sposób przygotowania: Cukinie
zetrzyj na tarce o grubszych oczkach,
posól i odstaw na 15 minut. Odciśnij i
odmierz 3 szklanki. Dodaj do cukinii
marchewkę startą na tarce o małych
oczkach, ser starty na dużych
oczkach, cebule pokrojone w kostkę
oraz posiekaną natkę pietruszki.
Dodaj żółtka, bułkę tartą i olej. Do-
praw odrobiną soli oraz przyprawą do
gyrosa i ziołami prowansalskimi, wy-
mieszaj. Białka ubij na sztywną pianę
i połącz z masą. Gotową masę prze-
łóż do formy keksówki, wyłożonej pa-

pierem do pieczenia. Piecz około go-
dziny w temperaturze 180 stopni Cel-
sjusza.

Tym razem proponujemy zupę
kalafiorową z klopsikami. Będzie
inna niż zwykle, ale także pyszna.
Składniki: 1/2 średniego kalafiora, 1
czerwona papryka, 300g mięsa mie-
lonego wieprzowo-wołowego, 1 por
(biała część), 3l wody, 2 łyżki bułki tar-
tej, 2 ząbki czosnku, 1 łyżka przecieru
pomidorowego, słodka i ostra pap-
ryka, mąka, olej, 1/2 kostki masła, sól,
pieprz. 

Sposób przygotowania: Mięso
mielone włóż do miski i dodaj przeciś-
nięty przez praskę czosnek. Wsyp
bułkę tartą i dopraw solą, pieprzem,
papryką słodką oraz ostrą i wyrób.
Zwilż ręce zimną wodą i formuj małe
kuleczki. Obtocz je w mące i obsmaż
na rozgrzanym oleju. Rozpuść w gar-
nku masło, wrzuć paprykę pokrojoną
w paski, por pokrojony w krążki i ka-
lafior podzielony na różyczki. Duś
około 20 minut, wrzuć klopsiki i zalej
wodą. Gotuj około 30 minut na wol-
nym ogniu, aż warzywa i klopsiki będą
miękkie. Dopraw i dodaj łyżkę prze-
cieru pomidorowego. 

Z warzyw
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Mały kotek Serce
w kartach

Ozdoba
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Słój do
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Linia
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W medycynie:
przewidywanie
dalszego prze-
biegu choroby

Miasto w po-
wiecie Nowy
Dwór Mazo-
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“Nudzący się”
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Atrybut
ministra
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Uczniowie szkoły w Święcie-
chowie wzięli udział w projekcie pt.
„Na własne konto”. Projekt ten to
program edukacji ekonomicznej,
skierowany do uczniów gimnazjów
z gmin wiejskich i miejsko-wiej-
skich, którego pomysłodawcą i
głównym wykonawcą jest Euro-
pejski Fundusz Rozwoju Wsi Pol-
skiej. W ramach programu
uczniowie uczestniczyli w dodat-
kowych zajęciach z przedsiębior-
czości i ekonomii. W trakcie
jednego tygodnia ferii zimowych,
poprzez zabawę i gry edukacyjne,
uczestnicy programu poznali pod-
stawowe pojęcia i narzędzia eko-
nomiczne. 

W projekcie tym brało udział 15
uczniów z klas pierwszych i dru-
gich gimnazjum: Dominika Waw-
rzyniak, Maria Tylkowska, Dawid
Jóźwiak, Sandra Bernacka , Mag-
dalena Gierczak, Natalia Glapiak,
Michał Dworak, Aleksandra

Główka, Oliwia Fengler, Kacper
Strzelczyk, Aleksandra Rogińska,
Wiktoria Przybylska, Mateusz Nie-
dźwiedzki, Hubert Mrozkowiak,
Rafał Mencel. Opiekunem projektu
została nauczycielka Bogusława
Kuźniak.

Pierwszy etap projektu „Na
własne konto” odbywał się pod-
czas ferii zimowych w szkole.
Uczniowie poznali wtedy ciekawe
osoby, a takżę gry dydaktyczne:
„Rynek jabłek” oraz „Fabryka ksią-
żek”, pojechali na spotkanie z lo-
kalnym przedsiębiorcą oraz z
przedstawicielami Banku Pekao
SA w Lesznie. 

Drugi etap realizowano w
marcu i kwietniu. Uczniowie wyko-
rzystali zdobytą wiedzę w prak-
tyce, przygotowując pracę
konkursową - młodzieżową ga-
zetkę ekonomiczną skierowaną do
społeczności lokalnej oraz mini-
biznesplan jej wydania. Redakto-

rem naczelnym został Kacper
Strzelczyk. W gazetce „Gim –
€konomia” zamieszczony został
wywiad z wójtem Święciechowy
Markiem Lorychem na temat zwią-
zany z sytuacją ekonomiczną
gminy, a także wywiad z pań-
stwem Ludwiką i Andrzejem Waw-
rzyniakami, właścicielami piekarni.

Inne artykuły dotyczyły problemów
lokalnych, które przedstawił
uczniom sekretarz gminy Patryk
Tomczak oraz wizji rozwoju gminy
w ciągu najbliższych 10 lat. Po-
zostałe materiały to relacje z wi-
zyty w banku i w firmie Werner
Kenkel oraz teksty pt. „Moje
miejsce w gminie za 10 lat”.

Na własne konto

W czwartek, 22 maja, gościem biblioteki działającej przy Samo-
rządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie był Stanisław Kruk.
Poeta jest emerytowanym nauczycielem, obecnie mieszkającym
w Święciechowie. Twórczością poetycką zajmuje się od kilku lat.
Debiutował w 2006 r. dwujęzycznym tomikiem poezji „Cisza: Die
Stille”. Jest laureatem III Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
im. Łucji Danielewskiej oraz Turnieju Poezji Biesiadnej, organizo-
wanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lesznie. Z pasją od-
daje się działalności społecznej, zwłaszcza na rzecz dzieci i
niepełnosprawnych. Jest animatorem życia kulturalnego i organi-
zatorem międzynarodowych plenerów malarskich. Spotkanie w
święciechowskiej bibliotece pisarz połączył z promocją najno-
wszego tomiku pt. „Przestrzeń”. Zaproszeni czytelnicy wysłuchali
kilkunastu wierszy w interpretacji autora. W spotkaniu wzięła
udział również uczennica gimnazjum ze Święciechowy Dagmara
Mrozińska. Na prośbę poety zaprezentowała kilka swoich wier-
szy, które zebrani nagrodzili gromkimi brawami. Spotkanie upły-
nęło w miłej i kameralnej atmosferze. 

W tym roku szkolnym po raz pierw-
szy uczniowie szkoły w Święcie-
chowie wzięli udział w konkursie
matematycznym “Pangea”. Orga-
nizatorami konkursu byli: Między-
narodowe Gimnazjum nr 51 i
Liceum Ogólnokształcące Meri-
dian oraz Vistula University w War-
szawie. Konkurs był dwuetapowy.
Pierwszy etap odbył się w szko-
łach, natomiast drugi został prze-
prowadzony w Warszawie. Ze

szkoły w Święciechowie w konkur-
sie wzięło udział 23 uczniów, z któ-
rych troje - Piotr Sylwoniuk,
Wiktoria Targosz oraz Dawid Ma-
kałowski - zakwalifikowało się do
ścisłego finału. Zadania finałowe
były bardzo trudne i wymagały lo-
gicznego myślenia. Nasza trójka
nie zajęła co prawda zwycięskich
miejsc, ale godnie reprezentowała
święciechowską szkołę. Serdecz-
nie im gratulujemy.

Nasi w konkursie
matematycznym
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Przegląd pieśni religijnej
W niedzielę, 18 maja, w kościele parafialnym w Długiem Starem śpiewano dla Ojca Świętego. W przeglądzie piosenki
religijnej pt. „ Św. janowi Pawłowi II w dniu urodzin” uczestniczyły zespoły śpiewacze i chóry szkolne. Uczestnicy od-
śpiewali wspólnie dwa utwory: „Barka” i „Abba, Ojcze”. Pieśni wykonały zespoły przedszkolne i szkolne z Leszna, ze-
społy szkolne z Lasocic, Przybyszewa i Święciechowy, a także zespoły śpiewacze: Wiola, Cecylia, Karolinka i Razem
Raźniej. W programie przewidziano także recytację poezji Krystyny Kermel. Organizatorami przeglądu byli: Zespół
Szkół w Długiem Starem, parafia pw. św. Marcina w Długiem Starem oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Święcie-
chowie.

RAZEM RAŹNIEj SZKOŁA ŚWIĘCIECHOWA

KAROLINKI WIOLA

SZKOŁA LASOCICE I PRZyBySZEWO CECyLIA



[ 16 ] KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI


