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Zawody Sikawek Konnych
Już po raz czwarty mieszkańcy Święciechowy mogli uczestniczyć w Zawodach Sikawek Konnych. W tym roku rywalizowało ze sobą pięt-

naście drużyn, w tym dwie, które wzięły udział w imprezie pierwszy raz. Strażacy konkurowali przede wszystkim w zadaniach sprawnościo-
wych. To czas ich wykonania w dużej mierze decydował o zajętej pozycji końcowej. Druhowie między innymi biegali z drabiną slalomem,
przechodzili przez schody, ściągali wysoko wiszący kokon, opatrywali rannego, cięli drewno i oczywiście przy pomocy sikawek konnych ga-
sili pożar. 

W zawodach udział wzięły drużyny OSP z Wijewa, Niechłodu, Nietążkowa, Robaczyna, Wilkowic, Lipna, Zaborówca, Osiecznej, Nowej Wsi,
Golinki, Trzebosza, Sierpowa, Starkowa i dwie drużyny ze Święciechowy. Ponadto przed licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowały
się dwie dodatkowe grupy. Jedna to najmłodsi strażacy z Lipna, a kolejna to drużyna utworzona z widowni w składzie: Karolina Samelczak,
Roman Wachowiak, Iwona Adamska, Damian Maślanka, Stefan Woźniak, Paweł Maćkowiak, Jan Mazurkiewicz.  

Po zaciętej rywalizacji sędziowie podliczyli punkty i wydali werdykt. Poszczególne miejsca zajęli: I – OSP z Robaczyna, II – OSP z Nietąż-
kowa, III – OSP z Nowej Wsi. Tuż poza podium znalazły się OSP ze Święciechowy, Trzebosza, Golinki i Wijewa. Organizatorami imprezy byli:
miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna oraz Samorządowy Ośrodek Kultury. 

więcej zdjęć na str. 15
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I Olimpiada Seniorów

W niedzielę, 21 września, na stadionie lekkoatletycznym w Lesznie odbyła się I Olimpiada Sportowa Seniorów pn. „Ruch rzeźbi ciało i umysł”. Wzięli
w niej udział także członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Oddziału Rejonowego w Święciechowie. Uczestnicy olimpiady
mieli do wykonania wiele zadań. Pierwsza konkurencja to rzut granatem na celność, następnie były konkurencje sprawnościowe: rzut piłką na bramkę
oraz rzut oszczepem na celność. Kolejne zadanie to strzelanie z broni pneumatycznej. Zawodnicy przeszli także sprawdzian praktyczny ze znajomo-
ści udzielania pierwszej pomocy. Ponadto odbył się marsz na orientację z kijkami oraz zawody na kręgielni. Naszą gminę reprezentowało pięć drużyn
w składzie: Jan Nowacki, Stanisława Nowacka, Danuta Stebelska, Marian Szlafka, Teresa Szefler, Zofia Stróżyńska, Stanisław Urbański, Ryszard
Szewczyk, Elżbieta Klimpel, Walenty Kasperski, Barbara Kasperska, Ryszard Klimpel, Jerzy Burda, Krystyna Burda oraz Zofia Szewczyk. Szefową grupy
sportowej była Wanda Szywała z Długiego Starego. Uczestnicy bawili się świetnie. Dowodem jest fakt, że drużyny pięciokrotnie stawały na podium. Nie
był to jednak przypadek. Pomogło nie tylko duże zaangażowanie, ale także wcześniejsze przygotowania treningowe. Impreza sfinansowana została z
dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej, Urzędu Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego. 

Obradowali młodzi

We wtorek, 16 września, odbyła
się II sesja Młodzieżowej Rady
Gminy Święciechowa. W posie-
dzeniu wzięli udział:  poseł na Sejm
RP Łukasz Borowiak, wójt gminy
Święciechowa Marek Lorych,
radny powiatu leszczyńskiego Re-
migiusz Leciejewski, lokalny lider w
ramach projektu Centrum PISOP
Edyta Borowczak oraz opiekun
Młodzieżowej Rady Patryk Tom-
czak. Radni podjęli uchwałę w
sprawie przystąpienia gminy Świę-
ciechowa do programu „Polska
Fabryką Dobra”. Jest on odpowie-
dzią na różnego rodzaju uzależnie-
nia wśród młodzieży. Liczba i
rozmaitość zagrożeń, jakie niesie
ze sobą współczesna codzienność,
wymagają, aby wychowanie mło-
dego pokolenia zostało uzupeł-
niane przez działania chroniące
młodzież przed zagrożeniami. Pro-

gram ten ma być jednym ze sposo-
bów skutecznej profilaktyki wśród
uczniów poprzez ich aktywizację,
rozbudzanie aktywności w kie-
runku zaspokajania potrzeb i zain-
teresowań. O efektach realizacji
programu Młodzieżowa Rada
Gminy Święciechowa będzie na
bieżąco informować. 

W czasie dyskusji pojawiły się
również pomysły na promocję oraz
zaprojektowanie logo Młodzieżo-
wej Rady Gminy Święciechowa.
Pan poseł oraz pozostali goście
obecni na sesji opowiedzieli nato-
miast o swoich doświadczeniach
związanych z działalnością w orga-
nizacjach pozarządowych i o
szeroko pojętym wolontariacie.
Jednym z głównych wniosków z
dyskusji było stwierdzenie, że naj-
pierw musimy dać coś od siebie, by
potem móc wymagać od innych.
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Jak załatwić sprawę
W   U R Z ę D Z I E  G M I N y ?
Szanowni Państwo
Wybory do rad gmin, rad po-

wiatów i sejmików województw
oraz wybory wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast zostały usta-
lone na dzień 16 listopada 2014 r.
Głosowanie rozpocznie się o godz.
7, a zakończy o godz. 21. Poniżej
wykaz ważniejszych dat. 

1. Do 7 października pełno-
mocnicy wyborczy komitetów wy-
borczych lub osoby przez nich
upoważnione mogą zgłaszać do
Gminnej Komisji Wyborczej kan-
dydatów na radnych, odrębnie dla
każdego okręgu wyborczego. 

2. Do 17 października zgłasza
się natomiast kandydatów na
wójta. W tym samym dniu upływa
termin zgłaszania przez komitety
wyborcze kandydatów na człon-
ków obwodowych komisji wybor-
czych. Można zgłosić tylko po
jednym kandydacie do każdej ob-
wodowej komisji wyborczej na ob-
szarze okręgu, w którym została
zarejestrowana zgłoszona przez
komitet lista kandydatów na rad-
nych lub zarejestrowany został

kandydat na wójta. Przy czym pa-
miętać należy, że kandydat na rad-
nego czy wójta nie może być
członkiem gminnej i obwodowej
komisji wyborczej. Podobnie jak
pełnomocnik wyborczy komitetu
wyborczego nie może być człon-
kiem takich komisji na obszarze
działania danego komitetu.

3. 27 października to termin, do
którego wyborcy niepełnosprawni
mogą zgłaszać zamiar głosowania
korespondencyjnego.

4. 3 listopada to ostateczny ter-
min zgłaszania przez wyborców
niepełnosprawnych zamiaru głoso-
wania przy użyciu nakładki spo-
rządzonej w alfabecie Braille’a.

5. Do 7 listopada można skła-
dać wnioski o sporządzenie aktu
pełnomocnictwa do głosowania.
Osoby o znacznym lub umiarko-
wanym stopniu niepełnosprawno-
ści, jak również wyborcy, którzy w
dniu głosowania ukończą 75 lat,
mogą w ten sposób wyznaczyć
pełnomocnika, który w dniu wybo-
rów odda za nich głos.

6. 12 listopada to ostateczny

termin dla wyborców na składanie
wniosków o dopisanie ich do spisu
w wybranym obwodzie głosowania
na obszarze gminy właściwej ze
względu na miejsce stałego za-
mieszkania. 

Przypominamy, że już po raz
drugi mieszkańcy Krzycka Małego,
Gołanic, Piotrowic, Niechłodu,
Strzyżewic, Henrykowa i Książę-
cego Lasu będą głosować w Sali
Wiejskiej w Święciechowie  przy ul.
Strzeleckiej 7. 

Szczegółowe informacje doty-
czące wyborów, m. in. : informacje

o okręgach i obwodach wybor-
czych, listach kandydatów i głoso-
waniu zamieszczone zostaną w
listopadowym wydaniu gazety. 

Zachęcam również do zapo-
znawania się z informacjami
dotyczącymi wyborów, zamiesz-
czonymi w gablotach ogłoszenio-
wych oraz na stronach
internetowych (strona Państwowej
Komisji Wyborczej - http://pkw.
gov. pl/).

ZASTęPCA WóJTA
PATRyK TOMCZAK

Wybierzemy Radę Powiatu
W najbliższych wyborach samorządowych będziemy też wybierać Radę Powiatu. Dla mieszkańców to bardzo ważny organ,
bo powiat na co dzień współpracuje z gminami. Od decyzji Rady Powiatu zależą między innymi priorytety w inwestycjach na
powiatowych drogach, wysokość nakładów finansowych dla poszczególnych gmin i decyzje w sprawach szkół specjalnych.
Powiat inicjuje też wiele wspólnych przedsięwzięć integrujących mieszkańców, na przykład imprez kulturalnych, czy spor-
towych, wspiera strażaków, organizacje społeczne, bierze udział w życiu mieszkańców. Radę Powiatu tworzą przedstawiciele
poszczególnych gmin i to oni konstruują budżet na kolejne lata i odpowiadają za jego coroczną realizację. Rada Powiatu ma
więc ważne miejsce w samorządowym życiu regionu. Tworzyć ją będzie 17 radnych. Gminy Święciechowa i Lipno wybiorą
czterech swoich przedstawicieli.

Radnych do powiatu wybierać
będziemy głosując na jednego
kandydata z jednego tylko komi-
tetu wyborczego. 

Po raz pierwszy zarejestro-
wano Komitet Wyborczy Wybor-
ców Powiatowe Porozumienie
Gmin Leszczyńskich. Na listach
tego komitetu są kandydaci zwią-
zani z pracą samorządu w gmi-
nach, osoby zaangażowane w
działalność zawodową i społeczną
w swoim środowisku, ludzie, któ-
rzy od lat znają potrzeby miesz-
kańców i którzy nieraz udowodnili,
że potrafią zabiegać o ich realiza-
cję. To nie są więc komitety par-
tyjne, a właśnie samorządowe,
tworzone niejako „oddolnie”, nie-
związane z żadnymi strukturami.
Wystawią kandydatów we wszyst-
kich pięciu okręgach w powiecie: w
Krzemieniewie, Osiecznej, Rydzy-
nie oraz w okręgu Włoszakowice z
Wijewem i okręgu Święciechowa z
Lipnem. Te ostatnie gminy zostały

połączone ze względu na mniejszą
liczbę mieszkańców.

Komitet Wyborczy Wyborców
Powiatowe Porozumienie Gmin
Leszczyńskich ma prawo, jak
każdy inny komitet, wystawić po-
dwójną liczbę kandydatów  w sto-
sunku do liczby wybieranych
radnych powiatu. W Święciecho-
wie wybieramy czterech radnych,
więc Powiatowe Porozumienie
Gmin Leszczyńskich wystawi
ośmiu kandydatów. Głos oddany
na jednego z nich będzie się liczył
dla całego komitetu wyborczego.
Im więcej głosów na tę listę w
całym powiecie, tym większa
szansa, że właśnie to Porozumie-
nie Gmin Leszczyńskich uzyska
mandaty radnych w powiecie. 

A dlaczego samorządowi
kandydaci chcą być w Radzie
Powiatu?

Gdyby w każdym okręgu wy-
borczym wybrano choć jednego
radnego z tej listy, to w przyszłej

Radzie stworzyłby się silny klub
samorządowych radnych. Mieliby
oni duży wpływ na ustalanie zadań
w powiecie, mogliby przenosić
swoje samorządowe doświadcze-
nie na forum Rady Powiatu, łatwiej
i szybciej porozumiewaliby się w
sprawach, które znają i które nie-
raz rozwiązywali u siebie. Akurat w
naszym powiecie wójtowie i bur-
mistrzowie gmin od kilku już lat
spotykali się systematycznie, by
niektóre problemy przedyskuto-
wać, informować się nawzajem,
czasem sobie pomagać. W takiej
współpracy mają praktykę i dosko-
nale wiedzą, jak ją przenieść na
forum Rady Powiatu. To samorzą-
dowe doświadczenie może też
owocować w inicjowaniu wspól-
nych przedsięwzięć dla wszystkich
gmin. Rada mogłaby być miejs-
cem, gdzie się takie pomysły będą
rodzić. A przypomnijmy, że samo-
rządy razem budowały schronisko
dla zwierząt, zakład utylizacji

śmieci, przystąpiły do OFAL,
wspólnie rozwiązują problem
śmieci itd.

A zatem Komitet Wyborczy
Wyborców Powiatowe Porozu-
mienie Gmin Leszczyńskich roz-
poczyna swoją kampanię
wyborczą. Na jej listach znajdą
się nazwiska samorządowych kan-
dydatów. Wśród nich będą też wój-
towie i burmistrzowie gmin.
Oddanie głosu na jednego z tych
kandydatów będzie świadczyło, że
wyborca docenia jego dotychcza-
sową pracę, ale też akceptuje po-
mysł na utworzenie w przyszłej
Radzie Powiatu klubu samorządo-
wego. Jego inicjatorzy przekonują,
że powiatowi radni samorządowi
będą blisko swoich wyborców,
będą przenosić ich problemy do
powiatu i będą na co dzień infor-
mować mieszkańców o pracy
Rady Powiatu. Czy taki klub po-
wstanie, zależy tylko od wybor-
ców.

Dziękujemy wszystkim, którzy służyli po-
mocą rodzinie, okazali wiele serca, wsparli nas
słowami otuchy i współczucia oraz wszystkim,
którzy tak licznie przybyli, aby uczcić pamięć

śp. Ireny Matysiak, 
uczestnicząc we mszy świętej i ceremonii
pogrzebowej. Za obecność, wsparcie,

modlitwę, pamięć, złożone wieńce i kwiaty

serdeczne Bóg zapłać
córka i syn z rodzinami 



[ 4 ] KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

imieniny obchodzą
W październiku

REGINA - 29 X
Regina to królowa. Imię nie-

gdyś mogło zdobić królową, dziś
zdobi osobę dumną i wyniosłą ni-
czym królowa. Regina jest niety-
pową i oryginalną kobietą. Ma
zdolności organizatorskie i świet-
nie nadaje się na kierownicze sta-
nowisko, zwłaszcza w biznesie.
Docenia wartość pieniądza, jest
oszczędna, nie kupuje pod wpły-
wem impulsu. Po ciężkiej pracy
lubi sobie poleniuchować na łonie
natury, poczytać dobrą książkę,
obejrzeć wartościowy film. Ale
miewa też humory i czasem się
dąsa. Jej kolorem jest karmazyn,
zwierzęciem łabędź, rośliną trus-
kawka, a znakiem zodiaku Lew.
Imieniny obchodzi też 17 marca, 1
lipca i 7 września. 

W naszej gminie mieszka za-
ledwie 12 pań o tym imieniu. Naj-
więcej jest ich w Święciechowie –
5, następnie w Lasocicach – 3,
Krzycku Małym – 2 oraz w Gołani-
cach i Henrykowie – po jednej.

Najstarsza Regina w gminie ma 83
lata, a najmłodsza 30 lat. Obie
panie mieszkają w Lasocicach.
Nasza redakcja życzy wszystkim
paniom spełnienia najskrytszych
marzeń i dużo zdrowia. 

Regina Sztor
z Krzycka Małego

ARTUR - 6 X
Artur to niedźwiedź, a niedźwie-

dzie zapadają w sen zimowy. Takich
śpiących rycerzy widywano po-
dobno w naszych Tatrach. Artur jest
zwykle powściągliwy i małomówny -
wiele rzeczy dzieje się dla niego w
cieniu i mroku. Często używa aluzji
i niedomówień. Zwykle zna się na
jakieś rzadkiej specjalności, bywa
miłośnikiem jazzu, palenia fajki, ło-
wienia ryb i zbierania starych
monet. Uwielbia życie towarzyskie,
docenia znajomości, służy radą i
pomocą. Jego kolorem jest fiolet, ro-
śliną trzcina, zwierzęciem borsuk, a
znakiem zodiaku Wodnik. Imieniny
obchodzi również  15 i 26 listopada. 

W gminie Święciechowa
mieszka 32 panów Arturów. Naj-
starszy pan o tym imieniu ma 45 lat
i mieszka w Strzyżewicach, a naj-
młodszy ma 20 miesięcy i jest ze
Święciechowy. Najwięcej Arturów
mieszka w Święciechowie – 18, na-
stępnie w Długiem Starem – 4,
Przybyszewie i Strzyżewicach– po
3 oraz w Gołanicach, Trzebinach,

Lasocicach i Krzycku Małym – po
jednym. Wszystkim panom ży-
czymy radości każdego dnia i
wszelkiej pomyślności. 

POŻEGNANIE
W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

02. 09 - Witold Józef Maćkowiak (1964), Długie Stare
04. 09 - Aniela Jaroszewska (1916), Lasocice 
05. 09 - Irena Matysiak (1931), Święciechowa
28. 09 - Teodora Stefaniak (1927), Strzyżewice

Artur Kędziora 
ze Święciechowy 

Krzycka Wyspa Marzeń

- Przede wszystkim dyskutowa-
łyśmy na temat działalności spo-
łecznej na rzecz mieszkańców –
mówi Milena Hermanowicz. – W
Krzycku poza imprezami organizo-
wanymi przez straż i Radę  So-
łecką nic więcej się  nie dzieje. A
przecież wieś jest duża, mieszka tu
spora grupa dzieci, są liczne ro-
dziny, seniorzy. Byłoby dla kogo or-
ganizować najróżniejsze formy
aktywności. A najważniejsze, że ro-
biłybyśmy to wspólnie i dla siebie. 

Milena Hermanowicz i jeszcze
kilka mieszkanek wsi poszukiwały
więc informacji na temat stowarzy-
szeń. Szukały wiadomości w inter-
necie, radziły się w urzędach i
innych organizacjach, czytały arty-
kuły na temat stowarzyszeniowej
działalności. I podjęły decyzję – w
Krzycku też może taka organizacja
istnieć. A nazwa jest jak najbardziej
aktualna. Stowarzyszenie działa
przecież w Krzycku, wyspa jest tuż
obok, a marzenia mają nie tylko za-
łożycielki grupy. Marzyć może
każdy.

Milena Hermanowicz urodziła
się i wychowała w Krzycku. Po ślu-
bie na kilka lat zamieszkała w
Święciechowie. Cztery lata temu
wróciła z rodziną do swojego daw-
nego domu. Mówi, że właśnie w
Krzycku czuje się najlepiej. A że
teraz jest na urlopie wychowaw-
czym, może część wolnego czasu
przeznaczyć na działalność spo-
łeczną. W końcu w domu pomaga
jej mama, która też jest członkiem
stowarzyszenia. 

Zarząd Krzyckiej Wyspy Ma-
rzeń  tworzy pięć osób. Prezesem
jest Milena Hermanowicz, zastępcą
prezesa – Emilia Sofczyńska,
skarbnikiem – Roksana Młynarz,
sekretarzem – Klaudia Kasperska i
członkiem – Monika Skopińska. Do
Komisji Rewizyjnej wybrano: Re-
ginę Sztor, Iwonę  Korbel i Ewę Ci-
choszewską. Do Stowarzyszenia
należą  także:  Monika Sztor, Bar-
bara Sztor, Agnieszka Cicho-
szewska, Iwona Stachowska, Julita
Gromek, Ewa Rządkowska, Dawid
Rajman i Adrian Rybka. Organiza-
cja ma oczywiście charakter
otwarty, zapisać się do niej można
zawsze. Im więcej osób wspierać
będzie jej działalność, tym lepiej.
Każdy może przecież wnieść swoje
pomysły i potem realizować
wspólne pasje. O to właśnie chodzi. 

- Głównym celem stowarzysze-
nia jest integracja mieszkańców wsi
– wyjaśnia pani Milena. – Przez lata
przyjęło się przekonanie, że
Krzycko to dwa środowiska - to po-
pegeerowskie i pozostali miesz-

kańcy. Te podziały dawno już prze-
stały mieć sens i dobrze byłoby łą-
czyć sąsiadów, i to na różnych
płaszczyznach działania. Chcemy
więc aktywizować mieszkańców
wokół propozycji kulturalnych, spor-
towych, inicjatyw na rzecz rozwoju
wsi, wolontariatu i wielu innych.
Program będziemy tworzyć na bie-
żąco, także w zależności od po-
trzeb i oczekiwań mieszkańców.
Zaczynamy od imprez dla dzieci. 

Pewnie niespodzianką dla
mieszkańców Krzycka będą wie-
czorne wizyty dzieci w ich domach,
w piątek, 14 listopada. Maluchy
przyjdą zaprosić ich na imprezę
pod nazwą „Dyniowe czary”. Jak na
charakter imprezy przystało, dzieci
przebiorą się, zrobią dyniowe lam-
piony, poczęstują mieszkańców
czekoladkami. No i wręczą zapro-
szenia na sobotę. Bo „Dyniowe
czary” trwać będą w sobotę, 15 lis-
topada od godz. 14 do 20. A w pro-
gramie znajdą się najróżniejsze
konkurencje dla dzieci, propozycja
opowieści krzyckiej legendy dla do-
rosłych, stół szwedzki z wypiekami
i potrawami z dyni, słodycze dla
najmłodszych i wiele innych atrak-
cji. To ma być impreza dla wszyst-
kich. Panie ze stowarzyszenia mają
nadzieję, że razem z dziećmi
wezmą w niej udział także rodzice i
dziadkowie. 

Stowarzyszenie Krzycka Wy-
spa Marzeń  już stanęło do kon-
kursu na finansowe dotacje do
organizacji imprez. Na 110 możli-
wych do zdobycia punktów za swój
projekt dostało 106. Za tym oczywi-
ście poszły pieniądze. Stowarzy-
szenie dostało od PISOP 5000
złotych. Jest więc od czego zaczy-
nać, tym bardziej, że członkowie
też zbierają swoje składki. Teraz o
pomoc będą zwracać się również
do sponsorów. 

A planów na najbliższe mie-
siące mają sporo. Na pewno zor-
ganizują wystawę zdjęć z
listopadowych „Dyniowych cza-
rów”. Będą z dziećmi piekli pierniki,
które z życzeniami świątecznymi
przekażą mieszkańcom wsi, zrobią
spotkanie opłatkowe, może wezmą
udział w Jarmarku Pomysłów w
Lesznie. Już mówią o zapropono-
waniu karaoke, nauki origami, spot-
kaniu z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

To wszystko jeszcze przed nimi.
Póki co przygotowują się do naj-
bliższej imprezy. Są pełni zapału i
wierzą, że wspólnie można więcej.
Redakcja będzie oczywiście ich
działalność obserwować, wspierać
i pokazywać na łamach gazety. Na-
prawdę warto. 

Taką niecodzienną nazwę przyjęło stowarzyszenie, które właśnie po-
wstało w Krzycku Małym. Rejestracja stowarzyszenia miała miejsce
19 sierpnia, ale o tym, by je powołać, kilka pań ze wsi myślało już od
miesięcy. 
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Kamizelki w prezencie

Uczniowie uczą się segregacji

Akcja „Bezpiecznie przez
Leszno i Powiat” realizowana jest
w ramach działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Pub-
licznego Miasta Leszna i powiatu
leszczyńskiego. Skierowana jest
do wszystkich uczniów klas
pierwszych szkół podstawowych
na terenie powiatu leszczyń-
skiego. Jest to już czwarta edycja
programu, dzięki której dzieci roz-
poczynające naukę w szkole pod-
stawowej wyposażone zostaną w
elementy odblaskowe. W tym
roku zakupiono 1050 sztuk kami-
zelek wartości 7 362 zł. Zakup w
całości został sfinansowany z bu-
dżetu powiatu leszczyńskiego. W
realizacji zadania samorząd po-
wiatu podjął inicjatywę współ-
pracy z wójtami i burmistrzami.
Kamizelki wręczane są uczniom
w czasie spotkań edukacyjnych
na temat przestrzegania zasad
bezpieczeństwa na drodze, pro-
wadzonych przez policjantów z
zespołów dzielnicowych Ko-
mendy Miejskiej Policji, która jest
partnerem w projekcie. Spotkanie
zainicjował starosta leszczyński
oraz radni powiatu leszczyń-
skiego. Na terenie gminy
Święciechowa w kamizelki wypo-
sażonych zostało 56 uczniów ze
Święciechowy, 26 uczniów z Dłu-
giego Starego oraz 18 uczniów z
Lasocic. 

W piątek, 12 września, klasa V ze szkoły w Lasocicach przypomniała
sobie na lekcji przyrody, jak segregować śmieci, uzupełniając specjalną
książkę, którą otrzymali od Komunalnego Związku Gmin Regionu Lesz-
czyńskiego. Uczniowie tej klasy jeszcze jako czwartoklasiści brali udział w
zajęciach, które dotyczyły segregowania odpadów i prowadzone były
przez przedstawiciela tej instytucji. KZGRL zorganizował dla uczniów kon-
kurs plastyczny pt. "Jak widzą dzieci segregację śmieci?". Jedną z nagród
jest tablet. Życzymy uczniom pomysłów i wygranych.

Podczas zajęć dzieci ze szkoły w Długiem Starem dowiedziały się, co
zrobić z odpadami niebezpiecznymi, takimi jak, przeterminowane leki, zu-
żyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory oraz świet-
lówki. Uczniowie klasy V dokładnie posegregowali odpady pamiętając o
zgnieceniu plastikowych butelek, puszek po napojach  oraz kartonów, aby
zajmowały mniej miejsca w workach do segregacji. Wszyscy uczestnicy
zajęć otrzymali zestaw upominków mających przypominać o tym, jak pra-
widłowo segregować odpady. 
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Marynia na Litwie
Tancerze z Zespołu Pieśni i Tańca Marynia w dniach od 18 do 21 września przebywali na Litwie. W wycieczce
wzięły udział cztery najstarsze grupy. Tancerze zwiedzali dwa największe miasta Litwy, czyli Kowno i Wilno.

W piątek Marynia dała ponad-
godzinny koncert dla studentów z
Collegium Leśnictwa i Inżynierii
Środowiska w Kownie. Otrzymała
gromkie brawa i słowa uznania za
bogaty i różnorodny repertuar ta-
neczny. Tancerze zaprezentowali
się bowiem zarówno w tańcach
ludowych, narodowych, jak i w
układach nowoczesnych, widowi-
skowych. Po koncercie młodzież
zwiedzała uczelnię i poznała naj-
ważniejsze etapy miejscowej
edukacji. Z uczelni udali się do
miasta, drugiego co do wielkości
na Litwie. Przeszli Aleją Wolności,
przy której znajdował się ich
hotel, zwiedzili najstarszą świąty-
nię w mieście – kościół Witolda,

przepiękny kościół św. Michała
Archanioła, zamki, a na koniec
zobaczyli Starówkę. 

W sobotę tancerze zwiedzali
urokliwe Troki, gdzie znajduje się
gotycki zamek na wodzie. To je-
dyny zamek wodny na Litwie,
który był rezydencją wielkich ksią-
żąt litewskich i królów polskich.
Mieszkali tam m. in., książę Wi-
told, Kazimierz Jagiellończyk z
rodziną, Aleksander Jagielloń-
czyk i Zygmunt August. Po połu-
dniu członkowie zespołu Marynia
zwiedzali Wilno, miasto królów i
znanych postaci historycznych,
kolebkę romantyzmu polskiego.
Zobaczyli miejscowe katedry i ko-
ścioły, m. in. kościół św. Piotra i

Pawła - perłę wileńskiego baroku,
katedrę wileńską, Kaplicę Ostrob-
ramską, Górę Trzykrzyską, skąd
widoczna była piękna panorama
miasta, miejsca związane z Ada-
mem Mickiewiczem i wiele innych
ciekawych zakątków. Członkowie
Maryni zapoznali się też z miejs-

cową kuchnią. Na długo zapa-
miętają tradycyjne cepeliny i kmi-
nek. Poznali odmienną kulturę,
kuchnię i tradycję. W drodze po-
wrotnej tancerze omawiali plany
na najbliższe miesiące pracy,
przed nimi bowiem kilka ważnych
występów. 
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Z Kroniki Święciechowy
- W Kronice znajduje się wpis z

9 maja 1977 roku o treści „Z okazji
700-lecia istnienia miasta i gminy
Święciechowa i 32. rocznicy zwy-
cięstwa nad faszyzmem w imieniu
Komitetu Wojewódzkiego Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej w
Lesznie, wojewódzkich władz ad-
ministracyjnych, sojuszniczych
stronnictw politycznych w obecno-
ści Ministra Pełnomocnego i Kon-
sula Generalnego ZSRR w
Poznaniu tow. Mikołaja Gusjewa
składamy wyrazy najgłębszego
uznania dla pracowitego społe-
czeństwa gminy Święciechowy w
jego walce o niepodległą Polskę,
w walce z faszyzmem i okupan-
tem hitlerowskim, w jego rzetelnej
i sumiennej pracy w budowie so-
cjalizmu w naszym kraju. Jedno-
cześnie życzymy dalszych
osiągnięć politycznych, społeczno
– gospodarczych i kulturalnych w
kształtowaniu rozwiniętego społe-
czeństwa socjalistycznego, dal-
szych sukcesów w przygotowaniu
klasy robotniczej, rolników, inteli-
gencji pracującej do Centralnych
Dożynek w Lesznie w 1977 roku”.

- W maju 1977 roku Gminna

Biblioteka w Święciechowie zor-
ganizowała spotkanie z pisarzami
Jerzym Mańkowskim i Gerhardem
Górnickim. 

- We wsi Długie Nowe zakoń-
czono pracę przy doprowadzeniu
wody do wszystkich zabudowań
wsi. 

- Spółdzielnia Kółek Rolniczych
w Święciechowie bierze czynny
udział w intensyfikacji produkcji
rolnej w gminie poprzez różnego
rodzaju działalność produkcyjną i
społeczną. Posiada duży udział w
czynach społecznych na rzecz
gminy. Bierze udział we współza-
wodnictwie socjalistycznym. W
roku obecnym uzyskała II miejsce
w konkursie „Najlepszy żniwiarz w
województwie”. 

- W dniu 7 maja 1977 roku od-
była się uroczysta sesja Gminnej
Rady Narodowej z okazji 700-lecia
Święciechowy. Udział brali: Jan
Janas – sekretarz Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR w Lesznie i Ewa
Szałańska – wicewojewoda lesz-
czyński. Z tej okazji zasłużeni
działacze gminy otrzymali wysokie
odznaczenia państwowe. Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia

Polski otrzymała Marta Ko-
nieczna, Złote Krzyże Zasługi: Ka-
zimierz Urbański i Piotr Malepszy,
Srebrny Krzyż Zasługi Mieczysław
Żukowski oraz Brązowy Krzyż Za-
sługi Stefan Benstdorff. Na uro-
czystej sesji wręczono sztandar
Urzędowi Gminy, który odebrał z
rąk Ewy Szałańskiej, wicewoje-

wody leszczyńskiego, naczelnik
gminy Stefan Bensdorff. W tym
dniu również Zbiorcza Szkoła
Gminna w Święciechowie otrzy-
mała sztandar ufundowany przez
społeczeństwo. (zdjęcia z uro-
czystości wręczenia sztandaru
Zbiorczej Szkole Gminnej w Świę-
ciechowie). 

W dniach od 3 do 5 października delegacja z Urzędu Gminy w
Święciechowie wyjechała do zaprzyjaźnionej gminy Aixe sur
Vienne. Omawiano tam plan działania na rok 2015. Przedstawi-
ciele gmin partnerskich mają do zorganizowania wiele imprez.
Między innymi: rocznicę trójstronnego partnerstwa gmin Aixe sur
Vienne – Grosshabersdorf – Święciechowa, wymianę młodzieży
w Niemczech, spotkanie robocze w Polsce i Jarmark świąteczny
w Niemczech. Ponadto podczas spotkania we Francji żegnano
wieloletniego mera Aixe sur Vienne – Daniela Nouaile.

Z A P R O S Z E N I A
1)  Zapraszamy na koncert jednej z największych gwiazd polskiej

muzyki rozrywkowej – Teresy Werner. Koncert odbędzie się 9 listo-
pada w Sali Wiejskiej w Święciechowie. Cena biletu – 25 zł. Bilety
można zakupić w Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciecho-
wie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15. 

2)  Wielkopolska Liga Kopa Sportowego zaprasza wszystkich mi-
łośników kopa sportowego na Turniej o Super-Puchar Wielkopolski.
Turniej odbędzie się 18 października w Sali Wiejskiej w Święciecho-
wie. Tel. kontaktowy 603-80-95-47. 
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Podsumowanie k
Drodzy czytelnicy. Już za miesiąc odbędą się wybory samorządowe. W niedzielę, 16 listopada, wybierać
będziemy radnych gminy, powiatu, Sejmiku oraz wójta. Zdecydujemy więc, kto przez najbliższe cztery lata
kierować będzie gminą i kto reprezentować nas będzie w organach samorządowych powiatu i woje-
wództwa. Od naszych wyborów zależy, czy i w jakim zakresie zmieniać się będzie nasz region. Najważ-
niejsze więc, byśmy do wyborów poszli i oddali swój głos na najlepszych kandydatów.

Dziś zamierzamy podsumo-
wać mijającą kadencję. Chcemy
pokazać największe inwestycje
ostatnich czterech lat, zmiany w
infrastrukturze i obiektach kul-
turalnych i sportowych, nowe
drogi, ścieżki, place zabaw. Od-
powiemy na pytanie, czy nasza
gmina jest ładniejsza i bezpiecz-
niejsza. 

Na początek kilka danych doty-
czących finansów gminy. Otóż
przez cztery lata samorząd dyspo-
nował budżetem w wysokości pra-
wie 84. 000. 000 zł. Z tej kwoty
najwięcej, bo 49. 000. 000 zł, prze-
znaczono na wydatki sfery socjal-
nej, w tym na oświatę ponad      31.
000. 000 zł, na kulturę i sport bli-
sko 8. 000. 000 zł, na pomoc spo-
łeczną około 10. 000. 000 zł. W
wydatkach gminy na inwestycje
(głównie komunalne, tj. budowę
sieci kanalizacyjnych i wodociągo-
wych) przeznaczono około
16. 800. 000 zł. Inwestycje stano-
wią więc niemal 20 procent na-
szych wydatków. Dzięki tym
pieniądzom, w części pozyskanym
z funduszy z zewnątrz (bezzwrotne
środki unijne i dotacje z budżetu
państwa, ale także pożyczki z
WFOŚiGW), gmina prowadzić
może tak dużo robót kanalizacyj-
nych, drogowych, sportowych. W
ciągu minionych     czterech lat
gmina uzyskała dofinansowanie z
różnych programów i funduszy na
kwotę ponad 4. 000. 000 zł. Napi-
szemy o tym w dalszej części pod-
sumowania. Na dzień 31 grudnia
br. zadłużenie gminy wynosić bę-
dzie 4. 970. 188 zł. W tym są po-
życzki oraz jeden kredyt
komercyjny, zaciągane tylko na
prowadzone inwestycje.  Z zaciąg-
niętego wcześniej zadłużenia
gmina spłaciła w latach 2011-2014
2. 377. 812 zł. Jest szansa, że po-
życzki wzięte w roku 2013 i 2014
będą miały umorzenia w wysoko-
ści 25 i 40 procent. Warto też pod-
kreślić, że gmina poczyniła
starania o odzyskanie podatku VAT
z pięciu poprzednich lat. Z tego ty-
tułu już otrzymaliśmy około 800.
000 zł, a w kolejnych latach wpłyną
następne kwoty.

Największe inwestycje mija-
jącej kadencji dotyczyły rozwią-

zania problemów komunalnych i
drogowych. W roku 2011 i 2012
zrealizowano budowę sieci kanali-
zacji sanitarnej w Lasocicach. Ta
budowa kosztowała ponad 4. 793.
000 zł, a dofinansowanie do niej ze
środków UE - Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich wyniosło 1.
839. 267 zł. A zatem prawie 39 pro-
cent kosztów inwestycji zostało po-
kryte z dotacji bezzwrotnej. Przez
ostatnie dwa lata prowadzimy bu-
dowę sieci kanalizacji sanitarnej w
Gołanicach i Krzycku Małym. To
zadanie przewidziane jest do reali-
zacji do 2017r., a planowany koszt
całkowity wynosi ponad 11. 000.
000 zł. Ale na ten cel już przezna-
czono prawie 3. 600. 000 zł. Sieć
kanalizacyjna powstała też w
miejscowości Ogrody. Kosztowała
621. 487 zł, a dofinansowanie,
również z PROW, wyniosło 205.
996 zł. Kanalizacje rozbudowy-
wano również na nowych terenach
budownictwa mieszkaniowego w
całej gminie. Na terenach tych po-
wstały też sieci wodociągowe o
łącznej długości 4511 m. Na
wszystkie wydano ponad 900. 000
zł, a kilka z nich wykonano w ra-
mach inicjatyw lokalnych. Trzeba
jeszcze dodać, że dbając o
ochronę środowiska gmina dofi-
nansowała budowę 24 przydomo-
wych oczyszczalni ścieków oraz
finansowo wsparła utylizację az-
bestu z 14 zabudowań. 

Drogowe roboty to drugi
ważny dział inwestycji, który
przede wszystkim zwiększa bez-
pieczeństwo w gminie. Nowe
drogi to także większa wygoda po-
dróżujących i ładniejsze miejsco-
wości. 

W tym miejscu warto powie-
dzieć, że na terenie gminy jest 55
km dróg powiatowych. Ich remon-
tami zajmuje się Zarząd Dróg Po-
wiatowych przy Starostwie
Powiatowym w Lesznie. Aby jed-
nak tych remontów i inwestycji na
drogach było więcej, gmina współ-
uczestniczy w ich finansowaniu.
Roboty na wielu powiatowych dro-
gach są finansowane w 50 procen-
tach przez powiat i gminę. W taki
sposób przebudowano ulice:
Wschowską, Kopernika i św.
Marka w Święciechowie, zjazdy z
ul. Produkcyjnej do ul. Leszczyń-
skiej oraz z ul. Rzemieślniczej do
ul. Śmigielskiej w Święciechowie,
chodnik przy drodze powiatowej w
Długiem Starem na ul. Jesiennej i
na rynku w Święciechowie, po-
wstała też ścieżka rowerowa ze
Święciechowy do Gołanic. Na
wsparcie inwestycji powiatowych
gmina w ciągu minionych czterech
lat przeznaczyła ponad 760. 000
zł. Dzięki temu mamy więcej kilo-
metrów wyremontowanych dróg i
ulic.

Poprawa bezpieczeństwa na
drogach jest jednym z ważniej-

szych zadań gminy. Dlatego co roku
gmina realizuje kilka własnych inwe-
stycji drogowych, niezależnie od tych
prowadzonych razem z powiatem. W
obecnej kadencji utrzymanie dróg
gminnych, w tym wykonanie bieżących
remontów, przebudowa i budowa dróg
gminnych,  kosztowało gminę ponad 4.
000. 000 zł. Najważniejsze zrealizo-
wane zadania to:    przebudowa i bu-
dowa ul. Rzemieślniczej i Strzeleckiej
(z dofinansowaniem budżetu państwa
ze środków tzw. schetynówek na
kwotę ponad 217. 000 zł), budowa
drogi ul.Osiedlowej w Przybyszewie,
budowa drogi ul. Rolnej w Długiem
Starem, chodnik na ul. Parkowej w Go-
łanicach i na rynku w Święciechowie.
Wykonano również projekty budow-
lane na budowę drogi ul. Kościelnej w
Lasocicach, drogi ul. Stawowej w Go-
łanicach. Zrealizowano również w ko-
lejnych latach przebudowę dróg
dojazdowych do gruntów rolnych w
Długiem Nowem, Lasocicach, Długiem
Starem i Przybyszewie, a zadania te
były dofinansowane w formie dotacji z
Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu
na kwotę 159. 375  zł. Ponadto uzu-
pełniano i budowano oświetlenie dróg
i ulic w wielu wsiach gminy, zlecano
wykonywanie projektów na budowę
nowych linii oświetlenia drogowego.
Powstało nowe oświetlenie drogowe
na ul. Balonowej w Strzyżewicach, na
ul. Tylnej w Lasocicach oraz oświetle-
nie w Długiem Starem w stronę Dłu-
giego Nowego. Zlecono także

Sala w Święciechowie
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 kadencji
wykonanie projektów oświetlenia ul.
Produkcyjnej w Święciechowie, ul. Ko-
lejowej w Lasocicach i ul. Leśnej w
Przybyszewie. Trzeba więc podkreślić,
że w całej gminie wiele kilometrów
dróg jest teraz ładniejszych i bezpiecz-
niejszych. 

W naszym podsumowaniu nie
może zabraknąć informacji dotyczą-
cych sportu, wypoczynku i kultury.
Nie będziemy oczywiście pisać o suk-
cesach naszych artystów czy sportow-
ców, bo te teksty znajdują się we
wszystkich wydaniach gazety. Podamy
natomiast zestawienie inwestycji po-
zwalających tworzyć lepsze warunki
do działalności kulturalnej i sportowej. 

Rozpocznijmy od budowy boiska
ORLIK w Święciechowie. To drugie
takie boisko w gminie. Kosztowało 1.
303. 142 zł, ale z Ministerstwa Sportu
i Turystyki oraz z Urzędu Marszałkow-
skiego pozyskaliśmy 666. 000 zł. Jeśli
mowa o sporcie i rekreacji, warto
wspomnieć o nowo powstałym Parku
Fitness w Gołanicach tuż przy plaży,
który cieszy się dużym zainteresowa-
niem mieszkańców, a był dofinanso-
wany ze środków PROW-LEADER w
kwocie 22. 240 zł. Gmina wspomaga
rozwój sportu również poprzez dofi-
nansowanie działalności klubów spor-
towych. Na ten cel w obecnej kadencji
przeznaczono blisko 400. 000 zł.

Ważnym elementem wspomagają-
cym integrację małych wiejskich spo-
łeczności pełnią sale wiejskie. Ogółem
na ich utrzymanie, w tym na remonty,
doposażenie i prace inwestycyjne, wy-
datkowano ponad 3. 000. 000 zł. W tej
kadencji rozbudowano i przebudo-
wano Salę Wiejską w Święciechowie.
Te prace kosztowały 1. 089. 369 zł. Z
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich gmina otrzymała na ten cel 500.
000 zł. Również remont sali w Piotro-
wicach był dofinansowany ze środków
PROW – LEADER w kwocie 7. 478 zł. 

Działalność kulturalną gmina
powierzyła Samorządowemu
Ośrodkowi Kultury. Jako instytucja
kultury otrzymała z budżetu na ww.
cel dotacje łącznie w wysokości
ponad 2. 000. 000 zł. Ze środków
tych utrzymywana jest również
Biblioteka Publiczna.

W trosce o naszych najmłod-
szych mieszkańców corocznie w
budżecie przeznacza się środki na
doposażenie placów zabaw. W mi-
nionej kadencji gmina wybudowała
dwa nowe place zabaw - w Dłu-
giem Nowem i Ogrodach. 

Na rynku w Święciechowie,
gdzie odbywają się imprezy patrio-
tyczne, odnowiono pomnik i za-
gospodarowano przestrzeń wokół
niego. Te prace kosztowały 76. 782
zł, ale również na to zadanie gmina
pozyskała środki z PROW-LEA-
DER w kwocie 25. 000 zł.

W szczegółach można by
mówić o remontach i unowo-
cześnianiu szkół i przedszkoli.
Jest tego jednak tak dużo, że po-
wiemy tylko, iż na te zadania w
ostatnich czterech latach  przezna-
czono około 900. 000 zł. W pla-
cówkach remontowano dachy,
wymieniano drzwi, okna, podłogi i
urządzenia sanitarne, zagospoda-
rowywano nowe pomieszczenia
lekcyjne, biblioteczne, doposażano
pracownie, place zabaw i kuchnie,
malowano klasy, sale i korytarze.
Szkoły i przedszkola są każdego
roku przygotowywane na przyjęcie
uczniów i przedszkolaków. 

Kiedy podsumowuje się kilku-
letnie działania na rzecz poszcze-
gólnych środowisk, najłatwiej
wymieniać inwestycje i remonty.
Efekty po prostu widać i biorąc pod
uwagę fakt, że każda wieś przez
ten okres się zmieniła, można te
działania oceniać i porównywać.

Trudniej opisać wszystkie inne
inicjatywy, zwłaszcza te, których
efekty zobaczymy po latach. Tak
na przykład jest z realizacją
unijnych programów eduka-
cyjnych i kulturalnych. A tych
w naszej gminie było kilka. Naj-
większy dotyczył dodatkowych
zajęć dla uczniów klas I - III i do-
posażenia szkół podstawowych.
Z tego projektu skorzystało 189
uczniów. Uczestniczyli oni w za-
jęciach korekcyjnych, plastycz-
nych, matematycznych i wielu
innych rozwijających ich zainte-
resowania. W 2012 roku realizo-
wano projekt „Nauka pływania
dla uczniów klas IV-VI”. W tych
zajęciach uczestniczyło 93
uczniów. W programie Come-
nius uczestniczą uczniowie ze
szkoły w Lasocicach. Odwiedzą
Rumunię, Bułgarię, Chorwację,
Włochy i Turcję. Gimnazjaliści ze
Święciechowy realizowali pro-
gram „Na własne konto”, a
wszyscy korzystali z programu
„Animator – Moje Boisko Orlik
2012”. Na wszystkie te projekty
gmina otrzymywała dotacje: na
dodatkowe zajęcia – 119. 652 zł,
na Comeniusa – 66. 880 zł, na
Animatora – 54. 000 zł, na pły-
wanie – 10. 000 zl.

Tak samo trudno wymie-
rzyć korzyści płynące z podję-
tej przed laty współpracy     z
gminami w Niemczech   (Gros-
shabersdorf), Chorwacji
(Malinska) i Francji (Aixe-sur-
Vienne). Ta współpraca polega
głównie na wzajemnych odwie-
dzinach mieszkańców, na wy-
mianie młodzieży, spotkaniach
drużyn sportowych, grup arty-
stycznych czy też organizowaniu
wspólnych imprez (np. coroczny
Jarmark Adwentowy w Grossha-
bersdorf ). W 2013 r. uroczyście
obchodziliśmy 20-lecie współ-
pracy gmin partnerskich Gros-
shabersdorf – Święciechowa. To
nasza gmina przygotowała i zor-
ganizowała te obchody. Aktywny
udział gmin we współpracy jest
nagradzany przez Zgromadze-
nie Parlamentarne Rady Europy.
Ostatnią nagrodą dla gminy

Święciechowa była przyznana w
2013 r. Flaga Honorowa Rady Eu-
ropy. Wyróżnienie to otrzymaliśmy
za aktywność na rzecz ideałów
Unii Europejskiej. Ta nagroda cie-
szy, tym bardziej, że w 2013 r.
Święciechowa była jedyną gminą
wiejską w Polsce, która została w
tak prestiżowy sposób wyróżniona.

Ostatnie cztery lata w życiu
samorządów to bardzo dużo naj-
różniejszych poczynań. Nie da
się pisać o każdym. Powiemy
więc o jeszcze kilku, które mają
wpływ na codzienność miesz-
kańców. W 2013 r. wprowadzono
w życie znowelizowaną ustawę o
utrzymaniu czystości. Gmina przy-
stąpiła do Związku Komunalnego
Gmin Regionu Leszczyńskiego.
Na nowo zorganizowano odbiór
śmieci od firm i osób prywatnych.
Po roku działalności ocena funk-
cjonowania systemu jest pozy-
tywna. Gmina jest też członkiem
OFAL, czyli Obszaru Funkcjonal-
nego Aglomeracji Leszczyńskiej.
Wspólnie z innymi gminami po-
wiatu wpływać będzie na rozwój
regionu. W tym roku Rada zdecy-
dowała o utworzeniu Funduszu
Sołeckiego w 2015 r. (kwota ogó-
łem do podziału na poszczególne
sołectwa to 192. 047, 61 zł). Dzięki
niemu każde sołectwo będzie
mogło samo zadecydować, na co
wyda przydzielone mu pieniądze,
a gmina może otrzymać z budżetu
centralnego zwrot do 40 procent
tych wydatków. Od stycznia 2012r.
mieszkańcy gminy mają swój sa-
morządowy miesięcznik. Jego wy-
dawcą jest Samorządowy Ośrodek
Kultury, który właśnie przekazał
czytelnikom 34. numer gazety.
Przez prawie trzy lata sprzeda-
liśmy około 40 tysięcy egzempla-
rzy naszego pisma. Jesteśmy
pewni, że każdy z nich czyta kilka
osób. Zależy nam, by miesięcznik
przekazywał ważne dla mieszkań-
ców informacje o wydarzeniach, lu-
dziach,  ich pasjach, osiągnięciach
w różnych dziedzinach życia, inte-
grował środowiska, ale także
dawał wiedzę o najróżniejszych
przepisach, ustawach, zarządze-
niach. 

Zawsze chciałoby się zrobić
więcej i lepiej. To naturalne, bo po-
trzeb w każdym środowisku jest
przecież dużo. Władze gminy sta-
rają się, aby mieszkańcy wszyst-
kich miejscowości mogli
powiedzieć, że u nich także wa-
runki życia zmieniają się na lepsze.
W każdej wsi były więc jakieś in-
westycje, remonty, doposażenia
itd. Do mieszkańców wszystkich
środowisk kierowano też oferty kul-
turalne, sportowe, propozycje
udziału w imprezach plenerowych,
rajdach, wycieczkach i wielu in-
nych spotkaniach. Cieszy fakt, że
wiele osób z tego korzysta. 

dok. na str. 10Orlik w Święciechowie
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ZAGADKA LITERACKA
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 9: „Z płatka róży kołderka, a kołyska z orzeszka. Taka
mała drobinka, a tyle przygód ją czeka”.

Zwycięzca zagadki nr 7: W drodze losowania wyłoniono zwycięzcę.
Jest nim JAKUB GRYGOWSKI. Prawidłowe rozwiązanie brzmi: Tytuł:
„Kopciuszek”, autor: bracia Grimm lub Ch.Perrault, bohater: KOPCIU-
SZEK. 

ZEBRANIA WIEJSKIE
Poniżej prezentujemy terminy zebrań wiejskich, które odbędą się w

najbliższym czasie na terenie naszej gminy. Serdecznie zapraszamy
wszystkich do udziału w tych spotkaniach, w których uczestniczyć będą
przedstawiciele władz gminy. Rozmowy dotyczyć będą m. in. Funduszu
Sołeckiego. 

Terminy zebrań:
7 października - Henrykowo godz. 17. 00, Strzyżewice godz. 19. 00
8 października - Lasocice godz. 19. 00
9 października – Przybyszewo godz. 19. 00
13 października - Gołanice godz. 19. 00
14 października – Trzebiny godz. 17. 00, Długie Nowe godz. 19. 00
16 października - Długie Stare godz. 19. 00
17 października - Piotrowice godz. 17. 00, Niechłód godz. 19. 00
20 października - Krzycko Małe godz. 19. 00
21 października - Święciechowa godz. 19. 00
Zapraszamy!

Dożynki Archidiecezjalne

Ostatniego sierpnia na lądo-
wisku Słonawy koło Obornik odbyły
XVI Wojewódzko – Archidiecez-
jalne Dożynki Wielkopolskie. Dwie
delegacje mieszkańców naszej
gminy wzięły w nich udział, repre-
zentując dekanat święciechowski i
powiat leszczyński. Uczestniczyły
one we mszy świętej pod przewod-

nictwem ks. arcybiskupa Stani-
sława Gądeckiego, metropolity
poznańskiego. Po mszy św. odbył
się uroczysty obrzęd dożynkowy w
wykonaniu Zespołu Folklorystycz-
nego Wielkopolanie. Gwiazdą wie-
czoru był Andrzej Piaseczny.
Ponadto uczestnicy imprezy mogli
obejrzeć wystawę rolniczą. 

W kończącej się kadencji Rada Gminy odbyła 35 sesji. W czasie tych
obrad radni podjęli 289 uchwał. W większości dotyczyły one spraw bu-
dżetowych i podatkowych oraz zmian w Planie Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy. Ale samorząd zajmował się też wieloma innymi
problemami. Między innymi uchwalono: Statut Komunalnego Związku
Gmin Regionu Leszczyńskiego, Strategię Rozwiązywania Problemów
Społecznych, Program Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami, corocznie
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  i wiele innych.
Systematycznie też pracowały komisje Rady. Wszystkie komisje, a więc:
Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Kultury i Oświaty, Komisja Rolnictwa
i Ochrony Środowiska oraz Komisja Rewizyjna odbyły łącznie 97 posie-
dzeń. W czasie kadencji wójt gminy wydał 304 zarządzenia. 

Bardzo ciekawą inicjatywą samorządową było powołanie Młodzieżo-
wej Rady Gminy. Wybory odbyły się w czerwcu, a pierwsza sesja młodych
radnych miała miejsce już 10 lipca. Do MRG wybrano 11 radnych. 

Praca Rady Gminy w minionej kadencji
dok. ze str. 9

Dofinansowanie w latach 2011-2014
1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki:  119. 652, 22 zł

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: 2. 772. 757, 80 zł

3. Program „Moje Boisko ORLIK 2012” 666. 000, 00 zł

4. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 54. 000, 00 zł
5. Fundusz Zajęć Sportowych dla uczniów 10. 002, 31 zł
6. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach
programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy
program przebudowy dróg lokalnych – Etap II
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

217. 395, 00 zł

7. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi 2. 500, 00 zł
8. Rządowy program „Radosna Szkoła” 7. 221, 00 zł
9. Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius 66. 880, 00 zł
10. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Pozna-
niu na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych
do gruntów rolnych

159. 375, 00 zł

11. „Grant na edukację” ze śr. NFOSiGW na kam-
panię edukacyjną promującą selektywną zbiórkę
odpadów

20. 000, 00 zł

12. Dotacja celowa z Ministerstwa Gospodarki na
„Program usuwania wyrobów zawierających az-
best z terenu Gminy Święciechowa”

14. 000, 00 zł 

13. Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „MACIUŚ 2. 700, 00 zł
RAZEM:   4. 112. 483, 33 zł
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Strażacy w Częstochowie

Grupa strażaków z terenu gminy Święciechowa wyjechała na początku września do Częstochowy. Dwa autokary wiozące prawie 80 osób pod
opieką komendanta Wojciecha Konatowskiego zajechały do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Nasi druhowie zapoznali
się z obiektem i znajdującym się tam sprzętem. Zobaczyli, gdzie szkolą się kadeci i jak ćwiczą na poligonie. Nasi strażacy uczestniczyli także w szko-
leniu na temat działań ratowniczo – gaśniczych. Po wizycie w szkole strażacy udali się oczywiście na Jasną Górę. Uczestniczyli we mszy św. i trafili na
odsłonięcie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. 

Nocne podchody
Około godz. 20.30 cała grupa

ruszyła w kierunku lasu. Już na po-
czątku wędrówki został znaleziony
stary list zawierający dokładny opis
tego, co w danym miejscu działo
się przed laty. Uczestnicy nocnej
wyprawy poznali wstrząsające losy
Czukakabry, dowiedzieli się o zagi-
nionych dawno temu dzieciach, a
także usłyszeli legendę głoszącą,
że do tej pory w lesie dzieją się
dziwne rzeczy i czasem przez oko-
licznych mieszkańców widziany
jest Czukakabra. Po przeczytaniu
listu grupa sprawdziwszy swoje la-
tarki dziarskim krokiem ruszyła w
las. Idąc wedle wskazówek z listu
tylko tam, gdzie prowadzą strzałki
- omijali miejsca, które zaznaczone
były znakiem czaszki. Na swojej
drodze spotkali różne strachy i aby
iść dalej, musieli wykonać wiele
niebezpiecznych zadań.

Stary wiking nakazał im odna-
leźć trzy banany dla swojej głodnej
małpy, która w oczekiwaniu na je-
dzenie wydawała przerażające
dźwięki. Dalej grupa znalazła list
oraz laleczkę voodoo. Kiedy
wszyscy dotknęli lalki, pojawiła się
zjawa ubrana w białą suknię i
wskazała dalszy kierunek węd-
rówki. Następnie napotkali przera-
żającą wiedźmę, która nakazała im

wołało z lasu zombi. Dzieciaki moc-
niej przyciskały się do siebie, ale
dzielnie szły. Grupa spotykała na
swojej drodze coraz to straszniej-
sze widoki: przywiązane sznurem
do drzewa kobiety ubrane w białe
suknie czy też ubrane na czarno
zjawy, które kazały im krzyczeć jak
najgłośniej. Idąc dzielnie dalej i wy-
konując wszystkie zadania, grupa

odnalezienie kości oraz specjal-
nych ziół do gotowanej przez nią
mikstury. Zagroziła, że niewykona-
nie zadania będzie wiązało się z
uwięzieniem na drzewie i wskazała
drzewo, na którym już miała jed-

nego więźnia. Co chwila z lasu do-
chodziły przerażające odgłosy,
przez ścieżkę, którą szła grupa,
przebiegały zjawy. Napotkany
osobnik kazał zatańczyć dziki ta-
niec w specjalnym kręgu, co wy-

W czwartek, 4 września, Fundacja Centrum Aktywności Twórczej jak co roku, w ra-
mach wakacyjnego „Pociągu do cooltury”, zorganizowała w Lasocicach nocne pod-
chody. W zabawie łącznie z opiekunami wzięło udział ponad 60 osób.

znalazła bezpieczne wyjście z lasu.
Tym razem uczestnicy podchodów
szczęśliwie uniknęli spotkania z
Czukakabrą. A kiedy opiekunowie
przeliczyli grupę, okazało się, że ni-
kogo nie brakuje. 
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Prawdziwe 
historie
Opowiem o mojej cioci, która bardzo nietypową
drogą szła do swojego szczęścia. Nie był to jej
wybór, lecz ukochanego, ale w rodzinie często
mówiło się, że być może powinna inaczej pokie-
rować swoim życiem. Ciocia wiedziała jednak na
kogo i dlaczego czeka.

Moja ciocia była jedynaczką.
Nic dziwnego, że rodzice ją roz-
pieszczali i bardzo kochali. Była
ich oczkiem w głowie. Dobrze się
uczyła, zdobyła zawód, myślała o
studiach. Ale nagle zmarł jej tata i
została tylko z mamą. Nie chciała
wyjeżdżać ze wsi i zostawić mamy
z całą gospodarską robotą. Ziemi
co prawda nie mieli dużo, ale w
obejściu były świnie, kury, ogród.
Jak to na wsi. Więc została.

Moja mama mówi, że ciocia
była ładną dziewczyną. Dziś ma
prawie sześćdziesiąt lat, więc
trudno mi wyobrazić ją sobie za
młodu, ale wierzę mamie. Wiem
też, że zawsze była pogodna.
Zresztą do dzisiaj taka jest. Nic
dziwnego, że miała powodzenie.
Kiedy skończyła dwadzieścia dwa
lata, planowała nawet małżeństwo.
O rękę poprosił ją dawny kolega ze
szkoły. Był bardzo zakochany. 

Mama cioci zaczęła chorować.
Coraz trudniej było im pracować
na gospodarce. Obydwie zdecydo-
wały więc, że sprzedadzą dom na
wsi i przeniosą się do miasta. Ku-
piły nieduże mieszkanie i rozpo-
częły nowy etap życia. Któregoś
lata mama cioci dostała skierowa-
nie do sanatorium. Nie chciała jed-
nak jechać sama, więc ciocia
wzięła urlop, wykupiła pobyt dla
siebie i pojechały tam razem. I

właśnie tam ciocia poznała miłość
swojego życia. 

Pan Henryk pracował przy re-
moncie jednego z domów wczaso-
wych. Nie pochodził z tej
miejscowości, ale razem z firmą
przyjął zlecenie na roboty budow-
lane. Przez trzy miesiące mieszkał
więc niedaleko pensjonatu, gdzie
leczyła się ciocia z mamą. Zaczęli
się spotykać, chodzić na kawę,
potem także na tańce. Pokochali
się. Już wówczas obiecali sobie,
że pójdą razem przez życie. Ale
nie wyszło. I to nie dlatego, że
nagle skończyła się miłość. Po
prostu nie potrafili zdecydować, jak
ma ich życie wyglądać. Henryk
chciał koniecznie zabrać ciocię do
siebie. Mieli wziąć ślub, urządzić
wspólne mieszkanie, ciocia miała
się przeprowadzić. Sama. W tych
planach, które snuł pan Henryk,
nie było miejsca dla mamy cioci. A
ona oczywiście nie chciała zosta-
wić mamy samej. 

W tym czasie kolega cioci po-
prosił ją o rękę. To wtedy rozwa-
żała możliwość wyjścia za mąż.
Rodzina radziła jej, by nie odrzu-
cała oświadczyn, by ułożyła sobie
życie bez Henryka. By zapo-
mniała. 

Pan Henryk ożenił się z inną
kobietą. Nie ukrywał tego, napisał
do cioci o swoich planach. Tak na-

prawdę to ją zostawił. Nie umiem
powiedzieć, co wtedy przeżywała
moja ciocia, ale domyślam się, że
cierpiała. Wiem też, że nigdy nie
przestała kochać wujka. Bo w
końcu jednak został moim wuj-
kiem. Ale musiało minąć kilka lat. 

Najbardziej zdziwiło mnie w tej
historii to, że wujek Henryk po raz
drugi zaczął zabiegać o ciocię.
Tym razem jednak o pomoc po-
prosił jej mamę. Z pierwszą żoną
miał tylko ślub cywilny. Nie mieli
dzieci. Rozwiódł się. I przyjechał
do miasteczka, gdzie mieszkała
ciocia. Przez kilka miesięcy bez
wiedzy cioci odwiedzał jej mamę.
Dziesiątki razy ją przepraszał, tłu-
maczył, przekonywał, że nie potrafi
żyć bez swojej ukochanej. Mama
cioci uwierzyła mu. Wiedziała też,
że córka kocha go naprawdę. W
końcu doszło do spotkania mło-
dych. Ciocia miała już wtedy pra-
wie trzydzieści lat, wujek
czterdziestkę. Zaczęli znowu ze
sobą „chodzić”. Moja mama mówi,
że serce się radowało, gdy na nich
patrzyła. To była miłość, która zda-
rza się raz na całe życie. Na
szczęście nie zmarnowali jej po

raz drugi.
Niedługo minie trzydziesta

rocznica ślubu mojej cioci. Wujek
Henryk jest już emerytem, a ciocia
wkrótce przestanie pracować. Po-
wiem więc tylko, że zaraz po ślu-
bie zamieszkali u cioci, oczywiście
razem z jej mamą. Po kilku latach
przeprowadzili się do większego
mieszkania. Jeszcze we troje.
Potem urodziła się ich pierwsza
córka, za dwa lata druga. Babcia
była zakochana we wnusiach, tak
jak kiedyś w cioci. Nam się wyda-
wało, że nawet zdrowie odzyskuje.
Dziś oczywiście nie ma jej już
wśród nas, ale ciocia ciągle wspo-
mina, że dzięki jej miłości ma tak
szczęśliwą rodzinę. Gdyby wtedy,
przed laty, nie przyjęła wujka Hen-
ryka do domu, nie wybaczyła mu i
nie sprawiła, że córka bez żalu
mogła się znowu z nim spotykać,
kto wie, może nie byliby razem?

Ot, taka prawdziwa historia ze
szczęśliwym zakończeniem. A ja
do cioci i wujka bardzo lubię jeź-
dzić. Czuję się u nich jak w domu.

SPISAŁA HALINA SIECIŃSKA
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HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Przestań się przejmować spra-
wami, na które nie możesz nic pora-
dzić. Nie żałuj sobie przyjemności, idź
do kina, na spotkanie z przyjaciółmi,
wyjedź. Wkrótce dotrze do Ciebie
dobra wiadomość. 

Byk 20.04-20.05
Wenus sprzyja Ci w miłości. To

będą bardzo „gorące dni”. W drugiej
połowie miesiąca może zaskoczyć Cię
pewna propozycja w pracy. Rozważ ją.
Poprawa sytuacji finansowej. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Przed Tobą wiele okazji, by odświe-

żyć stare znajomości. Może nawet
spotkanie z dawną miłością. W pracy
trochę kłopotów organizacyjnych, do-
staniesz nowe zadania. Skontroluj
zdrowie.

Rak 22.06-22.07
Czeka Cię udany miesiąc. Odpocz-

niesz, znajdziesz czas na naukę, czy-
tanie, spacery. Nowa znajomość może
zmienić się w trwały związek. W pracy
spodziewaj się pewnych zmian. 

Lew 23.07-22.08
Postanowisz zabrać się za porządki

albo remont. Będzie Cię rozpierać
energia i dopisze Ci zdrowie. W pracy
uważaj na plotkarki, nie daj się wciąg-
nąć w żadne intrygi. 

Panna 23.08-22.09
Jesteś trochę zmęczona, więc jeśli

teraz możesz pozwolić sobie na urlop,
to jedź. Oderwij się od codzienności,
przemyśl parę spraw. Oczekuj też
dobrej wiadomości od bliskich.  

Waga 23.09-22.10
Najbliższe tygodnie powinnaś prze-

znaczyć przede wszystkim dla rodziny.
Ktoś czeka na Twoje rady i wsparcie. W
pracy nie trać czasu na narzekanie.
Szukaj ludzi, którzy patrzą na świat z
optymizmem. 

Skorpion 23.10-21.11
Czekają Cię trudniejsze dni, ale

właśnie wtedy przekonasz się, że za-
wsze możesz liczyć na przyjaciół. Poz-
nasz kogoś bardzo interesującego. Pod
koniec miesiąca czekaj na ważną prze-
syłkę.

Strzelec 22.11-21.12
Twój związek uczuciowy w najbliż-

szych tygodniach wzmocni się. Doj-
dziesz do wniosku, że serce nie myliło
się. W pracy nie odkładaj niczego na
później. Już wkrótce dojdą nowe obo-
wiązki. 

Koziorożec 22.12-19.01
Czas, byś przejrzała swoje finanse.

Niewykluczone, że będziesz musiała
trochę oszczędzać. Wyjaśnij wszystkie
nieporozumienia z partnerem. W pracy
zadbaj o autoreklamę, masz się czym
pochwalić.

Wodnik 20.01-18.02
Twoja kariera przyśpieszy. Może się

to wiązać z koniecznością wyjazdu lub
częstymi delegacjami. W miłości „go-
rąco”, narzeczeni staną na ślubnym ko-
biercu, w małżeństwach drugi miesiąc
miodowy.

Ryby 19.02-20.03
Dobry czas na zmiany. Pomysł,

który od dawna chodzi Ci po głowie,
warto właśnie teraz urzeczywistnić. Po-
proś do jego realizacji przyjaciół. Za-
dbaj o zdrowie, uważaj, by nie
przytrafiła Ci się jesienna infekcja. 

Czas na 
placuszki

MARCHEWKOWE
Składniki: 400 g marchwi, 1

jajko, 6 łyżek mąki kukurydzianej,
2 łyżki jogurtu naturalnego, 1
płaska łyżeczka imbiru, olej do
smażenia, sól, pieprz. Sos jogur-
towy: 300 ml gęstego jogurtu, 2
łyżki miodu.

Przygotowanie: Marchew o-
bierz i zetrzyj na tarce o średnich
oczkach. Lekko odciśnij sok. Do
marchwi wbij jajko, dodaj jogurt i
wsyp imbir. Dołóż mąkę i zamie-
szaj. Posól i oprósz pieprzem do
smaku. Ciasto powinno być gęste.
Jeśli okaże się rzadkie, dosyp wię-
cej mąki. 

Na patelni rozgrzej olej. Formuj
nieduże płaskie placki i smaż z obu
stron do momentu, aż zaczną deli-
katnie się rumienić. Przygotuj sos.
Jogurt przełóż do miski. Wlej miód
i zamieszaj do całkowitego połą-
czenia. Placki podaj z sosem. 

GRUSZKOWE
Składniki: 150 g przesianej

mąki pszennej, 100 g gorzkiej lub
deserowej czekolady, 1/2 tabliczki
gorzkiej czekolady do dekoracji, 4
gruszki, 1 jajko, 1/2 szklanki
mleka, 2 łyżeczki miodu, 1 płaska
łyżeczka proszku do pieczenia, 1/2
łyżeczki cynamonu, olej do sma-
żenia.

Przygotowanie: Gruszki obierz,
usuń nasiona i zetrzyj na tarce o
dużych oczkach. Proszek do pie-
czenia zmieszaj z mąką. Wsyp do
gruszek i dodaj cynamon. Wlej
mleko i miód. Wbij jajko. Mieszaj
starannie do połączenia składni-
ków. 

Na patelni rozgrzej olej. Czeko-
ladę połam na podwójne kostki i
wrzuć do ciasta. Nabierz na łyżkę
ciasto z kostką czekolady i wyłóż
na patelnię. Smaż z każdej strony
do zrumienia. Pół tabliczki czeko-
lady posiekaj nożem na drobne ka-
wałki. Placki ułóż na talerzu i
posyp czekoladą. Domowa apteka

KASZTANOWIEC 
NA STŁUCZENIA

Łyżkę kwiatów kasztanowca
zalać szklanką wody. Po zagotowa-
niu zmniejszyć płomień i gotować
10 minut pod przykryciem. Gdy
odwar przestygnie, moczyć w nim
gazę i przykładać na chore miejsce
na pół godziny.

CyTRyNA I PIETRUSZKA 
NA WZMOCNIENIE

Obraną ze skórki cytrynę po-
kroić, usunąć pestki i wrzucić do mi-
seczki. Dodać pęczek posiekanej
natki pietruszki, 2 łyżki miodu, 5 zą-
bków czosnku i 3 szklanki przego-
towanej wody. Całość zmiksować,

przelać do słoika i wstawić do lo-
dówki. Pić raz dziennie po 1/3
szklanki. 

ARNIKA ŁAGODZI 
PODRAŻNIENIA

Łyżkę kwiatów arniki zalać
szklanką wrzątku. Przecedzić po
kilku minutach. Dodać łyżeczkę
octu. Taki kompres przykładać na
chore miejsce.  

NATURALNy SyROP 
NA KASZEL

Sok z 1/2 cytryny i tyle samo octu
jabłkowego dokładnie wymieszać z
łyżką miodu i łyżeczką gliceryny. Pić
po łyżeczce co dwie godziny. Syrop
należy zużyć w ciągu 12 godzin. 

(: HUMOR :)
- Kelner, hej, kelner!
- Słucham Pana...

- Nie odpowiada mi ta zupa.
- A o co ją Pan pytał? 

***

Nauczyciel na lekcji mówi do
Jasia:

- Z Ciebie byłby doskonały prze-
stępca.

- Dlaczego?! - dziwi się Jaś.
- Bo w zeszycie nie zostawiasz
żadnych śladów działalności.

3 8
Kreskowy

kaczor

Grecka 
bogini
zemsty

6 4
Rasa polskich
owiec górskich

1
Wraz 

z kolumnami
tworzą 
arkady

Szkoda
moralna

Wyobrażenie,
myśl

przewodnia

Obszar
roli pod
uprawę

2
Rekwizyt

włamywacza

Dawna 
nazwa

potrawy

Guwernantyka, 
nauczycielka

domowa

Grecki 
władca 
wiatrów 5

7

Rodzaj gry

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ
Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych

cyframi od 1 do 8 do odpowiednich kratek pod krzyżówką.
Prawidłowe rozwiązanie należy przesłać na adres redakcji.

W poprzednim numerze "Kuriera..."  umieściliśmy układankę. Pra-
widłowe rozwiązanie brzmiało: "GRZyBOBRANIE". Spośród nadesła-
nych do redakcji rozwiązań wylosowaliśmy zwycięzcę. Jest nią
Krystyna Łopacinska z Przybyszewa. Po odbiór nagrody zapraszamy
do Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie w godz. od 8 do
15. Gratulujemy!

1 2 3 4 5 6 7 8

Jabłko lub
gruszka

Aparat do
elektronicz-

nego łączenia
blach

Pierwiastek z
grupy 

potasowych
Najwyższa

Izba Kontroli
Kąpielowa w

łazience

Na jego czele
starosta
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Sukcesy w rzucie

Trzy miesiące temu pisaliśmy
o niecodziennej pasji Macieja
Perka ze Święciechowy. Otóż
jest on zawodnikiem w konku-
rencji wędkarstwo rzutowe. Do
tego sportu zachęcił też syna i
córkę. Razem uczestniczą w za-
wodach i turniejach, reprezentu-
jąc Okręg Legnicki. 

Właśnie zakończył się II Rzu-
towy Puchar Polski Błonie. Po eli-
minacjach w okręgu na zawody
pojechało pięciu zawodników, w
tym Maciej Perek i jego syn Jakub.
Konkurowali z kilkudziesięcioma
zawodnikami z całego kraju. W
pięcioboju drużynowym zajęli IV
miejsce. 

Maciej Perek startował też w
konkurencji dwubój odległościowy
sprzętem wyczynowym. W rzucie
oburącz muchą osiągnął wynik 64,
95 cm i 64, 79 cm. Natomiast w
rzucie oburącz ciężarkiem 18 g

zdobył 102, 32 punktu. Ten wynik
dał mu III miejsce w ogólnej klasy-
fikacji II Rzutowego Pucharu Pol-
ski. Do miejsca II zabrakło mu
zaledwie jednego punktu. A warto
powiedzieć, że ten wynik oblicza
się po pięciu kolejnych pucharo-
wych zawodach. Trzecie miejsce
jest więc bardzo dobrym osiągnię-
ciem sportowym. 

Jakub Perek stanął natomiast
do rywalizacji w trójboju spinningo-
wym. W czwartych zawodach
pucharu poprawił rekord tej konku-
rencji w Okręgu Legnickim. Zdobył
wtedy 268 punktów, a więc o 4
więcej niż wynosił dotychczasowy
rekord, niepobity od 15 lat. Na tej
ostatniej imprezie z pucharowego
cyklu w trójboju spinningowym
zajął IV miejsce. 

Już teraz i tata, i dzieci przygo-
towują się do nowego sportowego
sezonu. 

We wrześniu ruszyła II edycja
konkursów: „Mały mistrz matema-
tyki” i „Mały mistrz ortografii”.
Wzorem ubiegłego roku klasy II i
III szkół podstawowych naszej
gminy przez cały rok szkolny
będą walczyły w dziedzinie orto-
grafii o ZŁOTE PIÓRO Wójta
Gminy i KALKULATOR dla naj-
lepszego matematyka. Przypo-
mnijmy, że ubiegłorocznymi

laureatami zostali: Wojtek Mro-
ziński ze Święciechowy - najlep-
szy matematyk, natomiast Złote
Pióro Wójta  zdobyła i „Mistrzem
ortografii” w gminie Święcie-
chowa została Zuzanna Lecie-
jewska z Lasocic. Finał obu
konkursów na terenie szkół odbę-
dzie się w kwietniu, a na terenie
gminy w maju. Wszystkim uczest-
nikom życzymy powodzenia.

Mali mistrzowie

W poniedziałek, 15 września,
na boisku Orlik w Święciechowie
odbyła się pierwsza runda elimi-
nacyjna Turnieju Orlika o Puchar
Premiera Donalda Tuska. Tego
dnia na boisku rywalizowały
dziewczęta w dwóch kategoriach
wiekowych: rocznik 2001/2002
oraz 2003/2004. Zespół Szkół w
Święciechowie reprezentowały
trzy zespoły. W każdej z kategorii
dziewczynki ze święciechowskiej
szkoły zajęły pierwsze miejsce i
zakwalifikowały się do kolejnego
etapu.

Bezkonkurencyjne okazały się
uczennice klas piątych. Na po-
czątku turnieju wygrały ze swoimi
młodszymi koleżankami z klas
czwartych, a następnie pokonały
zawodniczki z Zespołu Szkół w Wi-
jewie. Dziewczęta z klas czwartych,
pomimo porażki w obu meczach, z
uśmiechami na twarzy kończyły
zmagania tego dnia. - Dziewczynki
rywalizowały w obu przypadkach ze
starszymi zawodniczkami. Pomimo
to pokazały prawdziwy sportowy
charakter i ducha walki. Był to dla
nich debiut w tego typu zawodach i
doskonałe przetarcie przed startami
w kolejnych latach – powiedział po
turnieju opiekun drużyny Adam
Tyrała.

Ogromną porcję emocji przy-
sporzyły swojemu opiekunowi za-
wodniczki klas szóstych, które
rozgrywały swoje mecze w starszej
grupie. Po porażce w pierwszym
meczu z Zespołem Szkół w Lasoci-
cach przyszły wysokie wygrane z
reprezentacjami Zespołów Szkół z
Długiego Starego i Wijewa. O ich
zwycięstwie w całym turnieju zde-
cydowała korzystniejsza różnica
bramek. Warto podkreślić, że naj-
lepszym bramkarzem turnieju zos-
tała Weronika Strzelczyk, broniąca
bramki drużyny dziewcząt ze star-
szej kategorii wiekowej.

Szkołę Podstawową I reprezen-
towały: Wiktoria Glapiak, Do-
brochna Sadowczyk, Kinga
Włodarczak, Natalia Błażejewska,
Gabriela Adamska, Amelia Bor-
decka i Zuzanna Wawrzyniak,
a Szkołę Podstawową II: Nicol
Szturo, Weronika Kędziora, Julia
Mulkowska, Nicola Dąbrowska,
Marcelina Fic, Agnieszka Pietrucha,
Karolina Lipowa, Weronika Krys-
tians. W drużynie Zespołu Szkół ze
Święciechowy (VI SP, I GIMN.) za-
grały: Aleksandra Groblica, Paulina
Fic, Emilia Żukowska, Emilia Koz-
łowska, Weronika Strzelczyk, Kinga
Andrzejewska, Zofia Jóźwiak,
Bianka Knop, Julia Pizoń.

Turniej Orlika

W połowie września uczniowie z gimnazjum w Lasocicach i Święciecho-
wie przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”. Tegoroczna
edycja odbyła się pod hasłem "Turysto! Szanuj środowisko!". Celem akcji
jest zwrócenie uwagi na osobisty wpływ każdego Polaka na środowisko
przyrodnicze w czasie wypoczynku, na wakacjach, na urlopie oraz pro-
mocja odpowiedzialnej turystyki. Pamiętajmy więc o tym, by dbać o czys-
tość naszego otoczenia i szanować przyrodę. Dziękujemy wszystkim
uczniom za udział w akcji i za zaangażowanie podczas zbiórki śmieci. 
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Zawody Sikawek Konnych



[ 16 ] KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Witamy pierwszoklasistów
Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Dopiero życzyliśmy uczniom udanych wakacji, a młodzież już usłyszała pierwszy szkolny

dzwonek i od miesiąca zdobywa nową wiedzę. Dyrektorzy szkół we wrześniu szczególnie ciepło witali pierwszoklasistów, którzy dopiero
rozpoczynają  swoją edukację. Redakcja życzy wszystkim uczniom samych pozytywnych ocen, a tych najmłodszych odwiedziła w kla-
sach. Dzieci chętnie ustawiały się do pamiątkowego grupowego zdjęcia. W naszej gminie powstało sześć grup z pierwszoklasistami. Wy-
chowawstwo klas objęły: Longlina Raburska, Dorota Śmiglewska, Agnieszka Pawełczyk, Monika Hyżyk, Hanna Dekiert i Jowita Pietrucha. 

Święciechowa- kl. I A

Święciechowa- kl. I B

Lasocice - kl. I 

Długie Stare - kl. I A

Długie Stare - kl. I B

Święciechowa - kl. I C


