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Wybory Samorządowe 2014
W niedzielę, 16 listopada, w całym kraju odbędą się wybory samorządowe. Wybierać będziemy radnych miast i
gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Lokale wyborcze będą
czynne od godziny 7 do 21. W naszej gminie uprawnionych do głosowania jest 5996 osób. Głosować będziemy
w czterech siedzibach obwodowych komisji wyborczych, a więc w Święciechowie (dwa lokale), w Lasocicach i
w Długiem Starem. Wybieramy 15 radnych Rady Gminy, 4 radnych Rady Powiatu Leszczyńskiego, wójta gminy
i radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

A zatem za kilka dni pójdziemy
do urn wyborczych. Zdecydujemy,
kto przez najbliższe cztery lata
kierować będzie naszą gminą i kto
reprezentować nas będzie w po-
wiecie oraz w województwie. Od
naszego wyboru zależy więc przy-
szłość naszych wsi i całej gminy.
Każdy głos się liczy, każdy ma
taką samą wartość. Im więcej
osób pójdzie do wyborów, tym ten
wybór będzie rzetelniej pokazywał
oczekiwania mieszkańców gminy.
Będziemy mogli wybrać najlep-
szych kandydatów, docenić ich
aktywność i znajomość proble-
mów środowiska. Wysoka frek-
wencja to także dowód na to, że
jesteśmy zainteresowani rozwo-
jem gminy, że chcemy mieć wpływ
na podejmowane decyzje oraz że
nie jest nam obojętne, jakie
sprawy będziemy rozwiązywać w
najbliższej kadencji. Udział w wy-
borach to nasze prawo. Skorzys-
tajmy z niego dla dobra
wszystkich mieszkańców. 

W wyborach do Rady Gminy
nasza gmina podzielona jest na
15 okręgów wyborczych – zgodnie

z zamieszczonym obwieszcze-
niem. Okręgi są jednomandatowe.
Mieszkańcy, którzy są wpisani do
rejestru wyborców w danym
okręgu, wybierają swojego przed-
stawiciela do Rady Gminy spoś-
ród kandydatów zgłoszonych do
kandydowania w tym właśnie
okręgu. Zatem w wyborach do
tego organu wyborcy w zależności
od miejsca swojego zamieszkania
otrzymają od Obwodowej Komisji
Wyborczej odpowiednie karty do
głosowania z kandydatami na rad-
nych. Karty te będą koloru bia-
łego, a głosować można tylko na
jednego kandydata, stawiając
znak „x” w kratce z lewej strony
obok nazwiska kandydata. W
okręgach wyborczych nr 6 (Goła-
nice) i nr 10 (Strzyżewice, Henry-
kowo, Książęcy Las) ze względu
na to, że do wyborów w tych okrę-
gach zgłoszono tylko po jednym
kandydacie, wybory na radnego
nie odbędą się i mandaty te
obejmą zgłoszeni kandydaci, bez
przeprowadzenia głosowania. 

W wyborach do Rady Powiatu
wszyscy mieszkańcy naszej

gminy otrzymają takie same karty
do głosowania. Będą one koloru
żółtego. Głosować można tylko na
jedną listę kandydatów, stawiając
znak „x” w kratce z lewej strony
obok nazwiska jednego z kandy-
datów z tej listy, przez co wska-
zuje się jego pierwszeństwo w
uzyskaniu mandatu. 

W wyborach do Sejmiku Woje-
wództwa karty będą koloru niebie-
skiego. Zasady głosowania są
takie same jak przy wyborach do
Rady Powiatu. Wszyscy miesz-
kańcy gminy otrzymają takie same
karty do głosowania, a głosować
można tylko na jedną listę kandy-
datów, stawiając znak „x” w kratce
z lewej strony obok nazwiska jed-
nego z kandydatów z tej listy,
przez co wskazuje się jego pierw-
szeństwo w uzyskaniu mandatu.

W wyborach na wójta gminy
głosować można tylko na jednego
kandydata, stawiając znak „x” w
kratce z lewej strony obok na-
zwiska kandydata. Karty będą ko-
loru różowego.

Na terenie gminy wyznaczono
granice czterech obwodów z czte-

rema lokalami wyborczymi. Miesz-
kańcy Święciechowy będą mogli
głosować w Zespole Szkół w
Święciechowie przy ul. Szkolnej
15. Mieszkańcy Gołanic, Krzycka
Małego, Piotrowic, Niechłodu,
Strzyżewic, Henrykowa i Książę-
cego Lasu swoje głosy mogą od-
dawać w Sali Wiejskiej w
Święciechowie przy ul. Strzelec-
kiej 7. Mieszkańcy Lasocic, Ogro-
dów i Przybyszewa będą mogli
głosować w Zespole Szkół w La-
socicach przy ul. Szkolnej 13. Na-
tomiast w Zespole Szkół w
Długiem Starem przy ul. Lesz-
czyńskiej 1 głosować mogą
mieszkańcy Długich Starych, Dłu-
gich Nowych i Trzebin. Dla miesz-
kańców tych miejscowości, którzy
muszą dojechać do lokalu wybor-
czego w Święciechowie, podobnie
jak cztery lata temu zostanie zor-
ganizowany dojazd zgodnie z za-
mieszczonym harmonogramem.

Listy wszystkich kandydatów
do samorządu gminy, powiatu i
województwa oraz informacje do-
tyczące samych wyborów za-
mieszczamy na stronach 5 – 10. 

KANDYDACI NA WÓJTA GMINY ŚWIĘCIECHOWA

55 lat, mieszkaniec Święciechowy, 
wykształcenie wyższe rolnicze,              

wójt Gminy Święciechowa obecnej kadencji

LORYCH MAREK IRENEUSZ
58 lat, mieszkaniec Strzyżewic, 

wykształcenie średnie, pracownik firmy 
Szawer Sp. z o. o. w Lesznie

BRZECHWA GRZEGORZ
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Jarmark Pomysłów

W sobotę, 4 października, na
leszczyńskim rynku odbyły się
Targi Ekonomii Społecznej pn.
„Jarmark Pomysłów”. Zaprezento-
wało się tam aż 40 organizacji po-
zarządowych działających na
terenie regionu leszczyńskiego. W
imprezie wzięły udział także orga-
nizacje z gminy Święciechowa.
Promowało się Stowarzyszenie
ZMW Przybyszewo, Stowarzysze-
nie Krzycka Wyspa Marzeń oraz

Zespół Pieśni i Tańca Marynia. Or-
ganizatorem Jarmarku było Cen-
trum PISOP. Stowarzyszenia przy
stoiskach przedstawiały swoją
działalność, opowiadały o tym,
czym się zajmują, gdzie i dla kogo
działają. Natomiast zespół Marynia
zaprezentował się na leszczyńskiej
scenie wykonując tańce narodowe
i nowoczesne (na zdjęciu stoisko
Stowarzyszenia Krzycka Wyspa
Marzeń). 

Wspaniały jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodziło w tym roku aż dziesięć par z terenu naszej gminy. W czwartek, 16 paź-
dziernika, w restauracji Scarabeus spotkały się wszystkie pary. Wspólnie obejrzeli część artystyczną w wykonaniu przedszkolaków ze
Święciechowy. Jubilaci z rąk wójta otrzymali odznaczenia i podziękowania. A byli to: Bożena i Olgierd Ławniczakowie z Lasocic, Cze-
sława i Henryk Turkowiakowie z Lasocic, Kazimiera i Bogdan Rozwalkowie z Długiego Starego, Stanisława i Bernard Witkowscy ze
Święciechowy, Rozwita i Józef Grocholscy z Piotrowic, Stefania i Jerzy Gajewscy z Długiego Starego, Kazimiera i Stefan Pajzertowie
z Lasocic, Stefania i Marek Kulasowie ze Święciechowy, Eugenia i Stanisław Mertowie  ze Święciechowy oraz Maria i Czesław Za-
melscy z Lasocic. Jubilatom życzymy kolejnych wspólnie przeżytych w zdrowiu lat. 

W niedzielę, 19 października, Stowarzyszenie Turystyki Pie-
szo - Rowerowej Azymut zorganizowało w Błotkowie I Marsz
Nordic Walking, na który zaproszono Polski Związek Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów ze Święciechowy. Nasi seniorzy
pokonali dystans nieco ponad 8 km. Dla grupy Sportowy Se-
nior puchary wywalczyły Danuta Stebelska i Kazimiera
Szczepaniak. Pozostali otrzymali pamiątkowe dyplomy i me-
dale. Po marszu uczestnicy wzięli udział w biesiadzie. Po-
godny nastrój sprawił, że pomimo zmęczenia trudami
wędrówki mieli siłę śpiewać piosenki biesiadne. Już zostali
zaproszeni na marsz zimowy. W najbliższym czasie z okazji
odzyskania niepodległości będzie marsz na odcinku Długie
Nowe - Długie Stare. 
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Gmina Święciechowa liderem rozwoju!
Gmina Święciechowa zajęła pierwsze miejsce w Wielkopolsce i trzecie miejsce w kraju w rankingu gmin rolni-
czych z dochodami budżetowymi niższymi niż 2800 zł na mieszkańca o największych zmianach w poziomie roz-
woju za okres obejmujący lata 2010 – 2014. 

Niezależny ranking stworzony przez Zespół Doradców Ekonomicz-
nych firmy Curulis oraz pismo „Wspólnota” podsumował działalność lo-
kalnych władz w ostatnich czterech latach. W przeciwieństwie do innych
rankingów badanie opierało się na podkreśleniu zmian, jakie zaszły od
ostatnich wyborów samorządowych. 

Ideą rankingu było pokazanie wielowymiarowego rozwoju. Powstał
on w oparciu o bardzo szczegółowe wskaźniki prezentujące potencjał fi-
nansowy, gospodarczy, infrastrukturalny i społeczny gmin w Polsce. W
celu przejrzystej prezentacji danych wytypowano jednostki z uwzględ-
nieniem ich specyfiki i charakteru. Gminy zostały podzielone na: tury-
styczne, rolnicze, przemysłowo-usługowe oraz miasta na prawach
powiatu. Ponadto w celu lepszego porównania gmin rolniczych podzie-
lono je dodatkowo na te z dochodami do 2800 zł na osobę, od 2800 zł
do 3300 zł na osobę oraz powyżej 3300 zł na osobę.

Gmina Święciechowa okazała się bezkonkurencyjna w Wielkopolsce
w rankingu gmin rolniczych z dochodami budżetowymi niższymi niż 2800
zł na mieszkańca. W tym rankingu zajęła pierwsze miejsce, natomiast w
skali kraju - trzecie miejsce. 

Miejsce Nazwa jednostki Województwo
1. Jordanów Śląski dolnośląskie
2. Trzebownisko podkarpackie
3. Święciechowa wielkopolskie
4. Żórawina dolnośląskie
5. Kocmyrzów-Luborzyca małopolskie
6. Secemin świętokrzyskie
7. Skoroszyce opolskie
8. Mielec podkarpackie
9. Kłodzko dolnośląskie
10. Bochnia małopolskie

Ranking gmin rolniczych z dochodami budżetowymi niż-
szymi niż 2800 zł na mieszkańca o największych zmianach

w poziomie rozwoju w latach 2010-2013

Z kolei w rankingu gmin w Polsce, tzn. obejmującym wszystkie cztery
obszary działalności oraz skupiającym wszystkie 6 grup jednostek, gmina
Święciechowa na 2479 gmin zajęła 47. miejsce. W Wielkopolsce na 226
gmin uplasowała się na 5. miejscu.

Ranking ogólny wszystkich gmin w województwie wiel-
kopolskim o największych zmianach w poziomie rozwoju

w latach 2010-2013
Miejsce Nazwa jednostki Typ jednostki
1. Kaźmierz g. rolnicza o dochodach na

mieszk. powyżej 3 300 zł
2. Złotów g. rolnicza o dochodach na

mieszk. między 2 800 - 3 300zł
3. Bojanowo g. rolnicza o dochodach na

mieszk. powyżej 3 300 zł
4. Krzykosy g. rolnicza o dochodach na

mieszk. między 2 800 - 3 300zł
5. Święciechowa g. rolnicza o dochodach na

mieszk. poniżej 2 800 zł
6. Zaniemyśl g. rolnicza o dochodach na

mieszk. między 2 800 - 3 300zł
7. Zakrzewo g. rolnicza o dochodach na

mieszk. między 2 800 - 3 300zł
8. Miasteczko Krajeńskie g. rolnicza o dochodach na

mieszk. powyżej 3 300 zł
9. Jaraczewo g. rolnicza o dochodach na

mieszk. między 2 800 - 3 300zł
10. Krzymów g. rolnicza o dochodach na

mieszk. powyżej 3 300 zł
Tak znakomity wynik gminy Święciechowa, zarówno w Wielkopolsce,

jak i w skali całego kraju oznacza, iż władzom gminy należą się słowa naj-
wyższego uznania, bo ich pomysły na rozwój gospodarczy i społeczny
okazały się przed czterema laty strzałem w dziesiątkę.

HALINA SIECIńSKA

Trwają prace związane z rewitalizacją rynku w Święciechowie.
Pod koniec września wójt gminy podpisał umowę z firmą MPBUD
Paweł Matysik z Leszna na realizację zadania pn. „Zagospoda-
rowanie przestrzeni publicznej na rynku w miejscowości Święcie-
chowa”. Wartość podpisanej umowy wynosi 146 406, 72 zł brutto.
Prace już się rozpoczęły i mają trwać do 10 listopada br. Zadanie
jest drugim etapem związanym z rewitalizacją święciechowskiego
rynku. Aktualny jej zakres obejmuje w szczególności roboty na-
wierzchniowe (ułożenie kostki granitowej) oraz roboty elektryczne
(linia kablowa, montaż słupów oświetleniowych i projektorów
oświetleniowych).
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imieniny obchodzą
W listopadzie

ELŻBIETA - 5 XI
Elżbieta w języku hebrajskim

znaczy "zaprzysiężona Bogu". Elż-
bieta to jedno z najpopularniej-
szych imion, jakie - począwszy od
średniowiecza - nadawano królo-
wym, księżniczkom i całej rzeszy
wspaniałych kobiet. Cieszy się
międzynarodową sławą, występu-
jąc jako: Eliza, Elza, Liza, w Rosji
jako Jelizawieta, a w Hiszpanii jako
Isabel. Elżbieta jest indywidua-
listką i robi tylko to, do czego jest
przekonana. Może być dobrym
szefem lub działać na własną rękę.
Jako podwładna bywa trudna. Za-
wsze ma własne zdanie. Lepiej
czuje się jako głowa rodziny niż
jako szyja. Jest prawdziwie rogatą
duszą. Jej kolorem jest pomarań-
czowy, rośliną oleander, zwierzę-
ciem łasica, liczbą ósemka,
znakiem zodiaku Strzelec. Imie-
niny obchodzi również: 20 lutego,
24 kwietnia, 6 maja, 18 czerwca, 4,
8, 11, 13 i 26 lipca, 21 paździer-
nika, 14, 17 i 19 listopada oraz 13
grudnia. 

W naszej gminie mieszkają 73
panie Elżbiety. Najwięcej jest ich
oczywiście w Święciechowie, bo

aż 31. Elżbiety mieszkają także w
Niechłodzie, Lasocicach i Długiem
Starem – po 7, Krzycku Małym – 6,
Przybyszewie – 5, Strzyżewicach
– 4, Gołanicach – 3 oraz w Dłu-
giem Nowem, Henrykowie i Piotro-
wicach – po jednej. Najstarsza
Elżbieta za miesiąc obchodzić bę-
dzie 89. urodziny i mieszka w Nie-
chłodzie, a najmłodsza ma 26 lat i
jest mieszkanką  Długiego Sta-
rego. Wszystkim Elom redakcja
życzy pogody ducha i pomyślno-
ści. 

Elżbieta Frankowska 
ze Święciechowy

HUBERT - 3 XI
Hubert, czyli "sławny z mądro-

ści". Poza Śląskiem nigdy nie był u
nas zbyt popularny. To imię nada-
wali swoim potomkom myśliwi i
jeźdźcy, jako że święty Hubert pat-
ronował polowaniom i konnym ga-
lopom. Hubert jest odważny i
zawsze postępuje zgodnie z zasa-
dami etyki. Obdarzony jest wspa-
niałą pamięcią. Dzięki swej
pracowitości często dochodzi do
znacznego majątku. Jego kolorem
jest niebieski, rośliną len, zwierzę-
ciem wół, liczbą dwójka, a znakiem
zodiaku Byk. 

W gminie Święciechowa
mieszka 28 panów Hubertów. Naj-
starszy ma 35 lat i jest mieszkań-
cem Święciechowy, natomiast
najmłodszy ma siedem miesięcy i
mieszka w Lasocicach. Najwięcej
Hubertów mieszka w Święciecho-
wie – 10, następnie w Długiem Sta-

rem - 6, Przybyszewie – 3, Piotro-
wicach, Lasocicach i Niechłodzie –
po 2 oraz w Strzyżewicach, Krzycku
Małym i Gołanicach – po jednym.
Wszystkim panom życzymy zdro-
wia i uśmiechu każdego dnia.

POŻEGNANIE
W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

15. 10 - Teresa Wojciechowska (1923), Piotrowice
21. 10 - Mieczysława Dodot (1928), Lasocice
25. 10 - Leon Rachmajda (1923), Święciechowa

Hubert Maćkowski 
ze Święciechowy

Alarm przeciwpożarowy

W październiku w szkołach na
terenie naszej gminy przeprowa-
dzono próbne alarmy przeciwpo-
żarowe. Uczniowie usłyszeli
pierwszy z trzech ciągłych dzwon-
ków. Był to sygnał informujący o
zagrożeniu pożarowym. Pod
opieką nauczycieli dzieci opuściły
budynki zgodnie z planem ewa-
kuacji, podobnie jak pozostali
pracownicy placówki. Przeprowa-
dzony alarm próbny był spraw-
dzianem umiejętności zachowania
się w sytuacji zagrożenia nie tylko
dla całej społeczności szkolnej, ale

również dla strażaków, którzy
przećwiczyli prze-    prowadzenie
akcji ratowniczo-gaśniczej na tere-
nie szkół. Próbny alarm został
przeprowadzony przez Ochotniczą
Straż Pożarną w Święciechowie.
Po zakończonych ćwiczeniach
strażacy sprawdzili drożność dróg
ewakuacyjnych w szkole oraz
sprawność sprzętu gaśniczego, a
naczelnik OSP Święciechowa Woj-
ciech Konatowski zwrócił uwagę
uczniów na zagrożenia pożarowe
związane ze zbliżającym się sezo-
nem grzewczym.

Kibicowali w Warszawie
W sobotę, 18 października,

czterdziestu pięciu uczniów
ze szkoły w Święciechowie pod
opieką dyrektorki Danuty Harasim
oraz     nauczycieli:  Grażyny Ha-
rasim-Kmiecik, Elżbiety Skorupiń-
skiej i Adama Tyrały wyjechało do
Warszawy. Tam kibicowali najlep-
szym drużynom w kraju podczas
5. Finału Turnieju Orlika o Puchar
Premiera RP. Jak zawsze, na war-

szawskim Torwarze na młodzież
czekało wiele wrażeń: pokazy
akrobatyki powietrznej na szarfie,
liczne konkursy i zabawy oraz
spotkania ze znanymi sportow-
cami. Pobyt w Warszawie dodat-
kowo umilił im spacer po
Łazienkach Królewskich. Wyjazd
był możliwy dzięki prezesowi
Szkolnego Związku Sportowego
Wojciechowi Ziemniakowi. 
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Kandydaci na radnych do Rady Gminy Święciechowa

27 lat, mieszkanka Święciechowy,
instruktor tańca, kulturoznawca,
pedagog i doradca zawodo-
wy,   pracownica Samorządowego
Ośrodka Kultury w Święciechowie,
choreograf Zespołu Pieśni i Tańca
Marynia, redaktor lokalnego mie-
sięcznika samorządowego.

58 lat, mieszkaniec Święciechowy,
technik – mechanik, pracownik
LOB S.A., mistrz wydziału narzę-
dziowni, wiceprezes Klubu Sporto-
wego Kormoran.

OKRĘG NR 1

65 lat, mieszkanka Święciechowy,
dr ekonomii, emerytka, wykłada na
PWSZ w Lesznie.

OKRĘG NR 2

51 lat, mieszkaniec Święciechowy,
agent ubezpieczeniowy, prowadzi
własną działalność gospodarczą,
radny Rady Gminy.

OKRĘG NR 3
1. BUSZEWICZ JÓZEF
–   KW Prawo i Sprawiedliwość

65 lat, mieszkanka Święciechowy,
nauczycielka, emerytka, wielolet-
nia radna Rady Gminy.

1. TYRAŁA PIOTR PAWEŁ
– Komitet Wyborczy PSL

OKRĘG NR 4

2. RABURSKA LONGINA MARIA
– KW Prawo i Sprawiedliwość

24 lata, mieszkaniec Święcie-
chowy, nauczyciel wf, politolog,
pracownik Zespołu Szkół w Świę-
ciechowie, członek Klubu Spor-
towego Kormoran oraz Stowarzy-
szenia Absolwentów PWSZ w
Lesznie i Stowarzyszenia "Przy-
stań" Leszno.

1. KONIECZNA EWELINA MARIA
– KWW Marka Lorycha

2. ANDRZEJEWSKI JAN MARIAN
– KWW Jana Andrzejewskiego

1. KIN MARIA JOLANTA
–  Komitet Wyborczy PSL

2. ZAJDEL ZBIGNIEW MARIAN
– KWW Marka Lorycha

56 lat, mieszkaniec Święciechowy,
rolnik, współwłaściciel gospodar-
stwa rolnego, sołtys wsi.
2. BOROWIAK JÓZEFA MARIA
– KWW Marka Lorycha

53 lata, mieszkaniec Święcie-
chowy, pracownik PKP, działacz
KS Kormoran Święciechowa.

59 lat, mieszkanka Święciechowy,
nauczycielka w szkole w Święcie-
chowie, ukończyła trzy kierunki
studiów podyplomowych.

3. TYRAŁA ADAM GRZEGORZ
– KW Leszczyńskie Porozumie-
nie Samorządowe

63 lata, mieszkaniec Święcie-
chowy, wykształcenie zawodowe,
pracownik Zespołu Szkół Szkoła
Podstawowa i Gimnazjum w Świę-
ciechowie, woźny, członek OSP,
radny Rady Gminy. 

4. KOCIUCKI JERZY WALERIAN
– KWW Marka Lorycha

53 lata, mieszkanka Święcie-
chowy, nauczyciel wf, pracownik
Zespołu Szkół Szkoła Podsta-
wowa i Gimnazjum w Święciecho-
wie, radna Rady Gminy.  

5. WASZAK MARIA ANTONINA –
KWW Marii Waszak

42 lata, mieszkanka Święcie-
chowy, doradca zawodowy,
pracownik socjalny, pracuje w Po-
wiatowym Urzędzie Pracy w Lesz-
nie, przewodnicząca szkolnej
Rady Rodziców, członek Stowa-
rzyszenia " Przystań" Leszno.

1. RUSIECKA-KŁODNICKA    
BOGNA MARIA – KW Leszczyń-
skie Porozumienie Samorządowe 

OKRĘG NR 5

43 lata, mieszkaniec Święcie-
chowy, technik technologii drewna,
właściciel gospodarstwa ogrodni-
czego, radny Rady Gminy.

2. MAZUREK DARIUSZ
– KWW Dariusza Mazurka

OKRĘG NR 6

60 lat, mieszkaniec Gołanic, tech-
nik rolnictwa, pracownik WCHIRZ
PULCE, główny specjalista, prezes
Zarządu Gminnego OSP w Świę-
ciechowie , radny Rady Gminy. 

1. MACHOWIAK JERZY WOJCIECH
– KWW Marka Lorycha 

(ciąg dalszy na str. 6)
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Kandydaci na radnych do Rady Gminy Święciechowa

23 lata, mieszkanka Piotrowic, wy-
kształcenie wyższe, pracownik in-
stytucji handlowej. 

OKRĘG NR 8

32 lata, mieszkaniec Święcie-
chowy, mgr inż. konstruktor tech-
nolog, pracownik SOGEWALOT
SP. Z O.O. Krzemieniewo. 
3. KURPISZ EDWARD GRZEGORZ
– KWW Marka Lorycha

31 lat, mieszkaniec Długiego No-
wego, wykształcenie wyższe, pra-
cuje w gospodarstwie rolnym.
2. DROBIńSKI ZBIGNIEW KRZYSZTOF
– KWW Marka Lorycha

1. KORYTOWSKI JAN
– KWW Marka Lorycha

33 lata, mieszkaniec Przybyszewa,
inżynier mechanik, przedsiębiorca. 

1. JUSZCZAK LIDIA TERESA
– Komitet Wyborczy PSL

2. WIECZOREK KRZYSZTOF
– KW Leszczyńskie Porozumie-
nie Samorządowe

57 lat, mieszkaniec Niechłodu,
wędliniarz, rencista, przewodni-
czący Komisji Rewizyjnej OSP
Niechłód, radny Rady Gminy.

1. STACHOWSKI MATEUSZ
– Komitet Wyborczy PSL

51 lat, mieszkaniec Trzebin, cu-
kiernik, członek OSP Trzebiny, pra-
cownik Przedsiębiorstwa Rolnego
Długie Stare, członek Caritas Dłu-
gie Stare, prezes Wspólnoty
Mieszkaniowej Trzebiny, radny
Rady Gminy. 

1. MATUSZEWSKI DARIUSZ MAREK
- KW Leszczyńskie Porozumie-
nie Samorządowe

68 lat, mieszkaniec Lasocic, tech-
nik budowlany, emeryt, sołtys wsi,
radny Rady Gminy. 

1. MARKIEWICZ JAN STANISŁAW
– KWW Marka Lorycha

OKRĘG NR 13

(ciąg dalszy ze str. 5)

OKRĘG NR 7

25 lat, mieszkanka Krzycka Małego,
mgr sztuki, prowadzi prywatną dzia-
łalność gospodarczą -branża
dekoratorsko-florystyczna, członek
Stowarzyszenie "Krzycka Wyspa
Marzeń", chóru "Comenius" PWSZ
w Lesznie, instruktorka ZŚ Karolinki.

1. MŁYNARZ ROKSANA ANNA
– Komitet Wyborczy PSL

59 lat, mieszkaniec Krzycka Ma-
łego, pracownik umysłowy, kierow-
nik działu eksploatacji w MZBK w
Lesznie. 

2. KOŁODZIEJ JERZY STANISŁAW
– KWW Marka Lorycha

OKRĘG NR 9

OKRĘG NR 10

63 lata, mieszkaniec Strzyżewic,
ślusarz, spawacz, rolnik, rencista,
radny Rady Gminy.

OKRĘG NR 11

33 lata, mieszkanka Przybyszewa,
mgr inż. rolnictwa, pracownik
Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w
Lesznie, naczelnik Wydziału Re-
jestarcji Zwierząt.

3. JĘSIAK DOROTA KAROLINA
– KWW Doroty Jęsiak

OKRĘG NR 12

47 lat, mieszkanka Lasocic.

1. WASILEWSKA ANNA MARIA
– Komitet Wyborczy PSL

61 lat, mieszkaniec Lasocic, rolnik,
prowadzi gospodarstwo rolne,
radny Rady Gminy.

2. SOLSKI ZYGMUNT ALFRED
– KWW Marka Lorycha

58 lata, mieszkaniec Lasocic, ad-
ministrator samorządowy, kontro-
ler, członek Koła Pszczelarzy w
Święciechowie.

2. SAMOLAK PIOTR
– KWW Piotra Samolaka

(dokończenie na str. 7)

53 lata, mieszkaniec Przybyszewa,
nauczyciel, pracownik Centrum
Kształcenia Praktycznego, członek
wspierający Stowarzyszenie ZMW,
radny Rady Gminy.

2. STACHOWIAK ZBIGNIEW ZENON
– KWW Marka Lorycha
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46 lat, mieszkanka Długiego Sta-
rego, właścicielka gospodarstwa
rolnego. 

1. MERTA RENATA
– Komitet Wyborczy PSL

OKRĘG NR 14

61 lat, mieszkaniec Długiego Sta-
rego, inżynier rolnictwa, pracuje w
PR Długie Stare, przewodniczący
Rady Gminy. 

2. DUTKA JAN
– KWW Marka Lorycha 

dok. ze str. 6

OKRĘG NR 15

34 lata, mieszkaniec Długiego Sta-
rego, właściciel gospodarstwa rol-
nego.

1. NOWACZYK DAWID MICHAŁ
– Komitet Wyborczy PSL

53 lata, mieszkanka Długiego Sta-
rego, technik hodowca, PR Długie
Stare, kierownik mieszalni pasz,
radna Rady Gminy.

2. MISZCZAK ELŻBIETA STANISŁAWA
– KWW Marka Lorycha

Kandydaci na radnych 
do Rady Powiatu

KOMITET WYBORCZY
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1. MIELCAREK MARIAN            
ANTONI

68 lat, mieszkaniec Święciechowy,
mgr inż. rolnictwa, były wójt Świę-
ciechowy, obecnie przewodniczący
Rady Powiatu Leszczyńskiego.
2. JAKUBOWSKA RENATA MARIA

52 lata, mieszkanka Wilkowic, nau-
czycielka w szkole w Lipnie, była
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w  Lipnie. 

3. MATUSZEWSKI STANISŁAW 
MIROSŁAW

43 lata, mieszkaniec Wilkowic,
prowadzi gospodarstwo rolno-
usługowe, członek organi-
zacji społecznych, m. in. OSP w
Wilkowicach.
4. SZTOR KORNELA

56 lat, mieszkanka Gołanic, sołtys
wsi, pracownica biblioteki w Świę-
ciechowie. 

5. THOMAS ANTONI JOAHIM

70 lat, mieszkaniec Goniembic,
sołtys wsi.
6. PIETRZAK AGNIESZKA

44 lata, mieszkanka Lasocic, pro-
wadzi gospodarstwo rolne, lau-
reatka nagrody Wielkopolski
Rolnik Roku. 

7. SCHUBERT FRANCISZEK 
JERZY

65 lat, mieszkaniec Długiego
Starego, emerytowany pracownik
ENEA w Lesznie. 

27 lat, mieszkaniec Targowiska w
gminie Lipno, rolnik. 

8. THIEL  ADAM  JÓZEF

(ciąg dalszy na str. 8)

1. HENRYKOWO – STRZYŻE-
WICE - ŚWIĘCIECHOWA

KURS I 
Henrykowo  -  zbiórka przy skrzyn-
kach pocztowych
Strzyżewice  -  zbiórka przystanki
autobusowe 
Henrykowo  -  odjazd  godz. 10.00
Strzyżewice  -  odjazd  godz.
10.15
Święciechowa  -  lokal wyborczy
godz. 10.30
Święciechowa – Strzyżewice –
Henrykowo -  odjazd  godz. 10.50
Henrykowo  -  przyjazd  godz.
11.15
KURS II 
Henrykowo  -  odjazd  godz. 11.15
Strzyżewice  -  odjazd  godz. 11.30
Święciechowa  -  lokal wyborczy
godz. 11.45
Święciechowa – Strzyżewice –
Henrykowo -  odjazd  godz. 12.00
Henrykowo  -  przyjazd  godz.
12.30
2. NIECHŁÓD – PIOTROWICE -

ŚWIĘCIECHOWA
KURS I 
Niechłód  -  zbiórka przy sali wiej-
skiej
Piotrowice  -  zbiórka przy przy-
stanku PKS 
Niechłód  -  odjazd  godz. 12.45
Piotrowice  -  odjazd  godz. 13.00
Święciechowa  -  lokal wyborczy
godz. 13.10
Święciechowa – Piotrowice – Nie-
chłód  -  odjazd  godz. 13.30
Niechłód  -  przyjazd  godz. 13.50
3. KRZYCKO MAŁE - ŚWIĘCIE-

CHOWA
Krzycko Małe  -  zbiórka przy sali
wiejskiej 
Krzycko Małe  -  odjazd  godz.
14.20
Święciechowa  -  lokal wyborczy
godz. 14.40
Święciechowa – Krzycko Małe  -
odjazd  godz. 15.00
Krzycko Małe  -  przyjazd  godz.
15.20
4. GOŁANICE - ŚWIĘCIECHOWA
Gołanice  -  zbiórka przy przy-
stanku PKS na terenie wsi 
Gołanice  -  odjazd  godz. 15.30
Święciechowa  -  lokal wyborczy
godz. 15.50
Święciechowa – Gołanice  -  od-
jazd  godz. 16.10
Gołanice  -  przyjazd  godz. 16.30
5. NIECHŁÓD – PIOTROWICE -

ŚWIĘCIECHOWA
KURS II 
Niechłód  -  zbiórka przy sali wiej-
skiej
Piotrowice  -  zbiórka przy przy-
stanku PKS 
Niechłód  -  odjazd  godz. 17.00
Piotrowice  -  odjazd  godz. 17.10
Święciechowa  -  lokal wyborczy
godz. 17.20
Święciechowa – Piotrowice – Nie-
chłód  -  odjazd  godz. 17.40
Niechłód  -  przyjazd  godz. 18.00

DOWÓZ MIESZKAńCÓW
GMINY ŚWIĘCIECHOWA DO

LOKALU WYBORCZEGO
W ŚWIĘCIECHOWIE,

UL. STRZELECKA  W DNIU
16 LISTOPADA 2014: 
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KOMITET WYBORCZY
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1. PRZYDROŻNY SYLWESTER  
MARIAN

55 lat, mieszkaniec Wilkowic, dzia-
łacz OSP, prezes Stowarzyszenia
Przyjaciół Ziemi Lipieńskiej. 

5. MUSIELAK DONATA TERESA

48 lat, mieszkanka Długiego Sta-
rego, technik rolnik, prowadzi
gospodarstwo agro-turystyczne,
członek Rady Sołeckiej. 2. BRZEZEWSKI ZBIGNIEW 

TOMASZ

56 lat, mieszkaniec Święciechowy, 
technik handlowiec, prowadzi
własną działalność gospodarczą,
gospodarstwo rolne, delegat Wlkp
Izby Rolniczej, członek Rady So-
łeckiej.

6. BOJEK WANDA MARIA

57 lat, mieszkanka Klonówca, dy-
plomowany pracownik socjalny,
działała na rzecz osób potrzebują-
cych. 3. FEDYK CZESŁAW HENRYK

54 lata, mieszkaniec Żakowa, ab-
solwent Akademii Rolniczej, radny
i przewodniczący komisji rewizyj-
nej w latach 1998- 2006 oraz prze-
wodniczący Rady Gminy w latach
2010- 2014, wieloletni społecznik.

7. KONIECZNA HANNA MARIA

32 lata, mieszkanka Smyczyny,
ekonomistka

4. CYGLER DOROTA ANNA

48 lat, mieszkanka Wilkowic,
radna gminy Lipno, współwłaści-
cielka firmy budowalnej, dzia-
łaczka społeczna.

KOMITET WYBORCZY
PLATFORMA OBYWATELSKA RP

1. ADAMCZAK GRZEGORZ

61 lat, mieszkaniec Święciechowy,
pedagog, wicedyrektor Zespołu
Szkół Szkoła Podstawowa i Gim-
nazjum w Święciechowie 

5. GÓRSKA ILONA BARBARA

35 lat, mieszkanka Wilkowic, ma-
gister inżynier rolnictwa, pracownik
Wielkopolskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego. 

2. STANIEWSKI KONRAD    
JÓZEF

39 lat, mieszkaniec Gronówka,
magister inżynier, dyrektor ds. pro-
jektów w firmie „ALVO” w Śmiglu 

6. ŁUKASZYK - KĘDZIORA ANNA
GRAŻYNA

33 lata, mieszkanka Święcie-
chowy, magister inżynier rolnic-
twa, pracownik Wielkopolskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 3. BARTKOWIAK MARIA 

TERESA

52 lata, mieszkanka Przybyszewa,
położna, przedsiębiorca, współ-
właściciel firmy BARTKOWIAK
Przybyszewo, prezes Stowarzy-
szenia "Zdrowa Kobieta, Zdrowe
Dziecko". 

7. SPŁAWSKA MARIKA MARIA

22 lata, mieszkanka Radomicka,
ekonomistka, studentka.

4. ŚLIWA PAWEŁ

46 lat, mieszkaniec Długiego Sta-
rego, policjant, emeryt.

57 lat, mieszkaniec Lipna, ekono-
mista, zastępca wójta Gminy Wi-
jewo, były Wójt Gminy Lipno.

8. CHODOROWSKI JANUSZ    
FRANCISZEK

Kandydaci na radnych 
do Rady Powiatu

Kandydaci na radnych 
do Rady Powiatu

KOMITET 
WYBORCZY 

PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

wystawił do 
Rady Powiatu 

Leszczyńskiego siedmiu
kandydatów
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KOMITET WYBORCZY
LESZCZYńSKIE 

POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE
1. LECIEJEWSKI REMIGIUSZ

34 lata, mieszkaniec Przybyszewa,
inżynier informatyk, przedsię-
biorca, wiceprezes Stowarzy-
szenia ZMW Przybyszewo.

5. GLAPA  WITOLD  ADNRZEJ

41 lat, mieszkaniec Długiego Sta-
rego, magister rolnictwa, pracow-
nik Przedsiębiorstwa Rolnego
Długie Stare, członek klub Błękitni
Niechłód.

2. NOWAK ANDRZEJ

42 lata, mieszkaniec Wilkowic,
ekonomista, przedsiębiorca, lider
odnowy wsi Wilkowice.

6. MUSZYńSKA ROKSANA MARIA

22 lata, mieszkanka Wilkowic, kos-
metyczka, przedsiębiorca.

3. SKIBA MICHAŁ HENRYK

61 lat, mieszkaniec Wyciążkowa,
rolnik, członek kół łowieckich. 

7. JURGA CECYLIA

35 lat, mieszkanka Wilkowic,
technik odzieżownictwa, pomoc
nauczyciela w przedszkolu w Go-
łanicach, członek Rady Sołeckiej.4. RZĄTKOWSKA EWA 

STANISŁAWA

KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW POWIATOWE 

POROZUMIENIE GMIN LESZCZYńSKICH
1. LORYCH MAREK IRENEUSZ

55 lat, mieszkaniec Święciechowy,
wykształcenie wyższe, wójt Gminy
Święciechowa obecnej kadencji.

5. GAJEWSKA STEFANIA

70 lat, mieszkanka Długiego Starego,
emerytka, prezes Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów od-
dział w Święciechowie.2. KOWALCZYK MIECZYSŁAW

59 lat, mieszkaniec Lipna, wy-
kształcenie średnie zawodowe, rol-
nik.

6. RADOń SŁAWOMIR

52 lata, mieszkaniec Klonówca, przed-
siębiorca, dodatkowa działalność usługi
dla rolnictwa, sołtys wsi Klonówiec,
działacz ruchów trzeźwościowych i ka-
tolickich, v-ce prezes Stowarzyszenia
Ruch Trzeźwościowy w Lesznie, dzia-
łacz społeczny. 

3. TULEWICZ MAREK              
JAROSŁAW

47 lat, mieszkaniec Święciechowy,
nauczyciel, muzyk, organista, dy-
rektor Samorządowego Ośrodka
Kultury w Święciechowie, członek
Zarządu Gminnego OSP RP w
Święciechowie, redaktor naczelny
Kuriera Święciechowskiego.

7. MALCHEREK KATARZYNA 
HELENA

46 lat, mieszkanka Krzycka Małego, pe-
dagog, studium pedagogiki specjalnej o
kierunku logopedia, nauczyciel naucza-
nia zintegrowanego w Zespole Szkół w
Święciechowie, prowadzi terapię logo-
pedyczną dla dzieci z Niechłodu. 

4. PAZOŁA - MISIORNA DOROTA 8. DĘBSKA JUSTYNA ANNA

64 lata, mieszkanka Krzycka Małego, soł-
tys wsi, technik rolnik, emerytka, członek
zespołu Karolinki z Gołanic, Stowarzy-
szenia Krzycka Wyspa Marzeń i zespołu
Mezzo Forte z Krzycka Wielkiego. 

8. FABIAńSKI CZESŁAW
WŁADYSŁAW

60 lat, mieszkaniec Święciechowy,
rolnik, Rolnicza Spółdzielnia Pro-
dukcyjna w Święciechowie. 

49 lat, mieszkanka Lipna, referent
administracyjno – kadrowy w Gim-
nazjum w Lipnie, współorganizator
akcji charytatywnych na rzecz li-
pińskiego gimnazjum.

30 lat, mieszkanka Wilkowic, wykształ-
cenie wyższe, studia podyplomowe z
administracji, pracownik samorządowy,
inspektor w Urzędzie Miasta Leszna,
członek OSP Wilkowice. 

Kandydaci na radnych 
do Rady Powiatu

Kandydaci na radnych 
do Rady Powiatu



[ 10 ] KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI
Kandydaci na Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
1 SZALCZYK Zofia Barbara zam. Poznań, wiek: 65 
2 JOKŚ Julian Władysław zam. Krotoszyn, wiek: 65 
3 CHUDY Kazimierz zam. Pakosław, wiek: 68 
4 KRAKOWIAK Julia Maria zam. Wojnowice, wiek: 31 
5 BOBROWSKI Andrzej zam. Poznań, wiek: 61 
6 SILSKI Mariusz zam. Karpicko, wiek: 38 
7 CURYK Piotr zam. Pogorzela, wiek: 57 
8 SKRZYPCZAK Klaudia zam. Kościan, wiek: 21 
9 PERSKI Janusz Aleksander zam. Leszno, wiek: 54 
10 ZIELONKA Błażej zam. Pogorzela, wiek: 31 
11 WOLNIK Agnieszka zam. Wolsztyn, wiek: 35 
12 WIZNER Katarzyna Elżbieta zam. Sulmierzyce, wiek: 31 
13 NAPIERAŁA Ryszard zam. Opalenica, wiek: 54 
14 KUBIAK Robert Piotr zam. Kopaszewo, wiek: 44 
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1 SOWA Marek Jan zam. Leszno, wiek: 62 
2 PAETZ Marcin Andrzej zam. Poznań, wiek: 39 
3 KOŁECZKO Krzysztof Stanisław zam. Rawicz, wiek: 51 
4 ŁODYGA Katarzyna zam. Bolewice, wiek: 28 
5 JANUSZKIEWICZ Piotr Józef zam. Krotoszyn, wiek: 55 
6 MALINOWSKI Paweł Maksymilian zam. Gostyń, wiek: 27 
7 KSIĄŻKIEWICZ Hubert zam. Stare Bojanowo, wiek: 44 
8 WITCZAK Justyna zam. Leszno, wiek: 42 
9 PRZENICZNA Małgorzata zam. Rawicz, wiek: 56 
10 JASEK Ewa Anna zam. Kaszczor, wiek: 51 
11 KRAUZE Krystyna Kazimiera zam. Leszno, wiek: 44 
12 FELCYN Violetta Anna zam. Wysoka, wiek: 41 
13 NEUMANN Karol Józef zam. Kąkolewo, wiek: 54 
14 WIERZCHOWIECKI Jerzy Stanisław zam. Puszczykowo, wiek: 48 
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1 PIWOŃSKI Krzysztof Benedykt zam. Rydzyna, wiek: 57 
2 POSPIESZYŃSKI Andrzej Jan zam. Gostyń, wiek: 56 
3 DZIEWIAŁTOWSKI-GINTOWT Bartosz Wacław zam. Poznań, wiek: 38
4 MIKOŁAJCZAK-DUDA Teresa zam. Kościan, wiek: 52 
5 NOWINKA Mirosława zam. Grodzisk Wielkopolski, wiek: 56 
6 CZARNOTA Mariola zam. Leszno, wiek: 53 
7 KASZKOWIAK Piotr zam. Sulmierzyce, wiek: 54 
8 SZYMCZAK Filip Janusz zam. Wolsztyn, wiek: 28 
9 PACHOLAK-LASKOWSKA Zofia Hanna zam. Glinno, wiek: 52 
10 BEBA Jan zam. Wławie, wiek: 25 
11 KUBACKA Karolina zam. Pępowo, wiek: 29 
12 LULKIEWICZ Katarzyna Elżbieta zam. Rostarzewo, wiek: 44 
13 GAWLIŃSKA Maria Krystyna zam. Osieczna, wiek: 60 
14 DUDA Karolina Anna zam. Miejska Górka, wiek: 25 
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
1 ŚMIEŁOWSKI Sławomir Marek zam. Rawicz, wiek: 49 
2 GOLEC Krystian zam. Stary Widzim, wiek: 19 
3 SZCZĘSNY Stanisław Jan zam. Rawicz, wiek: 62 
4 ŚLAZYK Ryszard Franciszek zam. Rawicz, wiek: 55 
5 ŚLAZYK Jolanta Wiesława zam. Rawicz, wiek: 56 
6 NOWAK Maria zam. Rawicz, wiek: 65 
7 ŚLAZYK Anna zam. Rawicz, wiek: 34 
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
1 SZCZEPAŃSKI Wiesław Andrzej zam. Leszno, wiek: 54 
2 WIŚNIEWSKI Maciej Medard zam. Leszno, wiek: 38 
3 GULAREK Aleksandra zam. Nowy Tomyśl, wiek: 26 
4 KUBIAK Lucyna Małgorzata zam. Krotoszyn, wiek: 55 
5 FELEDZIAK Ewa Maria zam. Gostyń, wiek: 57 
6 GĘZIKIEWICZ Monika Małgorzata zam. Stare Oborzyska, wiek: 42 
7 CHUDY Wiesław Jan zam. Rawicz, wiek: 54 
8 MIŁEK Janusz zam. Opalenica, wiek: 62 
9 SZAJEK Mateusz zam. Trzcianka, wiek: 67 
10 GRYGIER Tadeusz Józef zam. Śmigiel, wiek: 65 
11 ROSZCZAK Jagoda Katarzyna zam. Zduny, wiek: 30 
12 HEJDUCKA Anna Franciszka zam. Miejska Górka, wiek: 59 
13 SOBIERAJSKI Ryszard Józef zam. Gostyń, wiek: 59 
14 REJDUKOWSKA Judyta zam. Tuchorza, wiek: 27 
Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke
1 WIERZBA Tomasz zam. Gronówko, wiek: 32 
2 CICHOWLAS Robert zam. Krotoszyn, wiek: 49 
3 NAWROT Daria Anna zam. Opalenica, wiek: 27 
4 ŁABIŃSKI Michał zam. Bucz, wiek: 39 
5 MARCINKOWSKI Tomasz zam. Michałowo, wiek: 26 
6 HANDKE Robert zam. Bojanowo, wiek: 48 
7 MARSZAŁEK Sara Martyna zam. Krotoszyn, wiek: 70 
8 DOMINIAK Mikołaj zam. Kurowo, wiek: 31 
9 DZIUBAŁKA Ewelina Anna zam. Poniec, wiek: 29 
10 ŁABIŃSKA Katarzyna zam. Bucz, wiek: 38 
11 KACZMAREK Mariola Magdalena zam. Donatowo, wiek: 30 
12 CHLEBOWSKI Mateusz Wojciech zam. Leszno, wiek: 18 

13 LISIAK Michał zam. Gołaszyn, wiek: 18 
14 KOSMALSKA Joanna Agnieszka zam. Gostyń, wiek: 34 
Komitet Wyborczy Twój Ruch
1 KORACH Przemysław Jacek zam. Poznań, wiek: 35 
2 UMŁAWSKI Mieczysław Jan zam. Szymanowo, wiek: 61 
3 MAJCHRZAK Hanna Irena zam. Kościan, wiek: 31 
4 MAJER Andrzej Kazimierz zam. Drzeczkowo, wiek: 21 
5 CZAJKA Aneta Zuzanna zam. Prokopów, wiek: 24 
6 NIEMCZEWSKA Anna Elżbieta zam. Pleszew, wiek: 47 
7 FIRLEJ Zdzisław Stanisław zam. Poznań, wiek: 67 
Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Grobelnego Teraz Wielkopolska
1 JARCZEWSKI Waldemar Wojciech zam. Leszno, wiek: 56 
2 TUMKO Krzysztof Przemysław zam. Ziemnice, wiek: 36 
3 SZUŁCZYŃSKA Marzena zam. Glinno, wiek: 37 
4 ALBIŃSKA Joanna zam. Kościan, wiek: 37 
5 SKÓRNICKI Adam Tomasz zam. Lipno, wiek: 38 
6 KOBUS Bartosz Marek zam. Krzywiń, wiek: 27 
7 SOBAŃSKA Karolina zam. Jutrosin, wiek: 20 
8 ANDRZEJAK Marcin Piotr zam. Goździn, wiek: 31 
9 MAĆKOWIAK Michał zam. Gostyń, wiek: 48 
10 WOŚKOWIAK Beata zam. Poznań, wiek: 40 
11 RATAJCZAK Marek Wojciech zam. Cicha Góra, wiek: 43 
12 KUBIAK Magdalena Anna zam. Wolsztyn, wiek: 41 
Komitet Wyborczy Samoobrona
1 BERGMANN Ewa Anna zam. Konary, wiek: 40 
2 STACHOWIAK Jan Leszek zam. Zakrzewo, wiek: 51 
3 BUDZIŃSKI Sebastian Stanisław zam. Kobylin, wiek: 38 
4 BACHAR Krystyna zam. Miejska Górka, wiek: 35 
5 WAŚCIŃSKI Leszek zam. Nad Stawem, wiek: 45 
6 KRZYŻOSIAK Paulina Renata zam. Golina Wielka, wiek: 49 
7 LORENS Beata Krystyna zam. Śrem, wiek: 34 
8 NOWAK Andrzej Michał zam. Rybowo, wiek: 48 
Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
1 TRAWKA Mariusz Kazimierz zam. Miejska Górka, wiek: 38 
2 BARTKOWIAK Marzena Joanna zam. Leszno, wiek: 35 
3 MAĆKOWIAK Maria Magdalena zam. Kłodawa, wiek: 24 
4 TRAŁA Jarosław Zygmunt zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 40 
5 PROKOP Artur Paweł zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 40 

OKRĘGI WYBORCZE
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Parafia księdza Artura
Wierni z parafii Krzycko Małe bardzo serdecznie przywitali swojego nowego proboszcza. Ksiądz Artur
Rembalski przyjechał do nich 1 lipca. Dziś z radością mówi, że spełnił swoje marzenia. Zawsze chciał
przecież być duszpasterzem w parafii, która nie ma filii i która swój kościół przed dziesiątkami lat po-
stawiła z cegły. W Krzycku Małym wszystko to znalazł. Kościół jest zabytkowy, piękny, a parafianie two-
rzą przy nim jedną rodzinę. 

— Nie znałem dotąd Krzycka
Małego — mówi ksiądz Artur. —
Nigdy nawet przez tę wieś nie prze-
jeżdżałem. Tym bardziej ucieszy-
łem się, że jest domem, na który
czekałem. Chciałbym tu z parafia-
nami przeżyć co najmniej dziesięć
lat i tu świętować moje dwudzies-
topięciolecie kapłaństwa.

Ksiądz Artur Rembalski urodził
się w Poznaniu. Już jako mały
chłopiec był ministrantem w ko-
ściele pw. Jana Kantego na Grun-

waldzie. Tam poznał wspaniałego
proboszcza, sługę bożego, księdza
Aleksandra Woźnego. Zapewne
dzięki jego świętości wybrał szkołę
średnią przy Niższym Seminarium
Księży Zmartwychwstańców. W
jego klasie było dwunastu chłop-
ców. Wszyscy wybrali stan kapłań-
ski. Po maturze   poszedł do
Arcybiskupiego Seminarium Du-
chownego w Poznaniu. Studiował
teologię biblijną, pragnął zgłębiać
Słowo Boże. Święcenia z rąk arcy-
biskupa Juliusza Paetza odebrał w
maju 1999 roku. W tym roku mi-
nęło więc 15 lat jego duszpaster-
skiej drogi. 

— Powołanie kapłańskie w
moim przypadku budowało się la-
tami — wyjaśnia ksiądz Artur. —
Miałem i mam religijną rodzinę. Ro-
dzice stworzyli całej naszej trójce,
a więc siostrze, bratu i mnie nor-
malny, ciepły dom. Zawsze razem
chodziliśmy na msze święte,
razem        obchodziliśmy święta,
często dyskutowaliśmy o tym, co w
życiu ważne. Ale miałem też
szczęście spotykać wspaniałych
nauczycieli. Takim był proboszcz z
mojej parafii, opiekunowie minist-
rantów, wykładowcy w seminarium.
Przez lata umacniałem w sobie
przekonanie, że duszpasterstwo to
jest moja droga. Wiem, że dokona-

łem właściwego wyboru. 
Ksiądz Artur ma 41 lat. Kiedy

opowiada o swoich kolejnych pa-
rafiach, zawsze podkreśla, czego
się w nich nauczył, co pięknego
wziął z nich na następną podróż, o
co się wzbogacił. Praktykę diakona
odbywał w parafii w Mosinie. Mówi,
że miał szczęście być razem z
księdzem Edwardem Majką. Tam
zobaczył, jak bardzo można być
przyjaznym  dla ludzi. Parafia tęt-
niła życiem, a plebania zawsze

była otwarta dla wiernych. 
Swój pierwszy wikariat odbył w

Obornikach Wlkp. Tam budowano
kościół. Ksiądz Artur nauczył się
codziennej współpracy z parafia-
nami, rozwiązywania problemów,
radości ze wspólnych osiągnięć. 

Z parafii Opatrzności Bożej w
Poznaniu wspomina pracę z
dziećmi i młodzieżą oraz swoje stu-
dia na kierunku historia sztuki. 

Potem był wikariat w Kórniku
Byninie. To pięknie położona para-
fia, nad jeziorem, ogromnie roz-
legła - z filiami. Tutaj ksiądz Artur
bardzo mocno wszedł w duszpa-
sterstwo. To był ogromnie szczę-
śliwy dla niego czas. 

A kiedy trafił do Tarnowa Pod-
górnego znalazł się jakby na po-
wrót w Mosinie. Wspominał pracę
z dziećmi, remont i święcenie ko-
ścioła. 

W każdym środowisku czegoś
się nauczył, zbliżał do wiernych,
dawał im z siebie ile tylko mógł.

Parafia w Krzycku Małym jest
pierwszą, w której ksiądz Artur
Rembalski został proboszczem. W
takiej parafii chciał być. Ma 1500
wiernych, piękny kościół, już uczy
religii najmłodszych. I ma też plany,
w których najważniejsze jest oczy-
wiście duszpasterstwo. Wzorem
takiego patrzenia na ludzi jest dla

Druhowie z OSP w Święciechowie jak co roku w okresie jesienno
– zimowym podjęli inicjatywę naprawy starego sprzętu strażac-
kiego. Tym razem jest to silnik samochodu Star 25. W „Kurierze..”
pisaliśmy już wcześniej o pracach renowacyjnych tego auta prze-
prowadzonych przez święciechowskich strażaków. W tym roku
remontu wymagał silnik. Wymieniona została głowica, pierścienie
i komplet uszczelek. Inicjatorem prac był komendant Wojciech Ko-
natowski.

niego zarówno święty Jan Paweł II,
jak i papież Franciszek. Obaj uczą
nas, jak być dobrym człowiekiem,
dobrym chrześcijaninem, dobrym
rodzicem. 

— Parafia to wspólnota, to ro-
dzina rodzin — wyjaśnia ksiądz
Artur. — Łączy nas miłość do
Boga. Razem budujemy więzi,
razem przeżywamy radości i
smutki, wspólnie dajemy coś dru-
giemu człowiekowi. Chciałbym,
aby codzienność w naszej parafii
była taką właśnie rodziną. 

Ksiądz Artur w każdą niedzielę
odprawia dodatkowo mszę świętą
dla rodzin i dzieci. Przychodzi bar-
dzo wielu wiernych. W każdą so-
botę zaproponował adorację w
kościele. To jest czas na wycisze-
nie, na spotkanie z Bogiem. Za-
mierza wprowadzić katechezę dla
dorosłych, to będą spotkania z ro-

dzicami i dziećmi. Uporządkował
wspólnoty różańcowe, jest teraz
dziewięć Róż, w tym jedna męska.
Wznowił pracę parafialnego ze-
społu Caritas. Odpowiedział na
prośbę młodych, by założyć zespół
muzyczny. Już grają i śpiewają w
kościele. Spotkał się z Radą Dusz-
pasterską, Radą Ekonomiczną,
rozpoczął remont plebanii. 

- Chcę poznać moich parafian -
dodaje ksiądz Artur. — Przywitali
mnie pięknie, życzyli wspólnej
drogi w uświęcaniu się. Wiem, że
kochali mojego poprzednika księ-
dza Stefana i że on zrobił bardzo
dużo dla parafii. Postaram się kon-
tynuować jego pracę. Właśnie po-
święciliśmy dwie granitowe tablice
umieszczone w kruchcie kościoła z
okazji 120. rocznicy konsekracji
świątyni. Ksiądz Stefan wydał
album z tej okazji. 

Nowy proboszcz zaprasza pa-
rafian na plebanię, stworzył
miejsce do grilla na wspólne bie-
siady. Odwiedzi wiernych w czasie
duszpasterskich wizyt na kolę-
dach. Rozmawia z mieszkańcami
przy każdej okazji, uczy religii.
Chce, aby parafia należała do
wszystkich. I aby wszyscy czuli się
w niej jak w prawdziwym domu. 

ZAGADKA LITERACKA
Po raz kolejny podajemy treść zagadki oraz zwycięzcę i rozwiąza-
nie z poprzedniego miesiąca. Aby zapoznać się z regulaminem,

zapraszamy na stronę: www.facebook.com/Biblioteka-Samorzado-
wyOsrodekKulturySwięciechowa

Zagadka nr 10: "Chłopiec z bajki znany, z drewna wystrugany.
Kiedy kłamał w głos, strasznie rósł mu nos".

Oczekujemy na odpowiedź:  jakie imię  ma chłopiec z bajki oraz kto
jest autorem tej książki.

Rozwiązanie zagadki nr 8: bohater Rybak, tytuł "O rybaku i złotej
rybce", autor bracia Grimm. Spośród prawidłowych rozwiązań wy-

łoniono zwycięzcę. Został nim Aleksander Suszczewicz. 
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Prawdziwe historie

Bibliotekarki ze Święciechowy zapraszają do
wzięcia udziału w akcji Światowego Dnia

Pluszowego Misia. Zabawa planowana jest
na 25 listopada. „Każdy, kto będzie miał plu-

szaka, dostanie od misia lizaka!” 

Z Hanią przyjaźnimy się od lat. Poznałam ją, kiedy trafiłyśmy
do pierwszej klasy szkoły średniej. Pochodziła z dużego
miasta, ale na kilka lat przyjechała do babci i zamieszkała bli-
sko nas. Dużo później dowiedziałam się, że była zbuntowaną
dziewczyną, z którą rodzice nie mogli sobie poradzić i stąd jej
przeprowadzka na prowincję. Dla mnie nigdy nie była ani
inna, ani zbuntowana. Byłyśmy zwyczajnymi nastolatkami.
Polubiłyśmy się i rozumiałyśmy jak nikt inny. Hania kochała
kino, książki, trochę malowała. Ja byłam dobrym matematy-
kiem. Chyba zwyczajnie się uzupełniałyśmy. 

O naszej przyjaźni mogłabym
opowiadać godzinami. Znamy się
przecież ponad dwadzieścia lat. W
tym czasie każda z nas przeżyła
trudne chwile i potrzebowała
wsparcia. Hania w wypadku samo-
chodowym straciła siostrę. To była
młodziutka dziewczyna, wracała z
zajęć na studiach. Wpadła na
drzewo, zginęła na miejscu. Wtedy
Hania znowu przyjechała do babci.
Byłyśmy nierozłączne. A w moim
rodzinnym domu zmagaliśmy się z
chorobą ojca. Hani nie było wów-
czas w miasteczku, ale dzwoni-
łyśmy do siebie niemal codziennie.
Ona załatwiała mi leki, szukała le-
karzy, przywoziła opatrunki. Oczy-
wiście dzieliłyśmy się też
szczęśliwymi chwilami, jak to w
życiu. Tych dobrych było nawet
więcej. Ja wyszłam za mąż, uro-
dziłam dwójkę dzieci, mam ładne
mieszkanie. Hania zaczęła ama-
torsko malować, parę razy wysta-
wiała swoje prace. Byłam na
każdym wernisażu.

Mówię jednak o mojej przyja-
ciółce zupełnie z innego powodu.
Mam wrażenie, że ostatnio pogu-
biła się i marnuje swoje życie. Za-

plątała się w uczucia, których
sama chyba nie rozumie. Nie zna-
łam Hani, która pielęgnuje żal, nie
umie wybaczać, jest zamknięta w
sobie. Hania zawsze rozumiała i
usprawiedliwiała wszystkich. Teraz
jest inna. Nie wiem, jak jej pomóc.
Może właśnie tą opowieścią. Po-
kazaniem, że codzienność może
być szczęśliwa i dobra.

Hania długo była panną. Ja już
dawno posyłałam dzieci do szkoły,
kiedy ona poznała swojego przy-
szłego męża Michała. To nie była
szalona miłość, taka od pierw-
szego wejrzenia. Oni znali się kilka
lat, dojrzewali do małżeństwa, pie-
lęgnowali to swoje zauroczenie.
Na pewno byli szczęśliwi. Nie zdzi-
wiłam się, kiedy w końcu dostałam
od niej zaproszenie na ślub. Już po
roku zostali rodzicami, a ja oczywi-
ście matką chrzestną małej Oleńki.
Wydawało się, że nie może być le-
piej. Obie założyłyśmy szczęśliwe
rodziny, obie miałyśmy dzieci,
często snułyśmy plany na przy-
szłość.

I nagle Hania dowiedziała się,
że jej ukochany mąż miał swoją
skrywaną przeszłość. Otóż kilka lat

wcześniej został już ojcem. Ma
małego synka. Ich córeczka nie
jest więc jedynym dzieckiem Mi-
chała. Mało tego, synek urodził się,
gdy oni byli już razem. A więc
oszukał ją, prowadził podwójne
życie? Nie kochał? To był szok dla
Hani. Przez tygodnie nie mogła
sobie z tym poradzić. Przyznam,
że nawet mnie o tym nie mówiła.
Michał jest bardzo dobrym mężem,
jest cudownym ojcem dla Oli. Do
głowy nikomu by nie przyszło, że
może też być ojcem innego
dziecka. Ale jest. Powiedział to w
końcu mojej przyjaciółce. 

Zastanawiałam się, dlaczego
nie zrobił tego kilka lat wcześniej,
jeszcze przed ślubem. Byli zako-
chani, wierzyli sobie, poradziliby
sobie z tym problemem. Myślę, że
Hania nie zostawiłaby go tylko dla-
tego, że miał syna. Wiem, że cza-
sem się z nim spotykał, finansował
jego utrzymanie, zwyczajnie ko-
chał. Dla Hanki to byłoby czymś
oczywistym. Może nawet szano-
wałaby go za to jeszcze bardziej.
Miała prawo wiedzieć. Teraz czuje
się oszukana. I nie umie, a pewnie
nie chce o tym rozmawiać. Nawet
ze mną. Hania zamknęła się w
sobie, jakoś skuliła, jest smutna. To
już nie jest tamta dziewczyna. Mi-
chał też nie wie, co z tym zrobić.
Czuje się winny, przeprasza, pró-
buje wyjaśniać, usprawiedliwiać

się. Trafia na „mur”. Ale przecież
kocha Hanię, nie wyobraża sobie
życia bez niej i Oli. Ja to wiem. 

Nie jestem pewna, ile czasu
musi minąć, aby Hania wybaczyła
Michałowi. Nie to, że ma syna, ale,
że ukrywał go przed nią. Że nie po-
zwolił, by go poznała, polubiła, by
zobaczyła, jakim jest dla niego
ojcem. Powinien to zrobić. Teraz
można już tylko walczyć o to, aby
Hania potrafiła normalnie żyć. Na
razie ma z tym kłopot. Niczym się
nie cieszy, nie chce z Michałem
wyjeżdżać, bawić się, przestała
malować. Boję się, że odczuje to
Oleńka. Już pyta, co się dzieje.

Hania jest mądrą kobietą.
Wiem, że nie położy na szali swo-
jego małżeństwa i przyszłości Oli.
Ale wiem też, że im bardziej będzie
zamykać się w sobie, tym trudniej
będzie jej odbudować normalną
codzienność. A w tej codzienności
musi być miejsce także dla synka
Michała. Są rodziną, są najbliż-
szymi dla siebie osobami. 

Myślę sobie, że jeśli przyjaźń
potrafi przełamywać przeszkody,
to miłość powinna to robić jeszcze
mocniej, jeszcze skuteczniej. My z
Hanią swoją przyjaźń nieraz
sprawdziłyśmy. Teraz czas na
Hanię, Michała i ich dzieci.

SPISAŁA HALINA SIECIńSKA
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KRZYŻÓWKA 
Z NAGRODĄ

Aby odczytać hasło, trzeba najpierw wpisać do diagramu znaczenie
kolejnych słów, a potem oznaczone litery umieścić w kratkach pod krzy-
żówką. Prawidłowe rozwiązanie należy przysłać na adres redakcji do 30
listopada br. Wśród nadawców rozlosujemy nagrodę. Hasło krzyżówki
umieszczonej w październikowym numerze brzmiało: LISTOPAD.

Nagrodę otrzymuje Mieczysław Pierszalski z Przybyszewa. Po jej
odbiór trzeba się  zgłosić do Samorządowego Ośrodka Kultury w Świę-
ciechowie.
1. Na niej satelita

2. Domek na działce

3. Piotr, słynny kaznodzieja

4. Badanie tematu

5. Ślub hrabiego z pokojówką

6. Łąka w lesie

7. Film o Z. Relidze 

8. Sposób podnoszenia sztangi

9. Słaby punkt Achillesa

10. Pocztowy lub pokojowy

11. Kije do młócenia

12. Imieniny obchodzi 8 stycznia

7 2

14

6

1

3 12

15

4

11 5

13

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

H  O  R  O  S  K  O  P
Baran 21.03-19.04

Ostatnie słoneczne dni wykorzystaj
dla siebie. Jeszcze jest czas na wypo-
czynek i krótki wyjazd. Tym bardziej że
możesz spodziewać sie nagrody, pre-
mii lub wygranej. Zadzwoń do bliskich.

Byk 20.04-20.05
Czeka Cię powodzenie w prywat-

nych sprawach. Dokonasz korzystnego
zakupu, zorganizujesz rodzinne spot-
kanie, zabierzesz się za remont. W
pracy nowe kontakty zawodowe. Ko-
niecznie skontroluj zdrowie. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Warto cieszyć się drobiazgami.

Teraz dłuższe wieczory wypełnić mo-
żesz rozmowami, spotkaniami, marze-
niami. W połowie miesiąca czeka Cię
ważna rozmowa z partnerem. I trochę
zmian w pracy.

Rak 22.06-22.07
W kontaktach z bliskimi zapanuje

atmosfera niedomówień. Szybko to wy-
jaśnij. Dobry okres na zwiększenie ak-
tywności i poprawę kondycji. W pracy
nieco trudniejszy czas, zwłaszcza że
będa zmiany kadrowe. 

Lew 23.07-22.08
Spotykasz osoby, z którymi warto

podtrzymywać kontakty. Być może poz-
nasz kogoś, na kim będzie Ci zależeć.
Samopoczucie niezłe, ale nie oczekuj
od siebie żelaznej kondycji. Zmień spo-
sób odżywiania się. 

Panna 23.08-22.09
Dopiero w drugiej połowie miesiąca

będziesz mieć więcej czasu dla bli-
skich. Skorzystaj z tego i zorganizuj ro-
dzinne spotkanie. W pracy nie rezygnuj
z podjęcia nowych wyzwań. Dasz radę. 

Waga 23.09-22.10
To będzie miły czas dla Ciebie.

Może gdzieś wyjedziesz, może kogoś
poznasz, może w pracy dostaniesz na-
grodę. Pod koniec miesiąca niespo-
dzianka w domu. Uważaj na zdrowie. 

Skorpion 23.10-21.11
Nazbierało się trochę zaległości,

więc w listopadzie będziesz musiała
sobie z tym poradzić. Poproś o pomoc
bliskich. Ktoś z dawnych znajomych
zrobi Ci miłą niespodziankę. Finanse
dobre.

Strzelec 22.11-21.12
Nadszedł czas sukcesów w pracy i

w sprawach sercowych. Będziesz sku-
teczna we wszystkim, za co się weź-
miesz. Nie przesadź z wydatkami.
Przydałoby Ci się także kilka dni urlopu. 

Koziorożec 22.12-19.01
Już jesień. Warto zrobić przegląd

„organizmu”, zwłaszcza że masz ten-
dencję do przeziębień. Spodziewaj się
dobrej wiadomości w sprawach zawo-
dowych. Może się to wiązać z lepszą
sytuacją finansową. Przyjaciółka czeka
na sygnał.

Wodnik 20.01-18.02
Tylko od Ciebie zależy, czy jesień

wyda Ci się ponura, czy wręcz prze-
ciwnie. Wykorzystaj najbliższe dni na
poprawę samopoczucia - idź do fryz-
jera, kosmetyczki, kup sobie coś. Ktoś
miły odezwie się do Ciebie.

Ryby 19.02-20.03
Zwolnij trochę tempo, nie wszystko

musisz robić sama. Nie komplikuj sobie
spraw w pracy, może nowa propozycja
pozwoli ujawnić Twoje talenty. Czekaj
na dobrą wiadomość. 

Uczniowie święciechowskiego gimnazjum Dawid Jóźwiak i Hu-
bert Juszczak mają powody do dumy. Zajęli bowiem II miejsce w
powiecie, reprezentując swoją szkołę na zawodach sportowych
w drużynowym tenisie stołowym. Zawody zostały rozegrane 15
października w Nowym Belęcinie. Tym samym zawodnicy za-
pewnili sobie awans do rejonowego etapu rozgrywek. 

Jak co roku przedszkolaków odwiedził policjant. Funkcjonariusz opowie-
dział "Wiewiórkom" o swojej pracy i niezbędnych przedmiotach, które musi
posiadać każdy policjant. Przede wszystkim mówił jak poruszać się po
drodze i jak zachować się w niebezpiecznych sytuacjach. Dzieci w sku-
pieniu słuchały i starały się zapamietać jak najwięcej.

Pod koniec października uczniowie klasy V z Zespołu Szkół w Długiem
Starem wzięli udział w niecodziennej lekcji historii. Młodzież poznała życie
średniowiecznych ludzi i zaprezentowała stroje z epoki  przygotowane
wraz ze swoimi rodzinami. 
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Z naszych list startują osoby o
poglądach lewicowych, prawico-
wych i centrowych. Łączy nas
wspólne spojrzenie na sprawy lo-
kalne. Są wśród nas radni, dzia-
łacze samorządowi, społecznicy,
strażacy, nauczyciele, rolnicy,
przedsiębiorcy, a także emeryci.
Nikogo nie pytamy o legitymacje
partyjne. Chodniki nie mają prze-
cież partyjnego koloru, co najwy-
żej mają dziury.

Nasze programowe priorytety
są wyrazem oczekiwań miesz-
kańców powiatu, a więc stworze-
nie kompleksowego planu
budowy ścieżek pieszo-rowero-
wych w całym powiecie i admi-
nistracja bliżej ludzi.

Uważamy, że mieszkańcom
zamieszkującym najdalsze części

powiatu należy umożliwić załat-
wianie spraw związanych z rejes-
tracją pojazdów bliżej miejsca
zamieszkania. Obywatele płacą
podatki m. in. po to, by sprawnie i
bez długiego czekania w kolej-
kach załatwiać swoje sprawy.

Chcemy wspierać finansowo
inicjatywy sołectw, które będą in-
tegrowały mieszkańców różnych
gmin naszego powiatu. Dlatego
zachęcamy mieszkańców do
udziału w wyborach samorządo-
wych 16 listopada 2014 roku i
głosowania na kandydatów KW
Leszczyńskie Porozumienie Sa-
morządowe, którzy zagwa-
rantują, że będziemy żyli
RAZEM I ZGODNIE W AKTYW-
NYM I SKUTECZNYM SAMO-
RZĄDZIE.

LPS o aktywny 
i skuteczny samorząd
Komitet Wyborczy Leszczyńskie Porozumienie Samorzą-
dowe skupia ludzi niezależnych o różnym światopoglądzie i
różnorodnych poglądach politycznych.

W tym roku przypada 15. rocznica utworzenia administracji powiatowej
po przemianach ustrojowych. Po wyborach w końcu 1998 roku z początkiem
1999 zaczęli urzędować starostowie: funkcjonować starostwa powiatowe.
Pomimo wielu obaw powiatowa struktura administracji sprawdziła się, a
także może sobie przypisać wiele sukcesów i dokonań. Tak jest też w po-
wiecie leszczyńskim. Z okazji jubileuszu powiat przygotował okolicznościową
galę prezentującą działalność powiatu w minionym 15-leciu. 

Wydany został okolicznościowy album. Od początku tego okresu zna-
czącą pozycję w strukturach samorządowych powiatu leszczyńskiego ma
Polskie Stronnictwo Ludowe. W każdej z kolejnych czterech kadencji Rady
Powiatu Leszczyńskiego ludowcy mieli znaczną liczbę radnych, która po-
zwalała na współzarządzanie powiatem poprzez swoich przedstawicieli w
Zarządzie Powiatu. W tym okresie powiat przeprowadził wiele znaczących
inwestycji, przede wszystkim drogowych, ze sporym udziałem środków ze-
wnętrznych. Do najważniejszych należy zaliczyć przebudowy następujących
odcinków dróg powiatowych: Leszno - Włoszakowice, Leszno - Pawłowice,
Kłoda - Pomykowo, Boszkowo - granica powiatu oraz Belęcin - Bojanice. W
tym czasie powiat podejmował również szereg działań, m. in. w zakresie
oświaty, kultury, ochrony środowiska, bezpieczeństwa, pomocy społecznej.
Usprawniona i zinformatyzowana została powiatowa geodezja. Z inicjatywy
PSL w bieżącej kadencji rozpoczęto dofinansowanie z budżetu powiatu prac
melioracyjnych w spółkach wodnych oraz renowację rowów przy drogach
powiatowych. W nadchodzących wyborach samorządowych Polskie Stron-
nictwo Ludowe wystawia swoje listy kandydatów do Rady Powiatu we
wszystkich pięciu okręgach wyborczych. Do wyborów startują zarówno lu-
dzie doświadczeni, jak i młodzi. Łączy ich chęć działania dla lokalnych spo-
łeczności, dla miasteczek i wsi powiatu leszczyńskiego - naszych Małych
Ojczyzn. Wybór tych kandydatów jest gwarancją solidności, pracowitości i
skuteczności w organach samorządowych dla rozwoju ziemi leszczyńskiej
w kolejnych latach. 

PSL od lat w samorządzie

Wyjazd do Chorwacji

Uczniowie  ze szkoły w Lasoci-
cach kilka dni temu wrócili z Chor-
wacji. W trakcie podróży zatrzymali
się w austriackiej stolicy. Młodzież
miała możliwość podziwiać wiedeń-
skie zabytki,: m. in. parlament,
Operę Wiedeńską, neogotycki ra-
tusz, pałac Schonbrunn, plac św.
Michaela, ekskluzywną ulicę wie-
deńską mieszczącą butiki świato-
wych dyktatorów mody, katedrę św.
Stefana. Po kilkugodzinnym space-
rze po mieście, pełni wrażeń, ruszyli
w dalszą drogę do Prelogu. Na
miejscu uczniowie mieli okazję
uczestniczyć w lekcjach i porównać
metody nauczania. Zaprezentowali
także swój kraj. Ogromnym zainte-
resowaniem cieszyły się zwłaszcza
polskie słodycze. Następnie zwie-
dzili kościół św. Jakuba i odwiedzili
władze miasta Prelog. Kolejnego
dnia wyjechali do Zagrzebia. Ze
względu na swoją historię i znacze-
nie Zagrzeb jest bogaty w zabytki i
wybitną architekturę. Dzielnice wy-

różniają się wyjątkową różnorodno-
ścią architektury - od baroku po
budownictwo współczesne. Zwie-
dzanie rozpoczęli od cmentarza Mi-
rogoj, następnie obejrzeli plac św.
Marka, Kapitol - historyczną osada
w Zagrzebiu, barokowy dwór archi-
diecezjalny z XVIII w., Katedrą
Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny. Był też czas na rozrywkę.
Grupa chorwacka przygotowała
dzień pod hasłem gier i zabaw. Po-
nadto uczestnicy wyjazdu zwiedzili
Medimurje Museum w Cacovec,
Accredo Centar, gdzie czekało na
nich wiele atrakcji i pyszne grillo-
wane jedzenie. Uczniowie rywalizo-
wali w strzelaniu z łuku i wiatrówki,
wspinaczce na ściance i grze w pił-
karzyki. Z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Bibliotek Szkolnych
uczestnicy projektu czytali wiersze,
baśnie, podania,  historyjki w swo-
ich językach narodowych. Wyjazd
do Chorwacji zaliczają do wyjąt-
kowo udanych. 
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Nie ma czasu na nudę

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów ze Święciechowy zorganizował wiele wyjazdów dla swoich seniorów. Członkowie Związku w okresie od
lipca do września odwiedzili: Warszawę, Zieloną Górę i Świnoujście. A to tylko niektóre z licznych wyjazdów. Seniorzy zapraszają wszystkich do ak-
tywnej formy spędzania wolnych dni. A nie ma u nich czasu na nudę. Żyją aktywnie, realizując swoje pasje i zainteresowania. 

Super Puchar Wielkopolski
W sobotę, 18 października, w

Sali Wiejskiej w Święciechowie
odbył się Turniej o Super Puchar
Wielkopolski w kopa sportowego.
Organizatorem imprezy była Wiel-
kopolska Liga Kopa Sportowego.
W zawodach udział wzięło 156
graczy. Po kilku godzinach gry wy-
łoniono zwycięzców. Pierwsze
miejsce zajął Edward Jankowski,
drugie Zenon Kulczyński, a trzecie
Mariusz Madaliński. Poza podium
znaleźli się kolejno: Andrzej Skó-

rzewski, Edward Marciniak, Broni-
sław Ratajczak, Henryk Silawko,
Józef Bremski, Ryszard Woźniak,
Jerzy Piechowiak, Jerzy Cieślak
oraz Bronisław Jastrzębski. Wy-
mienieni gracze zdobyli od 12 do
14 punktów. Późnym wieczorem
wręczono zwycięzcom puchary i
nagrody rzeczowe. Turniej poprze-
dził występ Zespołu Pieśni i Tańca
Marynia ze Święciechowy oraz
Matyldy Obiegały w monologach
gwarowych. 

W sobotę, 25 października, w
Sali Wiejskiej w Święciechowie
bawili się tancerze z Zespołu
Pieśni i Tańca Marynia. Obcho-
dzili tego dnia 26. rocznicę po-
wstania zespołu. Oprócz zabawy
i tańca przyjęto oficjalnie do swo-
jego grona nowych tancerzy. A w
tym roku jest ich naprawdę dużo.
Instruktorki musiały utworzyć
nową, ósmą już grupę taneczną,
bowiem w tej chwili w zespole
tańczy blisko 150 osób. Nowi tan-
cerze przechodzili chrzest, który
stał się tradycją zespołu, polega-
jący na złożeniu przysięgi, wypi-
ciu specjalnej mikstury, przejściu
przez szpaler po dyplom uczest-
nictwa. Do zespołu przyjęto 48
nowych tancerzy. Instruktorki bar-
dzo dziękują wszystkim tance-
rzom i ich rodzicom za
zaangażowanie. Cieszymy się, że
razem tworzymy dużą taneczną
rodzinę i że co roku ona się po-
większa. 

Marynia coraz liczniejsza
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VIVA LA MUSICA

W niedzielę, 12 października, w Sali Wiejskiej w Święciechowie domi-
nowała muzyka i śpiew. Na Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych
VIVA LA MUSICA do naszej gminy przyjechało dwadzieścia zespołów śpie-
waczych i chórów z całego powiatu. Łącznie na scenie zaprezentowało się
ponad 340 śpiewaków. W przeglądzie udział wzięli: Zespół Śpiewaczy
WIOLA ze Święciechowy, Zespół SREBRNY WŁOS z Włoszakowic, chór
HEJNAŁ z Wijewa, Zespół Śpiewaczy RAZEM RAŹNIEJ z Długiego Sta-
rego, ŚPIEWAJ Z NAMI z Włoszakowic, Zespół Pieśni Dawnej KAROLINKI
z Gołanic, ZŁOTA JESIEŃ z Bukówca Górnego, ŚPIEWAJ Z NAMI z Je-
zierzyc Kościelnych, Zespół Śpiewaczy RYDZYNIACY z Rydzyny, Zespół
Śpiewaczy WRZOS z Kąkolewa, Zespół Śpiewaczy ZBARZEWIANKI ze
Zbarzewa, Zespół Śpiewaczy SAMI SWOI z Grotnik, Zespół Śpiewaczy
MEZZO FORTE z Krzycka Wielkiego, Zespół Śpiewaczy BELĘCIN, Ze-
spół Śpiewaczy ECHO z Sądzi, chór CHOPIN z Leszna, ŚPIEWAJ Z NAMI
z Boguszyna, chór EX GAUDIO CORDIS z Leszna, Zespół Śpiewaczy
DŁUŻYNIANKI z Dłużyny oraz Zespół Śpiewaczy CECYLIA ze Święcie-
chowy. Wszystkie zespoły otrzymały pamiątki, okolicznościowe statuetki
oraz dyplomy uczestnictwa. Tradycyjnie wspólnie odśpiewano hymn prze-
glądu „Viva la musica”. Przegląd przebiegł w niezwykle miłej i przyjaznej at-
mosferze. Organizatorem imprezy byli: Samorządowy Ośrodek Kultury ze
Święciechowy oraz Starostwo Powiatowe z Leszna. 


