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Wybraliśmy wójta i radnych
W niedzielę, 16 listopada odbyły się wybory samorządowe. Mieszkańcy na-

szej gminy wybrali wójta i radnych. Do urn poszło 2 538 osób, a zatem wybor-
cza frekwencja wyniosła 42, 29 procent. 

Wójtem gminy Święciechowa ponownie został Marek Lorych. Mieszkańcy powie-
rzyli mu tę funkcję w pierwszej turze wyborów. Marek Lorych otrzymał 1707 głosów, a
więc zyskał poparcie 67,26 procent wyborców. Na jego kontrkandydata głosowało 831
osób. 

Do Rady Gminy wybieraliśmy 15 radnych. O ten mandat ubiegały się 33 osoby.
Radnymi na nową czteroletnią kadencję zostali: Jan Andrzejewski, Zbigniew Zajdel,
Józef Buszewicz, Longina Raburska, Bogna Rusiecka-Kłodnicka, Jerzy Wachowiak,
Jerzy Kołodziej, Edward Kurpisz, Mateusz Stachowski, Jan Korytowski, Zbigniew Sta-
chowiak, Anna Wasilewska, Piotr Smolak, Jan Dutka oraz Elżbieta Miszczak. Wśród
radnych osiem osób będzie pełnić mandat po raz pierwszy. 

Radni reprezentują 6 komitetów wyborczych. Ośmiu radnych zdobyło mandat z Ko-
mitetu Wyborczego Wyborców Marka Lorycha, dwóch z Komitetu Wyborczego Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego, dwóch z Komietetu Wyborczego Prawa i
Sprawiedliwości, dwóch radnych startujących z własnego komitetu wyborczego oraz
jedna radna z Komietetu Wyborczego Leszczyńskiego Porozumienia Samorządo-
wego. 

Radnymi Rady Powiatu z naszej gminy zostali: Remigiusz Leciejewski, Grzegorz
Adamczak i Marian Mielcarek. Wszyscy otrzymali ten mandat po raz drugi. 
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Nowa Rada Gminy

W czwartek, 27 listopada odbyła się pierwsza sesja nowej Rady. Pierwszą cześć obrad prowadził najstarszy radny Jan Korytowski. Najważniejszym
jej punktem było wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego. Wręczył je przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej. Zaraz potem wszyscy radni skła-
dali ślubowanie. Tekst roty ślubowania odczytał przewodniczący Komisji, a radni kolejno ślubowali. Ślubowanie złożył też wójt gminy Marek Lorych. 

Rada wybrała przewodniczącego. Został nim Jan Dutka. Od tego momentu nowy przewodniczący przejął prowadzenie sesji. Zaproponował wybór
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. W jawnym głosowaniu na tę funkcję wybrano Jerzego Machowiaka.

Potem ukonstytuowały się komisje Rady. Komisja Rewizyjna pracować będzie w składzie: Zbigniew Stachowiak, Jan Korytowski, Józef Buszewicz
oraz Jerzy Machowiak.

Radni wybrali też wiceprzewodniczącego Rady. Tę funkcję pełnić będzie Zbigniew Zajdel. 
W grudniu odbędzie się jeszcze druga sesja Rady Gminy. W czasie tych obrad radni uchwalać będą budżet. Najważniejsze punkty dochodów i wy-

datków na rok 2015 omówimy w kolejnym wydaniu „Kuriera”. Będziemy też na naszych łamach przedstawiać nowych radnych. 

Biorąc udział w wyborach samorządowych zadecydowaliśmy, kto wszedł w skład
Rady Gminy Święciechowa.
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Jak załatwić sprawę
W   U R Z ę D Z I E  G M I N Y ?
Szanowni Państwo,
Każdy z nas na co dzień zmaga

się z płaceniem różnego rodzaju
rachunków, podatków i opłat. Ter-
miny ich płatności są różne. Nie-
których płatności dokonujemy
cyklicznie, a już innych w sposób
nieregularny. W natłoku spraw co-
dziennych bardzo łatwo o pogu-
bienie się w całej tej „pajęczynie
terminów”. Niestety, spóźnienie się
z płatnością rodzi negatywne
skutki dla naszego domowego bu-
dżetu. Dochodzą dodatkowe
opłaty, takie jak odsetki, koszty
upomnienia, koszty przesyłki itp.
Stąd, wzorując się na doświadcze-
niu innych urzędów, postanowi-
liśmy udostępnić nową usługę,
polegającą na przypominaniu po-
datnikom o terminie uiszczenia
opłat. 

Sposób załatwienia tej sprawy

jest bardzo prosty. Otóż każdy
chętny do skorzystania z usługi
musi tylko złożyć oświadczenie
woli (zgodę) na otrzymywanie in-
formacji o terminie zapłaty należ-
ności pieniężnych lub jego
upływie, rodzaju i wysokości na-
leżności pieniężnej, podając adres
e-mail swojej poczty elektronicz-
nej. Wzór takiego oświadczenia
publikujemy. Dostępny jest on
także pod adresem: http://bip.
swieciechowa. pl/dokument/3730.

Do wszystkich, którzy zapiszą
się do naszej bazy, będziemy wy-
syłać na kilka dni przed upływem
terminu płatności stosowne przy-
pomnienia.

Serdecznie zapraszamy do
składania oświadczeń!

PATRYK TOMCZAK
ZASTęPCA WÓJTA 

Święciechowa, dnia…......…

............................................
/nazwisko i imię/
...........................................
/adres/
......................................... 

Wójt Gminy Święciechowa 
ul. Ułańska 4

64-115 Święciechowa

Zgoda

Niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o
terminie zapłaty należności pieniężnych lub jego upływie, ro-
dzaju i wysokości należności pieniężnej za pośrednictwem:
e – mail na adres poczty elektronicznej …………………...
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych
przeze mnie danych oraz wykorzystanie w celach wskaza-
nych w niniejszej zgodzie przez Wójta Gminy Święciechowa
jako wierzyciela należności pieniężnych aktualnie i w przy-
szłości. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformo-
wany o dobrowolności podania niniejszych danych oraz o
przysługującym mi prawie wglądu do podanych danych, ich
poprawiania lub żądania usunięcia.

……………………………
Podpis zobowiązanego

WZÓR ZGODY

Jarmark w Niemczech

W dniach od 5 do 7 grudnia de-
legacja naszej gminy wzięła udział
w Jarmarku Adwentowym. Jak co
roku odbył się on w Grosshaber-
sdorf w Niemczech. Tuż przed
Bożym Narodzeniem kilkuoso-
bowa delegacja ze Święciechowy
złożyła wizytę w zaprzyjaźnionej
niemieckiej gminie. Pobyt w Bawa-
rii miał wyjątkowo świąteczny cha-
rakter. Na tegoroczny jarmark

przygotowano kilka świątecznych
potraw. Na stoisku polskim poda-
wano m. in.: krokiety, barszcz oraz
bigos, które cieszyły się dużym po-
wodzeniem. Nie zabrakło kolęd,
świątecznych życzeń czy dzielenia
się opłatkiem. W Jarmarku udział
wzięli m. in. sekretarz gminy Pat-
ryk Tomczak oraz przewodniczący
Młodzieżowej Rady Gminy Mikołaj
Kostaniak. 

JARMARK ŚWIĄTECZNY
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy

na Jarmark Świąteczny. Impreza odbędzie się 20 grudnia w
Sali Wiejskiej w Święciechowie o godzinie 15. W sprzedaży
będą między innymi stroiki świąteczne, pierniki, grzańce.

Odbędą się także występy oraz pokaz wystroju stołu świą-
tecznego. Organizatorem imprezy jest Koło Gospodyń

Wiejskich ze Święciechowy. Zapraszamy! 
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imieniny obchodzą
W grudniu

BARBARA - 4 XII
Imię Barbara ma greckie po-

chodzenie, a oznacza dosłownie
"obcą, cudzoziemkę". W Polsce
pojawiło się w połowie XV w., ale
rekord popularności przeżywało w
latach 40. XX w. Baśki są bardzo
pewne siebie i pobudliwe. Mają
wrodzony zmysł poezji, piękna i
elegancji. Są one doskonałymi
matkami i wspaniałymi przyjaciół-
kami. Ich kolorem jest złoty, rośliną
orchidea, zwierzęciem borsuk,
liczbą trójka, a znakiem zodiaku
Bliźnięta. Barbara obchodzi rów-
nież imieniny: 18 kwietnia, 20 lipca
i 22 września. 

W naszej gminie mieszka 69
pań o imieniu Barbara. Najwięcej
jest ich w Święciechowie – 27, na-
stępnie w Długiem Starem i Goła-
nicach – po 9, Lasocicach – 6 i
Przybyszewie – 4. Barbary miesz-
kają także w Niechłodzie, Krzycku
Małym i Henrykowie – po 3, Dłu-

giem Nowem – 2 oraz w Trzebi-
nach, Strzyżewicach i Ogrodach –
po jednej. Najstarsza pani o tym
imieniu ma 86 lat i mieszka w Go-
łanicach, a najmłodsza 6-letnia
jest mieszkanką Święciechowy.
Wszystkim Basiom życzymy zdro-
wia i szczęścia. 

Barbara Pludra 
z Gołanic

MIKOŁAJ - 6 XII
Mikołaj pochodzi z Grecji i w tłu-

maczeniu znaczy tyle, co "odno-
szący zwycięstwo dla swojego
ludu". W Polsce imię to pojawiło się
w średniowieczu i występowało
jako: Mikuła, Miklosz, Nikoł, Miks.
Do XVII w. nadawano je we wszyst-
kich środowiskach, a później szcze-
gólnie na wsi. Dziś na powrót jest
dosyć modne. Mikołaj to męż-
czyzna, który musi mieć jasno okre-
ślone cele. Rzadko wycofuje się z
obranej drogi. Subiektywny egocen-
tryk, gotowy jednak wiele poświęcić
dla idei. Jego kolorem jest czerwień,
rośliną wierzba, zwierzęciem słoń,
liczbą ósemka, a znakiem zodiaku
Strzelec. Mikołaj obchodzi imieniny
aż 11 razy w roku. Poza grudniem
jeszcze: 14 lutego, 21 marca, 9 i 19
maja, 2 i 18 czerwca, 9 lipca, 10
września, 13 października i 13 listo-
pada. 

W gminie Święciechowa
mieszka 57 panów o imieniu Miko-
łaj. Najstarszy ma 38 lat i mieszka
w Henrykowie, a najmłodszy ma
dwa miesiące i jest święciechowia-

ninem. Najwięcej panów Mikołajów
mieszka w Święciechowie – 24, na-
stępnie w Długiem Starem – 6, Hen-
rykowie – 5, Strzyżewicach i
Lasocicach – po 4, Gołanicach i
Długiem Nowem – po 3. Mieszkają
również w Przybyszewie i Krzycku
Małym- po 2 oraz w Piotrowicach,
Trzebinach, Niechłodzie i Ogrodach
– po jednym. Wszystkim panom ży-
czymy pomyślności w nowym nad-
chodzącym 2015 roku. 

POŻEGNANIE
W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

27. 10 - Maria Szczytyńska (1932), Krzycko Małe
30. 10 - Rafał Merta (1969), Długie Stare
31. 10 - Kazimierz Noskowiak (1948), Święciechowa
02. 11 - Zofia Antoniak (1931), Długie Stare
08. 11 - Zofia Gzyl (1924), Lasocice
08. 11 - Józef Majer (1922), Długie Nowe
14. 11 - Roman Wojciechowski (1958), Strzyżewice
17. 11 - Władysław Sowiński (1925), Długie Stare

Mikołaj Kujawski 
ze Święciechowy

Paczka pod 
choinkę

Młodzieżowa Rada Gminy
Święciechowa, Lokalny Lider
Gminy Święciechowa, Stowarzy-
szenie ZMW z Przybyszewa, Sto-
warzyszenie Krzycka Wyspa
Marzeń oraz Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Święcie-
chowie serdecznie zapraszają
wszystkich mieszkańców gminy
do włączenia się do akcji:
PACZKA POD CHOINKę!

W wybranych miejscach w pa-
rafiach: Lasocice, Święciechowa,
Niechłód, Długie Stare, Krzycko
Małe, Piotrowice, Gołanice wysta-
wione zostało pudełko z napisem:
ŚW.MIKOŁAJ POMAGA

Do tego pudełka należy wrzu-
cać kartki z danymi osób, które po-
trzebują pomocy na święta. Trzeba
wpisać imię i nazwisko, wiek oraz

adres osoby lub rodziny, która po-
winna zostać obdarowana świą-
tecznym prezentem. W ten
świąteczny czas apelujemy o prze-
myślenie, czy potrzebujesz takiej
pomocy, a także o rozejrzenie się
wokół siebie, czy wśród twoich są-
siadów, rodziny, przyjaciół są
osoby, do których Święty Mikołaj
nie zawita? Nie chcemy, by jakieś
dziecko nie czuło magii tych świat!
Na dane osób potrzebujących po-
mocy czekamy do 9 grudnia!

Każdy może zostać Świętym
Mikołajem! 

Od 13 grudnia w ustalonych
miejscach wystawiona zostanie
świąteczna choinka z bombkami o
różnych numerkach, na bombce
będzie podana płeć i wiek osoby,
która oczekuje pomocy. Chcesz
przygotować paczkę- zabierz z
choinki bombkę, przygotuj tej oso-
bie paczkę ze słodyczami, zabaw-
kami lub innymi prezentami i
przynieś ją do wybranych punktów.
Paczki nie muszą być wartościowe
– okaż serce i spraw prezent innym!

Informacje o miejscach umiesz-
czenia pudełka, choinki oraz
miejsca przyjmowania paczek znaj-
dziecie na plakatach w poszczegól-
nych wsiach.

W Wigilię paczki zostaną przez
Świętego Mikołaja dostarczone
osobom potrzebującym!

My ze swojej strony gwarantu-
jemy, że paczki trafią w dobre ręce,
a Państwo szlachetnym gestem
wywołają na czyjejś twarzy
uśmiech!

Dzień czystego powietrza

W piątek, 14 listopada, po raz
dziesiąty obchodzony był w całej
Polsce Dzień Czystego Powietrza.
Z tej okazji uczniowie szkoły w
Święciechowie przyłączyli się do
akcji „Kochasz dzieci, nie pal
śmieci”, prowadzonej pod patrona-
tem Fundacji Ekologicznej Arka. W
tym dniu młodzież wyszła z trans-
parentami na ulice naszej miejsco-

wości, a na szkolnym spotkaniu z
rodzicami przedstawiono prezenta-
cję na temat szkodliwości spalania
odpadów w piecach domowych.
Uczniowie mówili między innymi o
tym, że powietrze wywiera istotny
wpływ na nasze życie i zdrowie.
Powietrzem oddychamy bez chwili
przerwy. Jego czystość jest bardzo
ważna. Mamy na to wpływ!
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Koncert Teresy Werner
Tradycją stały się już koncerty organizowane z okazji Dnia Seniora. W niedzielę, 9 listopada, w Sali Wiejskiej w Święciechowie odbył się koncert Te-

resy Werner, jednej z największych gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej. Wypełniona po brzegi sala bawiła się do nowych oraz znanych utworów ar-
tystki. Teresa Werner, ciesząca się olbrzymią popularnością na Śląsku, zaistniała dzięki takim przebojom, jak: "Miłość jest piękna", "Dałabym Ci dała",
czy "Kocham swoje morze". Jej piosenki oraz teledyski regularnie emitowane są na antenach radiowych i stacjach telewizyjnych. W Święciechowie ar-
tystka dała prawie dwugodzinny koncert. Chętnie rozdawała autografy i pozowała do zdjęć z fanami. 

Znaleziona księga

Do Samorządowego Ośrodka
Kultury w Święciechowie dotarła
informacja o znalezieniu starej
Księgi protokólarnej ze Święcie-
chowy. Księga pojawiła się w
punkcie skupu surowców wtórych
w Lesznie. Udało się do niej do-
trzeć. W tej chwili jest w posiada-
niu Ośrodka Kultury. Mowa o
Księdze protokólarnej Magistratu z
lat 1907 – do maja 1939. Pierwsza
część napisana jest w języku nie-
mieckim i dotyczy lat 1907 – 1912.
Przez kolejne osiem lat nie doko-
nano żadnych adnotacji. Następne
wpisy w języku polskim dotyczą lat
1920 – 1939. Niniejsza książka za-
wiera ogółem 200 stronnic, które
opatrzone są numerami. Opisane
są tam między innymi takie
sprawy, jak: wybór stróżów noc-

nych, ustanowienia cen zboża i
siana, upaństwowienie policji ko-
munalnej, uchwały budżetowe,
zatwierdzanie bezpośrednich po-
datków gminnych czy plany w ce-
lach naprawy dróg. Przymierzamy
się w najbliższym czasie do opub-
likowania księgi na stronie
internetowej Samorządowego
Ośrodka Kultury. 
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W czwartek, 20 listopada, od-
była się IV sesja Młodzieżowej
Rady Gminy Święciechowa. Prze-
wodniczący Mikołaj Kostaniak
powitał radnych, opiekuna Mło-
dzieżowej Rady Gminy Patryka
Tomczaka oraz zaproszonych na
sesję gości: Edytę Borowczak,
Beatę Tycner - prezes Stowarzy-
szenia ZMW Przybyszewo oraz
Joannę Primel - kierownika GOPS-
u. Radni spośród sześciu propozy-
cji wybrali nowe logo.
Zwyciężczynią została Marta
Novak-Chudzińska. Dokładnie
omówiona została również akcja
"Paczka pod choinkę", która wy-
startowała z początkiem grudnia.
Celem akcji jest obdarowanie po-
trzebujących mieszkańców naszej

gminy, w szczególności dzieci,
świątecznymi prezentami. Współ-
organizatorami będą również: Sto-
warzyszenie ZMW Przybyszewo
oraz Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej. Wspólnie z przedsta-
wicielami tych organizacji zaplano-
wano kolejność działania. Podczas
posiedzenia omówiony został
także program "Polska Fabryką
Dobra", do którego przystąpiła
nasza gmina. Na sesji omówiono
również akcję organizowaną przez
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w miesiącach styczeń- maj
"Czysty Aniołek", w ramach której
młodzież zaangażuje się w działa-
nia na rzecz potrzebujących
mieszkańców naszych miejscowo-
ści. 

Logo dla Rady

Pod koniec listopada w Ze-
spole Szkół w Święciechowie po
raz kolejny odbył się Turniej Pił-
karski Szkół Podstawowych i
Gimnazjalnych o Mistrzostwo
Gminy Święciechowa. W turnieju
wzięło udział 60 zawodników re-
prezentujących szkoły ze Świę-
ciechowy, Lasocic i Długiego
Starego. W pierwszej kategorii
szkół podstawowych przyznano
następujące miejsca: I - Święcie-

chowa, II - Długie Stare, III - La-
socice. W kategorii gimnazjów na
podium także znaleźli się ucznio-
wie ze Święciechowy, następnie
uczniowie z Długiego Starego i
Lasocic. Organizatorem turnieju
był Klub Sportowy Kormoran
Święciechowa. Zawody sędzio-
wali Adam Tyrała i Ryszard
Płachta. Wszyscy zawodnicy
otrzymali medale, a poszczególne
szkoły dyplomy. 

Turniej piłkarski

PODATKI 2015
Rada Gminy Święciechowa podjęła decyzję dotyczącą po-
datków na rok 2015. Sesja poświęcona tej sprawie odbyła
się 23 października. Radni uchwalili podatek rolny, w
związku z ogłoszoną ceną żyta. Natomiast pozostałe po-
datki pozostały bez zmian i nie wymagały podejmowania
uchwał. Przypomnijmy więc, jakie podatki płacić będą
mieszkańcy naszej gminy w nadchodzącym roku. 

Podatek rolny 
Podstawą obliczania podatku

rolnego jest oficjalna cena skupu
żyta ogłoszona przez prezesa
Głównego Urzędu Statystycz-
nego. Komunikat prezesa okre-
śla, że cena kwintala żyta
aktualnie wynosi 61, 37 zł. 

Aby obliczyć podatek rolny,
cenę skupu żyta za kwintal
mnoży się razy 2,5. 

Radni naszej gminy podjęli
uchwałę, która obniża kwotę
średniej ceny skupu żyta, bę-
dącą podstawą do obliczania po-
datku rolnego. Otóż decyzją
Rady, podobnie jak w zeszłym
roku, na terenie gminy Święcie-
chowa cena za jeden kwintal
żyta wynosić będzie 50 zł. A
zatem podatek rolny od hektara
przeliczeniowego na rok 2015
także się nie zmieni i wyniesie
125 zł. Podatek rolny można za-
płacić maksymalnie w czterech
ratach. Termin pierwszej raty
mija 15 marca 2015 roku. Ko-
lejne raty przypadają na 15 maja,
15 września oraz 15 listopada. 

Podatek od nieruchomości 
W tej kategorii podatków obo-

wiązywać będzie kilka stawek, i
tak: 

1. od gruntów: 
a. związanych z prowadze-

niem działalności gospodarczej
bez względu na sposób zakwali-
fikowania w ewidencji gruntów i
budynków — 0, 69 zł od m2 po-
wierzchni, 

b. pod jeziorami, zajętych na
zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrownie wodne - 4, 56 zł od 1
ha powierzchni, 

c. pozostałych, w tym zaję-
tych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizację
pożytku publicznego -  0, 18 zł
od m2 powierzchni. 

2. Od budynków lub ich czę-
ści: 

a. mieszkalnych — 0, 58 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej, 

b. związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodar-

czej - 19, 49 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

c. zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w za-
kresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym — 10, 75 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

d. związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych w rozu-
mieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez pod-
mioty udzielające tych świad-
czeń — 4, 68 zł od 1m2
powierzchni użytkowej,

e. pozostałych, w tym zaję-
tych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje
pożytku publicznego — 4, 92 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej. 

3. Od budowli — 2% ich war-
tości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt  3 i ust. 37
Ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych. 

Podatek od nieruchomości
mieszkańcy zobowiązani są za-
płacić w czterech ratach — do
połowy marca, maja, września i
listopada. 

Opłaty targowe
Wysokość stawki opłaty tar-

gowej od osób fizycznych, osób
prawnych oraz jednostek organi-
zacyjnych niemających osobo-
wości prawnej, dokonujących
sprzedaży na terenie gminy, wy-
nosi 40 zł dziennie. Opłata tar-
gowa płatna jest u inkasenta w
dniu, w którym dokonywana jest
sprzedaż. Inkasentami są sołtysi
i osoby wyznaczone przez Radę
Gminy. 

Podatek od środków trans-
portowych

Dotyczy właścicieli samocho-
dów ciężarowych, ciągników,
przyczep i naczep oraz autobu-
sów. Ze szczegółową tabelą tych
opłat można zapoznać się w sie-
dzibie Urzędu lub na stronie in-
ternetowej Urzędu. Podatek od
środków transportowych płatny
jest w dwóch ratach -  w terminie
do 15 lutego i 15 września. Na-
leży go uiścić bez wezwania w
kasie banku lub przez internet.
Podatek ten pozostaje taki sam
jak w roku ubiegłym. 
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Z Kroniki Święciechowy

W naszej Kronice zamiesz-
czony został artykuł napisany
przez Marcina Rydlewicza pt. „W
Święciechowej pod znakiem mło-
dości”, dotyczący I zawodów kon-
nych sekcji LZS w 1978 r.. Oto
treść artykułu: „Miasteczko Świę-
ciechowa w woj. leszczyńskim było
w tych dniach terenem bardzo cie-
kawych międzywojewódzkich za-
wodów konnych. Zorganizowano
je bardzo sprawnie na miejscowym
boisku LZS staraniem tamtejszego
kierownictwa Urzędu Gminy i dzia-
łaczy sekcji jeździeckiej LZS „Zoo-
technik” Pawłowice. Zgromadziła
ona reprezentantów 11 sekcji z
woj. leszczyńskiego i poznań-
skiego. W ramach zawodów roze-
grano trzy atrakcyjne konkursy.
Konkurs klasy „N” – szybkości o
puchar Urzędu Gminy Święcie-
chowa z udziałem 23 koni przy-
niósł zasłużony sukces Jackowi
Przewoźnemu z LZS Posadowo
na „Hacjendzie”, drugim był A.
Dąbrowski z LZS „Dąbroczanka”
Pępowo na „Dzuflu”, a trzecim
Wojciech Dąbrowski z LZS Garzyn
na „Jaguarze”. W konkursie klasy
„P” – zwykłym o piękne trofeum,

puchar Wojewódzkiego Zarządu
LZS, najlepszy w wyrównanej
stawce jeźdźców okazał się Woj-
ciech Helak z LKJ „Abaria” Iwno na
„Opcji”. Na finiszu wyprzedził on
swojego brata Stanisława (również
LKJ „Abaria” Iwno) na koniu „Im-
post”, Jana Mieszkałę z LZS „Dąb-
roczanka” Pępowo na „Bataliście” i
Jacka Raburskiego z LZS „Zoo-
technik” Pawłowice na „Jarze”.
Konkurs klasy „N” – dla młodych
koni i zawodników - zgromadził na
starcie 25 rumaków. Rywalizo-
wano tu o puchar Gminnej Spół-
dzielni Święciechowa. Konkurs był
bardzo zacięty i emocjonujący, po
bezbłędnym przejeździe do ostat-
niej rozgrywki zakwalifikowało się
aż 12 koni. Zwycięsko z niej wy-
szło 3 jeźdźców, w tym jedna ama-
zonka. Ostatnim punktem
programu, udanej pod każdym
względem imprezy, był konkurs
debiutów na ośmiu obniżonych
przeszkodach. Próbowało tu
swych umiejętności kilkunastu
młodych zapaleńców w tej pięknej
dyscyplinie sportu” (na zdjęciu I
zawody konne sekcji LZS w Świę-
ciechowie). 

- W dniu 23. 01. 1978 r. mło-
dzież gminy Święciechowa odwie-
dziła z występami Leszno, dając
koncert z cyklu „Młodzież gminy
społeczeństwu miasta i wojewódz-
twa”. Emerytowany z-ca dyrektora
szkół Józef Borowiak uzyskuje tytuł
„Zasłużonego Nauczyciela PRL”. 

- W dniu 15. 02. 1978 r. odbyła
się I sesja nowej kadencji Gminnej
Rady Narodowej w Święciechowie.
W wyborach do rad narodowych
wybrano 30 radnych. Na I sesji do-
konano wyboru przewodniczącego
Gminnej Rady Narodowej, którym
został ponownie Kaczmarek Zyg-
munt. Na zastępców wybrano
Maćkowiaka Józefa i Becelę Anto-
niego. Sesję otwarła Marta Ko-
nieczna. Udział w sesji brali między
innymi: Adela Dankowska – czło-
nek Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Lesznie, Kazi-
mierz Zgoła – członek Egzekutywy
KW PZPR w Lesznie. 

- Przybyszewo otrzymuje jako
wieś w konkursie „Najlepsza Wieś
– Wzorowy Rolnik” I miejsce w
gminie Święciechowa i kwotę 150
tys. złotych na najpilniejsze po-
trzeby wsi. Rolnicy wsi gospoda-

rują dobrze. Każdego roku po pra-
cach wiosennych naprawiają drogi
własnym sprzętem mechanicznym.
Zabudowania we wsi i opłotowania
są utrzymane w dobrym porządku.
Przystąpiono do zwodociągowania
Święciechowy. Pierwsze wykopy
robiono na ulicy Kościelnej i ulicy
Lasocickiej.

- W sierpniu Urząd Gminy przy-
jął od Gminnej Spółdzielni „S CH”
w Święciechowie budowę świetlicy
wiejskiej w Lasocicach. Inwestycja
ta jest realizowana systemem gos-
podarczym, w ramach czynów
społecznych przez Urząd Gminy.
Obiekt budowany przy partycypa-
cji finansowej Gminnej Spółdzielni
będzie przeznaczony na sklep GS,
salę wiejską, bibliotekę, Klub Rol-
nika oraz placówkę ORMO. 

- Dnia 22 lipca 1978 r. oddano
do użytku nowy obiekt w Gołani-
cach – Ośrodek Kulturalno-Rek-
reacyjny z remizą OSP, budowany
w ramach czynów społecznych,
systemem gospodarczym przez
Urząd Gminy ( na zdjęciu młodzie-
żowa drużyna OSP podczas
otwarcia nowego obiektu w Goła-
nicach). 

W czwartek, 6 listopada, w
święciechowskiej bibliotece gościł
Lech Lament. Spotkanie odbyło
się w ramach XX Dnia Leszczyń-
skiego i XXXVII Międzynarodo-
wego Listopada Poetyckiego. Lech
Lament to poeta, rysownik, grafik,
rzeźbiarz, malarz, kompozytor,
autor tekstów piosenek i widowisk
dla dzieci. Urodził się w Turku,
gdzie mieszka i pracuje. Zadebiu-
tował w 1976 r., natomiast pierw-
szy tomik „Lęk przestrzeni” wydał
w 1978 r. Dotychczas ukazało się
piętnaście zbiorów jego wierszy.

Spotkanie autorskie Publikował w miesięcznikach lite-
rackich. Jego twórczość charakte-
ryzuje się fascynacją tematami
trudnymi do uchwycenia, próbą
dotarcia do tego, co niedostrze-
galne oraz dążeniem do odkrycia
własnej natury. W 2006 r. został
uhonorowany brązowym medalem
„Zasłużony Kulturze - Gloria Artis”.
Z artystą spotkali się uczniowie
klasy Vb ze szkoły w Święciecho-
wie. Wysłuchali oni kilkunastu
wierszy ilustrujących główne te-
maty zainteresowań i fascynacji
poety. Zaprezentował on również
dzieciom zabawne teledyski na-
kręcone do tekstów jego piosenek.
Na zakończenie uczestnicy spot-
kania otrzymali od pana Lecha La-
menta pamiątkowe autografy z
dedykacjami.
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Pasją kon
Karol Chorążak ze Święciechowy dokładnie pamięta, kiedy tato kupił mu pierwszego konia. To był r     
należał zarówno do niego, jak i do starszego brata. Obydwaj lubili jeździć wierzchem. Ojciec wynają      
roku kupił drugiego konia, a później sam założył hodowlę kucyków. Konie są więc w rodzinie niema     

A zaczęło się od tego, że ro-
dzice pana Karola jeździli do zna-
jomych w Siedlnicy. Tam była
stadnina i każdy pobyt u nich wią-
zał się z końmi. Chłopcy nie tylko
oglądali konie, ale pomagali w staj-
niach, uczyli się jeździć wierz-
chem, wybierali się bryczkami do
lasu. Bardzo im się to podobało.
No a potem, gdy już mieli swoje
konie, mogli to hobby naprawdę
rozwijać. 

- Nie wyobrażam sobie życia
bez koni – mówi Karol Chorążak.
– One są częścią mojej codzien-
ności. Dają radość całej rodzinie.
To już nie tylko hobby, to pasja. 

W rodzinie Chorążaków nie
było tradycji jeździeckich. Zarówno
Karol, jak i jego brat oraz tata są
samoukami. Weszli do świata ko-
niarzy niemal przez przypadek.
Przez lata obserwowali innych wła-
ścicieli koni, poznawali zwierzęta,
uczyli się je rozumieć. Przez ich
stajnie w Krzycku przewinęło się
kilkanaście koni. Jedne zostawały
na dłużej, inne zaledwie na kilka

miesięcy. Teraz są cztery duże
konie - dwa rasy śląskiej i dwa fry-
zyjskiej. 

O tych rasach pan Karol potrafi
ciekawie opowiadać. Najpierw miał
konie rasy wielkopolskiej. Do po-
wożenia były trochę za duże, mało
skrętne. Koń rasy śląskiej jest
świetny zarówno w pracy, jak i w
rekreacji. Jest przychylny człowie-
kowi, pozbawiony agresji, złych
nawyków, robi karierę sportową na
całym świecie. A fryzy są piękne,
paradne, wykorzystywane przy
okazji dostojnych imprez, wesel,
pokazów. 

Pan Karol więcej radości zaczął
czerpać z powożenia. Na co dzień
jest współwłaścicielem hurtowni i
sklepów artykułów metalowych w
Lesznie. Jest ekonomistą. Ale ma
też inną firmę, związaną oczywi-
ście ze swoją pasją. O tej drugiej
napiszemy później. Póki co roz-
mawiamy o koniach. 

- Samo obcowanie z koniem
jest wielką przyjemnością – mówi
pan Karol. – Nie tylko wówczas

gdy jedziemy spacerowo przez las, ale
także wtedy gdy go karmimy, wypusz-
czamy na wybieg, trenujemy. W sezo-
nie co najmniej dwie godziny dziennie
spędzam z końmi. 

Opowiada pan Karol, jak dobiera
konie do zaprzęgu. Najpierw łączy je w
pary ze względów wizualnych, bierze
pod uwagę ich wielkość, umaszczenie,
budowę ciała. Potem zestawia zwie-
rzęta charakterami, a na końcu ce-
chami fizjologicznymi. To naprawdę
sztuka dobrać odpowiednie konie, a
potem miesiącami je układać, aby szły
tak, jak chce trener i robiły to, co im
każe. No i żeby pięknie wyglądały. 

Powożenie stało się pasją pana Ka-
rola. Oczywiście to amatorskie, rekrea-
cyjne, a nie wyczynowe. Od wiosny do
jesieni niemal w każdej gminie są za-
wody w powożeniu. W wielu Karol Cho-
rążak bierze udział. Wcześniej trenuje
konie, koryguje błędy, złe nawyki,
współpracuje z osobą, która jako luzak
jest na bryczce i pomaga prowadzić za-
przęg. W 2010 r. razem z kolegą został
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 nie
              rok 1998. Tak naprawdę koń

              ął więc u rolnika stajnię, po
               al od dwudziestu lat. 

mistrzem Polski amatorów w powoże-
niu. Nie o wyniki jednak chodzi. Każde
kolejne zawody to przygoda. A odbywają
się one w Rawiczu, Śmiglu, Bukówcu,
Pępowie, Wolsztynie i wielu innych
miejscowościach. Na niektóre jeździ z
synem, który teraz ma 9 lat, a który
swoje pierwsze kroki w sporcie zaprzę-
gowym stawiał jako 6-latek. Na pewno
będzie koniarzem. 

- W tym sporcie piękne jest to, że
właściciele koni tworzą niezwykłe śro-
dowisko – dodaje pan Karol. – Wystar-
czy sygnał, aby jeden drugiemu
pomagał. Koniarze pożyczają sobie
sprzęt, w razie potrzeby wspólnie go
przygotowują, podwożą konie, rozkła-
dają ładunek. Mam wrażenie, że zapo-
minają, iż są sportowymi rywalami. 

A przecież w powożeniu amatorskim
liczy się także wynik. Konkurencja zręcz-
nościowa polega na precyzyjnym prze-
jechaniu między bramkami. Natomiast w
maratonie pokonać trzeba około 10 kilo-
metrów z różnymi przeszkodami. Przy
jednej i drugiej otrzymuje się punkty. Pan

Karol raz ma ich więcej, raz mniej.
Ale cieszą wszystkie. 

To nie jest ani tani, ani łatwy
sport. Konia trzeba utrzymać, za-
pewnić mu opiekę weterynaryjną,
sprawić uprząż, w przypadku po-
wożenia kupić bryczkę. Trzeba też
znaleźć codziennie czas na zaj-
mowanie się nim, układanie go,
zapewnienie mu ruchu, zajęcia. No
a przede wszystkim konia trzeba
lubić, a może nawet na swój spo-
sób kochać. 

- Dla mnie posiadanie konia to
jedna wielka radość – wyjaśnia
pan Karol. – I to niezależnie od
tego, czy przy nim pracuję, czy
jadę w pole oglądać jak rośnie
zboże. Tak czy inaczej mam kon-
takt z przyrodą. A nie ma nic pięk-
niejszego, jak parą koni

zaprzęgniętych do powozu jechać
przez las.

Pewnie dlatego pan Karol z ko-
legami również prezentuje swoje
zaprzęgi przy innych okazjach.
Ostatnio na przykład na bryczkach
wieźli żużlowców przed meczem
na stadionie Unii Leszno. A w
Święciechowie ciągnęli konną si-
kawkę podczas Rejonowych Za-
wodów Sikawek Konnych. Bywało,
że wiózł młodych do ślubu lub
dzieciom na festynie organizował
przejażdżki. Nawet na własny ślub,
11 lat temu, postanowił pojechać
bryczką. Z uśmiechem mówi, że
uparł się, żeby tę wyjątkową
bryczkę zrobić samemu. I zrobił,
choć trwało to prawie rok. 

I właśnie bryczki, a właściwie
ich budowa stała się kolejną pasją

pana Karola. Kilka lat temu założył
firmę Powozy Konne Karol Chorą-
żak. W domu ma pięć własnych
powozów, każdy przeznaczony
jest do innego celu. A wyproduko-
wał ich już  sporo. Jeżdżą na
całym świecie. 

A ponieważ opowieść o brycz-
kach, powozach i dyliżansach,
które wyjechały ze Święciechowy
w świat, jest naprawdę fascynu-
jąca, opiszemy ją w kolejnym arty-
kule. Pan Karol obiecał podzielić
się tymi ciekawostkami z naszymi
czytelnikami. Wkrótce odwiedzimy
go więc po raz drugi. 

HALINA SIECIńSKA
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Bibliotekarz radzi

Książka „Gwiazd naszych
wina” to powieść obyczajowa,
która opowiada o szesnastoletniej
Hazel. Dziewczyna choruje na
raka i tylko dzięki cudownej terapii
jej życie zostało przedłużone o
kilka lat. Jednak nie chodzi do
szkoły, nie ma przyjaciół, nie funk-
cjonuje jak inne dziewczyny w jej
wieku, zmuszona do noszenia ze
sobą butli z tlenem i poddawania
się ciężkim kuracjom. Nagły zwrot
w jej życiu następuje, gdy na spot-
kaniu grupy wsparcia dla chorej
młodzieży poznaje niezwykłego
chłopaka. Augustus jest nie tylko
wspaniały, ale również, co zaska-
kuje Hazel, bardzo nią zaintereso-
wany. Tak zaczyna się dla niej
podróż, nieoczekiwana i wytęsk-
niona zarazem, w poszukiwaniu
odpowiedzi na najważniejsze pyta-
nia: czym są choroba i zdrowie, co
znaczy życie i śmierć, jaki ślad
człowiek może po sobie zostawić
na świecie.

Kolejna propozycja „Magno-
lia” Grażyny Jeromin-Gałuszki to
opowieść o Filipie Spalskim, pilo-
cie, który kocha latać. Pewnego
dnia wraca do domu po długim
locie przez Atlantyk i dowiaduje
się, że jego żona odeszła. Nie
chciała dłużej czekać - na niego,
dziecko, na wspólne życie. Filip
nagle widzi, że nic mu nie zostało.
Jest sam, nie ma przyjaciół ani ro-
dziny. Wsiada w samochód i rusza
przed siebie. Dojeżdża na koniec
świata, do małej wioski w Biesz-
czadach, gdzie czas płynie tak
wolno, że wszyscy kupują gazety
sprzed tygodnia. Na nieczynnej
poza sezonem stacji kolejowej
spotyka mężczyznę, będącego w
podobnej sytuacji. Kupuje od nie-
znajomego zaniedbany pensjonat
o nazwie Magnolia. Pracuje tam
kilka niezwykłych kobiet, które od-
mienią jego życie.... Czasami do-
piero na bieszczadzkiej wsi życie
nabiera prawdziwego znaczenia.

Proponujemy dwie kolejne lektury. Tym razem są to „Gwiazd
naszych wina” Johna Greeka oraz „Magnolia” Grażyny Jero-
min-Gałuszki.

Święto Patronki Szkoły
Początek listopada to szcze-

gólny czas dla szkoły w Święcie-
chowie. Uczniowie nie tylko
obchodzą Dzień Patronki - Marii
Skłodowskiej-Curie, ale także
przyjmują do uczniowskiej spo-
łeczności pierwszoklasistów. W
tym roku było ich wyjątkowo dużo,
bo aż trzy oddziały. Dzieci śpie-
wały, recytowały wiersze i tańczyły
wymachując kolorowymi chustami i
szarfami. Popisom pierwszoklasis-
tów przyglądali się zaproszeni go-
ście, rodzice maluchów oraz
uczniowie całej szkoły. Pierwszo-
klasiści po złożeniu przysięgi udali
się do stołówki, gdzie czekał na
nich słodki poczęstunek przygoto-
wany przez mamy. Potem, w kla-
sach, dzieci otrzymały prezenty od
rodziców i starszych kolegów. W
tym samym czasie w sali gimna-
stycznej rozpoczęła się gala wrę-
czania statuetek dla najlepszego
sportowca, naukowca, artysty,
działacza i fairplayera. Tej uroczys-
tości towarzyszyły jeszcze inne at-
rakcje - rozgrywane były mecze „W

dwa ognie”, Dawid Mazur prezen-
tował swe nieprzeciętne umiejęt-
ności koszykarskie, a Martyna
Frąckowiak uczyła tańczyć zumbę.
Nie zabrakło także akcentu zwią-
zanego z patronką. Przez cały
czas trwania uroczystości drużyny
z klas gimnazjalnych brały udział w
konkursie wiedzy o życiu Marii
Skłodowskiej-Curie. A oto zdo-
bywcy statuetek w             po-
szczególnych kategoriach.
SZKOLNY NAUKOWIEC: I-III SP
Michał Kuliński, IV-VI SP Piotr Syl-
woniuk, I-III GIMN. Dawid Maka-
łowski. SZKOLNY SPORTOWIEC:
I-III SP Mikołaj Chorążak, IV-VI SP
Piotr Sylwoniuk, I-III GIMN. Dawid
Dudek. SZKOLNY DZIAŁACZ: I-III
SP Jędrzej Kurpisz, IV-VI SP Ni-
kola Dąbrowska, I-III GIMN. Fabian
Łomiński. SZKOLNY ARTYSTA: I-
III SP Ignacy Pietrucha, IV-VI SP
Aleksandra Groblica, I-III GIMN.
Kaludia Stanek. SZKOLNY FAIR-
PLAYER: I-III SP Filip Jamroziak,
IV-VI SP Krzysztof Mroziński, I-III
GIMN. Hubert Mrozkowiak. 

ZAGADKA LITERACKA
Po raz kolejny podajemy treść zagadki oraz 

zwycięzcę i rozwiązanie z poprzedniego miesiąca. Aby zapo-
znać się z regulaminem, 
zapraszamy na stronę:

https://www.facebook.com/Biblioteka-Samorządowy-Ośrodek-Kul-
tury-Święciechowa

Zagadka nr 11: „Mówił, że nikogo się nie boi, gdy zechce da
radę wszystkim. Teraz smutny w kącie stoi,

bo wystraszył się maleńkiej myszki”.

Oczekujemy na odpowiedź: o kim
mowa,jaka to książka oraz kto jest

jej autorem.
Rozwiązanie zagadki nr 8: książka pt.
"Calineczka" H.CH.Andersena. Spoś-

ród prawidłowych rozwiązań wyło-
niono zwycięzcę. 

Został nim Gracjan Kopaliński. 
Gratulujemy. 

Ocalić od zapomnienia

We wtorek, 2 grudnia, w
święciechowskiej bibliotece od-
było się inauguracyjne spotka-
nie z cyklu „Ocalić od
zapomnienia”. Dziś świat robó-
tek ręcznych wygląda nieco
inaczej, choć techniki pozostały
niezmienne od lat. Czytelniczki
– pasjonatki szydełkowania i

wszelkich prac, które tworzą
zręczne ręce – postanowiły się
spotkać.

Sympatyczne panie wymie-
niały doświadczenia, dzieliły się
własnymi pomysłami i demonstro-
wały jak tworzą swoje dzieła. Na
oczach obecnych powstawały cu-
deńka. Okazuje się, że te precy-
zyjne prace wcale nie wymagają
ciszy i skupienia, gdyż tryskające
energią i humorem panie tworząc
swoje dzieła doskonale się bawiły
gawędząc o tym i owym…

Podziwiać było można wszel-
kiego rodzaju koronki, kolczyki, fi-
ranki, sweterki, serwetki, obrusy,
decoupage, hardanger czy kartki
wykonane technika pergamano.
Panie nie wyobrażają sobie życia
bez swoich kolorowych nici i włó-
czek. Spotkanie tak przypadło do
gustu uczestniczkom, że postano-
wiły spotykać się cyklicznie.
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First steps 2014

Pod koniec października od-
była się kolejna IX już edycja gmin-
nego konkursu z języka
angielskiego First Steps. W kon-
kursie tym wzięli udział uczniowie
z Jezierzyc Kościelnych, Lasocic,
Święciechowy i Długiego Starego
- w sumie 24 piątoklasistów. Każdy
z uczestników musiał się zmierzyć
z testem składającym się z 50
pytań z gramatyki, leksyki, funkcji
językowych, słuchania i czytania
ze zrozumieniem. Walka o pierw-
sze miejsca była bardzo zacięta,
ponieważ zarówno o miejsce

pierwsze, jak i trzecie trzeba było
walczyć w dogrywce! Miejsca od
pierwszego do czwartego zostały
wyróżnione nagrodami książko-
wymi, a zwycięzca wrócił do domu
z nową MP4. Praca pozostałych
uczestników konkursu również
została doceniona, bowiem każda
z osób otrzymała drobny upomi-
nek. Kolejne miejsca zajęli: I –
Julia Józefiak z Długiego Starego,
II – Emilia Prałat z Długiego Sta-
rego, III – Joanna Kubacka z Dłu-
giego Starego i Kacper
Kołodziejczyk ze Święciechowy.

Gdzie jest praca?

Pod koniec października
grupa gimnazjalistów ze szkoły w
Święciechowie wzięła udział w
grze miejskiej pod hasłem: „Gdzie
jest praca?”. Impreza zorganizo-
wana przez Wielkopolską Izbę
Rzemieślniczą w Poznaniu od-
była się w ramach Ogólnopol-
skiego Tygodnia Kariery. Podczas
gry uczniowie mieli możliwość od-
wiedzenia zakładów pracy oraz
przeprowadzenia rozmów z
przedsiębiorcami. Poznali rów-
nież ścieżki kariery zawodowej,
dzięki spotkaniu z doradcą zawo-
dowym. W grze wzięło udział pięć
zespołów z terenu Leszna i po-
wiatu leszczyńskiego. Każdy z
nich miał do wykonania szereg
zadań związanych z poszukiwa-

niem pracy, znajomością rynku
oraz wykonywaniem czynności w
danym zawodzie. Do najciekaw-
szych zadań należało przepro-
wadzenie sondy wśród mieszkań-
ców Leszna na temat dostępności
pracy w mieście. Ostatecznie
nasza drużyna zajęła II miejsce,
ustępując nieznacznie Gimnaz-
jum nr 7 z Leszna. Kolejne
miejsca zajęły Gimnazja nr 8 i 1 z
Leszna oraz Zespół Szkół z Pa-
włowic. Zabawa była udana, a or-
ganizatorzy zaprosili szkoły na
kolejną edycję w przyszłym roku.
W skład drużyny wchodzili: Re-
nata Spychała, Sylwia Blask,
Maria Tylkowska, Natalia Kacz-
marek, Magdalena Gierczak i Mi-
kołaj Stefański.

Bezpieczny internet
W czwartek, 13 listopada, w

Szkole Podstawowej w Długiem
Starem realizowano zajęcia dla
uczniów klas I-III z ogólnopol-
skiego projektu „Ambasadorzy
Bezpiecznego Internetu”. Ma on
na celu pokazanie dzieciom, jak
bezpiecznie korzystać z sieci.
Dzieci są bardzo naiwne w inter-
netowych relacjach z ludźmi, a
anonimowość użytkowników sieci

dodatkowo sprzyja szybkiemu
zdobywaniu zaufania i budowaniu
fałszywego poczucia intymności.
Ogólnopolski projekt „Ambasado-
rzy Bezpiecznego Internetu” ma
uświadomić uczniom, jakie zagro-
żenia czyhają w świecie wirtual-
nym i jak prawidłowo na nie
reagować. Wszyscy uczestnicy
projektu otrzymali w prezencie
pendrive’a. 

Udany start w rejonie
Reprezentanci szkoły ze Świę-

ciechowy, w składzie Dawid Jóź-
wiak i Hubert Juszczak, wywalczyli
III miejsce w Mistrzostwach Rejonu
w Drużynowym Tenisie Stołowym
Gimnazjów. Pierwszą fazę rozgry-
wek uczniowie zakończyli na
pierwszym miejscu. Awans do
ćwierćfinałów uzyskali pokonując
drużynę z Obry. Przegrana 3:2 w
półfinale z reprezentacją Ponieca
odsunęła chłopców od walki o
złoto. Ostatnie zwycięstwo 3:1, w
pojedynku z duetem z Czacza,
uplasowało uczniów ze Święcie-
chowy na trzecim miejscu. Zawody
rozegrano 18 listopada w Bodze-
wie.

Sukcesem zakończył się Rejo-

nowy Etap Drużynowych Mist-
rzostw Szkół Podstawowych w Te-
nisie Stołowym dla dziewcząt. Zofia
Jóźwiak, Paulina Fic, Aleksandra
Groblica, które w październiku zdo-
były srebrne medale podczas Mist-
rzostw Powiatu Leszczyńskiego,
powtórzyły ten wynik na zawodach
rejonowych, które odbyły się 17 lis-
topada w Śmiglu. Uczennice do-
szły do wielkiego finału bez
porażki, pokonując Zespół Szkół z
Krzywinia oraz Gimnazja nr 9 i 4 z
Leszna. Dopiero w finale przegrały
z gospodarzami z Zespołu Szkół w
Śmiglu. Srebrny medal zapewnił
dziewczynom prawo startu w wiel-
kim finale wojewódzkim, który od-
będzie się w Poznaniu.
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Lubię wracać wspomnieniami do dni, kiedy miałam siedemnaście lat. To
wtedy zaczęło się moje dorosłe życie. Mogło potoczyć się inaczej, gdybym
wówczas nie przyjęła zaproszenia na ślub dalekiej krewnej. Ale przyjęłam i
pojechałam na małą wieś, niedaleko mojego miasteczka. 

Nie znałam tych krewnych. To
byli kuzynowie mojej cioci ze
strony ojca. Ciocia utrzymywała z
nimi kontakty. Chodziłam do matu-
ralnej klasy, kiedy ciocia powie-
działa mi, że młoda dziewczyna z
tamtej rodziny będzie miała ślub i
że chcą, abym została gościem.
Od razu powiem, że miałam być
najważniejszym gościem, ponie-
waż przypisano mnie bratu panny
młodej. Pewnie dziś niewiele osób
pamięta, ale w latach sześćdzie-
siątych na wsi na każdym weselu
musiało być kilka młodych par. Do-
bierano dziewczęta i chłopców, i to
oni towarzyszyli parze młodej w ich
drodze do ołtarza. Na tamtym we-
selu było osiem takich par. I to ja
byłam tą pierwszą. Do dziś prze-
chowuję zdjęcie, które zrobiliśmy
przed domem weselnym. Stoję tuż
obok panny młodej i jej brata. 

Tyle lat minęło, a ja doskonale
pamiętam tamto wesele. Pozna-
łam mnóstwo ludzi, tańczyłam
przez całą noc, z każdym o czymś
rozmawiałam, opowiadałam o
swojej rodzinie, dowiadywałam się
o dalekich kuzynach, ciociach. Nie
czułam, że jestem tam po raz
pierwszy. A że miałam dopiero sie-
demnaście lat wszystko mnie cie-
szyło i bawiło. Kiedy zamykałam
oczy wydaje mi się, że mogłabym
tam być także teraz. Ta rodzina
przyjęła mnie jak żadna inna. Pa-
miętałam to przez całe moje życie. 

Ślub był pod koniec lata, a ja
już na Gwiazdkę dostałam zapro-
szenie od Witka, brata panny mło-
dej, abym przyjechała do nich na
święta. Mieli dużą gospodarkę, w
domu jeszcze czwórkę dzieci, była
babcia, dziadek. Do wigilijnego

stołu zasiadało tam dziewięć osób.
Ja miałam być dziesiąta, a pisali że
przyjedzie też młoda para ze
swoimi rodzicami. Takiego wigilij-
nego stołu nie mogłam sobie wy-
obrazić. U mnie zawsze było nas
tylko czworo. Mama przekonała
mnie abym pojechała. 

Już nigdy potem nie przeżyłam
takich świąt. One były jakieś ma-
giczne. Zapewne wspominam je z
taką radością, bo byłam młoda,
szczęśliwa, bo wszystko było jesz-
cze przede mną. Ale także dlatego,
że wtedy jedyny raz w życiu jecha-
łam saniami na pasterkę drogą za-
sypaną śniegiem. Ten obraz
zatrzymałam na zawsze. Widzę
też tamten kościółek, w którym
było pełno ludzi i wielu musiało
stać na zewnątrz. Pamiętam latarki
i lampiony na saniach i powózkach
I pamiętam Witka. 

W jeden z grudniowych wieczo-
rów powiedział mi, że chce bym
została jego żoną. Ja chodziłam do
szkoły, miałam zdawać maturę,
nawet nie byłam pełnoletnia. Nie
umiałam jeszcze rozmawiać o mał-

żeństwie, a już miałam podjąć de-
cyzję o założeniu rodziny. Witek
chciał, abym przeprowadziła się na
wieś, prowadziła z nim gospodar-
stwo, pokochała jego rodzinę.
Przestraszyłam się.

Ze spokojem ustaliliśmy, że
będę do nich przyjeżdżać. Miałam
być na Wielkanoc, potem latem już
po maturze, później na żniwach.
Chcieliśmy porozmawiać, trochę
spędzić czasu ze sobą. Przecież
dotąd widzieliśmy się zaledwie
dwa razy. Było możliwe, że się po-
lubimy, pokochamy. 

Ja rzeczywiście jeździłam na tę
wieś, do mojej nowej rodziny. Jeź-
dziłam coraz częściej. Niestety, nie
dla Witka. Jeszcze wtedy na we-
selu siostry Witek przedstawił mi
swojego kolegę. Mieszkał z babcią
kilka domów dalej. Wtedy zwyczaj-
nie ze sobą tańczyliśmy. Ale już w
tamten piękny grudzień patrzy-
liśmy na siebie inaczej. Ja oczywi-
ście nie zdawałam sobie sprawy,
że tak może zaczynać się miłość,
ale on wiedział. Na początek
uczestniczył w tych moich wizy-

Prawdziwe historie tach na wsi jakby z daleka. Cza-
sem spotkaliśmy się na drodze,
czasem wpadał do Witka. Coraz
więcej rozmawialiśmy, bywaliśmy
w tych samych miejscach. Później,
niby przypadkiem zaprosił mnie do
babci, pokazał swój dom, mówił o
swoich planach. Zrozumiałam, że
lubię z nim być. 

Gdybym wtedy nie przyjęła za-
proszenia na ślub, nie pojechała
na wieś, nie poznała nowej ro-
dziny, nie zatańczyła z Ryśkiem...
Tak po prostu miało być. 

Czy policzyliście, ile minęło lat
od tamtego grudniowego wie-
czoru? Dokładnie czterdzieści
sześć. Te pierwsze dwa były
trudne, bo przecież musiałam w
końcu powiedzieć Witkowi, że po-
kochałam jego kolegę. I że to z Ry-
śkiem, a nie z nim założę kiedyś
rodzinę. Nie mógł się z tym pogo-
dzić. Jego rodzice zrozumieli sy-
tuację, dziadkowie mimo wszystko
życzyli mi szczęścia, nawet siostra
Witka przekonywała mnie, że
trzeba iść za głosem serca. Ale on
sam czuł się opuszczony, zdra-
dzony, nawet oszukany. A przecież
nigdy nie obiecywałam mu wspól-
nego życia. Wiem, że tak bardzo
przeżywał rozstanie, bo naprawdę
mnie kochał. 

Z Ryśkiem wzięliśmy ślub do-
piero pięć lat później. Już odeszła
jego babcia, a on sprzedał domek
i przeniósł się do mnie do miasta.
Jeszcze kilka razy jeździliśmy do
tamtej wsi, ale to już nie było to
samo. Moja rodzina oczywiście za-
praszała mnie do siebie i jak za-
wsze serdecznie sadzała do stołu,
jednak Witek unikał tych spotkań.
Na szczęście znalazł później
swoje szczęście. Też się ożenił,
ma trójkę dzieci, dziś jest dziad-
kiem. Zastanawiam się, czy tak jak
ja ma w pamięci tamte zimowe ty-
godnie, tamtą pasterkę, sanie…

Z takich wspomnień nie można
przecież rezygnować. Są zbyt
piękne, aby je wymazywać z pa-
mięci. 

I dają siłę.

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 5
stycznia 2015 r. Wśród nadawców rozlosujemy nagrodę. Hasło krzyżówki
umieszczonej w listopadowym numerze brzmiało: ZA MIESIĄC ŚWIĘTA.

Nagrodę otrzymuje Kamil Kowalski ze Święciechowy. Po jej odbiór
trzeba się  zgłosić do Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie.

1. Pocztowy lub pokojowy

2. Zabezpieczenie spłaty długu

3. Fotograficzny

4. Choroba oczu

5. Świąteczne drzewko

6. W tym, aby dwoje chciało naraz

7. Zewnętrzna rama drzwiowa

8. Odmiana czerwieni

9. Mnich

10. Anna z Tołstoja

11. Imieniny obchodzi 4.11 i 20.11

12. Książka dla turysty

18
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22
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HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Dopiero w drugiej połowie mie-
siąca będziesz mieć więcej czasu dla
siebie. Na razie czeka Cię sporo
zadań w pracy i mnóstwo świątecz-
nych przygotowań. Oczekuj miłego
spotkania.

Byk 20.04-20.05
Zacieśnią się więzi między Tobą a

bliskimi. Wyjaśnicie sobie parę trud-
nych spraw. Tuż przed świętami dotrze
do Ciebie dobra wiadomość dotycząca
pracy. Ostrożnie w interesach. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Czas skończyć z niepotrzebną

skromnością. Możesz otwarcie mówić,
w czym jesteś dobra. W pracy możesz
nawet zabiegać o podwyżkę. W cza-
sie świąt oczekuj miłych spotkań.

Rak 22.06-22.07
W tym miesiącu oderwiesz się tro-

chę od spraw zawodowych. Będziesz
potrzebna bliskim. Czeka Cię też cie-
kawy wyjazd lub spotkanie z grupą
znajomych. Uwaga na zdrowie.

Lew 23.07-22.08
W Twoim domu zapanuje harmo-

nia. Będziesz cieszyła się sukcesami
bliskich, a i dawni znajomi sprawią Ci
niespodziankę. Spodziewaj się zaska-
kujących prezentów na święta.

Panna 23.08-22.09
Gwiazdy mówią o szczęściu w

miłości. Single mogą liczyć na spot-
kanie swojej połówki, a stałe pary na
dużo więcej uniesień. Nie prze-
sadź ze świątecznymi porządkami.  

Waga 23.09-22.10
Zapragniesz zmian, a gwiazdy

będą Ci w tym sprzyjać. Możesz zmie-
nić pracę, rozpocząć naukę, wyre-
montować mieszkanie. Cokolwiek roz-
poczniesz, na pewno uda Ci się to
zrealizować. Przed świętami spodzie-
waj się ważnej wiadomości.  

Skorpion 23.10-21.11
Przed Tobą trochę zabieganych dni

- i to zarówno w pracy, jak i w domu.
Pamiętaj, że o pomoc zawsze możesz
prosić bliskich. Zaraz po świętach za-
funduj sobie kilka dni urlopu.

Strzelec 22.11-21.12
Gwiazdy wróżą Ci nowe znajomo-

ści. Może spotkasz kogoś, z kim pó-
jdziesz przez życie. Nie przesadzaj z
zakupami i porządkami. Odpocznij,
wybierz się na spacer, pomyśl o sobie. 

Koziorożec 22.12-19.01
Święta mogą być okazją do spot-

kania się z kimś, kogo długo nie wi-
działaś. Odżyją dawne uczucia. W
pracy więcej obowiązków. Oczekuj do-
brej wiadomości związanej z finan-
sami. Może podwyżka?

Wodnik 20.01-18.02
Będziesz miała sporo okazji do

rozrywki i towarzyskich spotkań. Mą-
drze wybieraj zaproszenia. W święta
spodziewaj się wielu gości. Uważaj na
wydatki, bo pieniądze będę Ci wkrótce
bardzo potrzebne. 

Ryby 19.02-20.03
Masz wspaniałą passę, mało do

stracenia, dużo do zyskania. Warto
realizować wcześniejsze plany, nawet
jeśli wydawały Ci się zbyt trudne. W
drugiej połowie miesiąca jest szansa
na nową znajomość. 

Świąteczne
dobre rady

* Przed dodaniem maku do
ciasta trzeba go wypłukać zimną
wodą, odsączyć i zalać ciepłym
mlekiem (2 szklanki mleka na
szklankę maku). Odstawić na 15
minut, a później gotować na
małym ogniu przez 25 minut.
Przed dodaniem do ciasta mak
trzeba bardzo dokładnie odsączyć
i trzy razy przepuścić przez ma-
szynkę do mięsa. 

* Pieczona gęś albo kaczka
będą miały apetyczną, chrupiącą i
pięknie przyrumienioną skórkę,
jeśli 15 minut przed końcem pie-
czenia spryskamy ją bardzo zimną
wodą. 

* Aby bakalie dodane do ciasta
nie opadły na dno, należy je obto-
czyć w mące i dodać do ciasta na
samym końcu. Rodzynki trzeba
namoczyć w rumie albo w gorącej
wodzie, a suszone śliwki w herba-
cie. Z orzechów laskowych łatwo
zdejmiemy skórkę, gdy na 10
minut włożymy je do gorącego pie-
karnika. 

* Przygotowując dziczyznę na-
leży zalać mięso maślanką, przy-
kryć naczynie i wstawić na noc
albo nawet na całą dobę do lo-
dówki, a później opłukać i upiec. 

* Barszcz czerwony będzie miał
wspaniały smak i wyjątkowy aro-
mat oraz piękny kolor, gdy przed
rozlaniem do talerzy przelejemy go
przez sito razem z utartym suro-
wym burakiem. 

* Drożdże dłużej będą świeże,
gdy fabrycznie zapakowane wło-
żymy do woreczka foliowego i
umieścimy w torebce z mąką. Nie
stracą smaku ani świeżości. 

* Ciasto drożdżowe będzie
miało wspaniałą pulchną konsys-
tencję, jeśli na czas pieczenia wło-
żymy do piekarnika naczynie
żaroodporne z wodą. 

Dwa przepisy na pyszne ryby
DORSZ POD JARZYNKĄ

Składniki: 70 dag filetu z dor-
sza, 2 marchewki, 1 pietruszka,
1/4 kapusty pekińskiej, 1/3 pora, 1
cebula, 3 liście selera naciowego,
1 łyżka masła, sól morska, pieprz,
przyprawa do ryb, 6 ziaren piep-
rzu, 4 kulki ziela angielskiego. 

Przygotowanie: Marchewkę i
pietruszkę obieramy, opłukujemy,
kroimy w słupki. Por i seler po
umyciu kroimy w cienkie paseczki.
Rozgrzewamy masło, wrzucamy
warzywa i dusimy je przez około
15 minut. Kapustę drobno szatku-
jemy i dodajemy do podduszo-
nych warzyw. Dorzucamy ziarna
pieprzu i ziele angielskie. Podle-
wamy wodą, doprawiamy solą
i pieprzem, dusimy 10 minut,
często mieszając. 

Rybę posypujemy solą i przy-
prawą do ryb. Kładziemy ją na pa-
telnię i pokrywamy warstwą
duszonych warzyw. Całość du-
simy jeszcze przez około 15 minut

na wolnym ogniu pod przykry-
ciem. 

RYBA W CIEŚCIE
Składniki: 1 kg filetów rybnych

(panga, mintaj, morszczuk), 3 ce-
bule, 1 słoik ogórków konserwo-
wych, 1 słoik papryki. Zalewa: 2
szklanki wody, 1/2 szklanki oleju,
6 łyżek octu, 3 łyżki kopru, mały
przecier pomidorowy, 3 łyżki
cukru, sól, pieprz, ziele angielskie,
liść laurowy. Ciasto naleśnikowe:
1 szklanka mąki, 1/2 szklanki
wody, 1 jajko.

Przygotowanie: Godzinę
przed smażeniem doprawiamy
rybę solą i pieprzem. Cebulę
kroimy w talarki i smażymy. Ogórki
i paprykę kroimy w paski. Zalewę
zagotowujemy i studzimy. 

Robimy ciasto naleśnikowe,
obtaczamy rybę i smażymy. Ukła-
damy warstwowo: ryba - cebula -
ogórki - papryka. Każdą warstwę
zalewamy ciepłą zalewą. Ryba
najlepsza jest następnego dnia. 

(: HUMOR :)
Tylko Chuck Norris obejrzał

ostatni odcinek " Mody na suk-
ces". 
***

Rozmowa podczas przyjmowania
do pracy:

- Ile ma pani lat?
- Bliżej mi do trzydziestki niż do

dwudziestki.
- To znaczy ile?
- Pięćdziesiąt. 

***
Zapłakany Jaś wraca do domu:

- Synku, co się stało?
- Spóźniłem się na zakończenie
roku i dla mnie zostało najgorsze

świadectwo. 
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DRUK:  Drukarnia Leszno

Pod koniec listopada w Sali Wiejskiej w Krzycku Małym od-
były się „Dyniowe Czary”. Było to pierwsze wydarzenie, jakie
zorganizowało nowo powstałe Stowarzyszenie Krzycka Wyspa
Marzeń. Impreza mogła się odbyć dzięki dofinansowaniu z
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, jakie otrzymało Stowarzy-
szenie biorąc udział w Konkursie Mikrodotacji „Wielkopolska
Wiara” przy pomocy leszczyńskiego Centrum PISOP. 

Główną bohaterką całego wy-
darzenia była oczywiście dynia.
Członkowie Stowarzyszenia przy-
gotowali potrawy zawierające w
swym składzie właśnie to warzywo.
Na szwedzkim stole znalazły się m.
in.: dyniowe rogaliki, sałatka z pest-
kami z dyni, zapiekanka z dynią,
muffiny, chleb dyniowy, zupa i kom-
pot z dyni, dżem oraz ciasto. Stół
wzbogaciły również dwie prze-
pyszne potrawy przygotowane
przez mieszkankę Krzycka Małego

Wandę Kierecką, która została na-
grodzona drobnym upominkiem.
Oprócz dyniowych potraw wszyscy
uczestnicy mogli skosztować pysz-
nych domowych ciast, słodkich
przekąsek oraz ciepłego posiłku w
postaci frytek. Nie zabrakło oczywi-
ście licznych zabaw i konkursów
dla dzieci (mumia, ziarno do ziarna,
turlanie dyni, lampion z dyni, która
większa, znajdź mnie mamo, łań-
cuch z duszków), które licznie przy-
były na „Dyniowe Czary” i chętnie

brały udział w wymienionych kon-
kurencjach, za co czekały na nie
ciekawe nagrody. Niestety, nie spo-
sób wymienić wszystkich nazwisk,
dlatego gratulujemy każdemu z
uczestników! Dorośli natomiast
mogli się wykazać znajomością
„Legendy o Krzyckiej Wyspie.”
Swoją wersję opowiedziała Anna
Włodarczyk, otrzymując za to upo-
minek. Imprezę uświetniła Maria
Woźniak. Pani Maria przygotowała
stoisko naczyń Tupperware, za po-
mocą których zrobiła dla wszyst-
kich dyniowe placuszki. Każdy

uczestnik wchodząc do sali otrzy-
mał przypinkę z logo Stowarzysze-
nia, a na zakończenie imprezy, w
ramach podziękowania za udział,
zostały wręczone dynie z masy sol-
nej. Uśmiech na twarzach dzieci i
zadowolenie wśród dorosłych po-
zwala uznać imprezę za udaną.
Stowarzyszenie Krzycka Wyspa
Marzeń już teraz zaprasza na ko-
lejne wydarzenia oraz do odwie-
dzania ich profilu na Facebooku, a
wszystkim obecnym na „Dynio-
wych Czarach” dziękuje za przyby-
cie.

Olimpiada bez granic

We wtorek, 25 listopada, w hali
Sportowej Trapez w Lesznie od-
była się VI Olimpiada bez Granic.
Impreza rozpoczęła się od wciąg-
nięcia flagi na maszt i wniesienia
ognia olimpijskiego. Obowiązy-
wała jedna zasada. Nieważny był
wynik, ale przede wszystkim
dobra zabawa. W olimpia-
dzie uczestniczyła dwudziestoo-
sobowa grupa sportowych senio-
rów, działająca przy Polskim
Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Święciechowie. Se-

niorzy ubrani w nowe polary spon-
sorowane przez gminę godnie re-
prezentowali nasz region.
Głównym celem imprezy było in-
tegrowanie poprzez ruch, sport.
Uczestnicy Olimpiady mieli do wy-
konania kilka zadań sportowych.
Zawodnicy musieli między innymi
rzucać do kosza, grać w hokeja
czy skakać na skakance. Wśród
wszystkich uczestników rozloso-
wano atrakcyjne nagrody, a grupy
biorące udział w Olimpiadzie
otrzymały puchary uczestnictwa. 

Warsztaty muzyczne

Członkowie chóru szkolnego
pod dyrekcją Hanny Markowskiej
pod koniec października mieli
możliwość pracy pod kierunkiem
wykładowcy z Akademii Muzycz-
nej w Poznaniu Barbary Tritt. Pod-
czas warsztatów, które odbyły się
w Sali Wiejskiej w Długiem Sta-
rem, adeptom wokalistyki z Dłu-
giego Starego i Lasocic
przyglądali się dyrygenci i nauczy-
ciele, którzy na co dzień pracują z
dziećmi i młodzieżą. Część z przy-
byłych gości działa w ramach pro-
gramu Narodowego Centrum
Kultury „Śpiewająca Polska”, ma-
jącym na celu wsparcie rozwoju
chórów szkolnych. W naszym re-
gionie koordynatorem programu
jest mieszkanka Rawicza Jowita

Augustyniak. Na spotkanie przy-
była także Alina Pietrzak, która od
wielu lat dba o piękno śpiewu chó-
ralnego i promocję naszego re-
gionu w Polsce i poza jej
granicami. Trzygodzinne warsz-
taty przesycone były niezwykłą
ekspresją i dynamiką. Po części
praktycznej był czas na dyskusję,
pytania, refleksję nad pracą peda-
gogiczną, dążącą do poprawy
emisji głosu dziecka. Uczestnicy
warsztatów zdobyli nowe do-
świadczenia i pomysły oraz zde-
klarowali gotowość do dalszych
działań. Dzieci i młodzież mieli na-
tomiast okazję do zetknięcia się z
wykładowcą akademickim, który
odkrył przed nimi sposoby rozwi-
jania swych talentów wokalnych. 

Dyniowe czary
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Narodowe Święto Niepodległości

Jak co roku w Długiem Starem odbyły się gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości. We wtorek, 11 listopada, odprawiona
została uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny. Następnie wszystkich zaproszono na część artystyczną do Sali Wiejskiej. Na scenie
zaprezentowały się dzieci i młodzież z Lasocic i Długiego Starego oraz Zespół Śpiewaczy Razem Raźniej. Uczestnicy uroczystości
otrzymali śpiewniki i dzięki temu mogli wspólnie z dziećmi śpiewać pieśni patriotyczne. 

Po południu odbył się XXI
Bieg Niepodległości, a chwilę
później IV Marsz Niepodle-
głości. Jak co roku na linii
startu zjawiło się wie-
lu mieszkańców gminy.
Najstarszym biegaczem
był Bogdan Rozwalka,
natomiast najstarszym spa-
cerowiczem – Ludwik Ma-
chowiak. Wszyscy, którzy
dotarli do mety, wzięli udział
w losowaniu nagród rzeczo-
wych. Część sportową
uświetnił swoją obecnością
poseł Wojciech Ziemniak.
Nad bezpieczeństwem spor-
towców tradycyjnie czuwali:
doktor Roman Musielak i pie-
lęgniarka Jadwiga Rzepiela
oraz strażacy. W imprezie
udział wzięło 146 biegaczy i
85 maszerujących. 

Tego dnia przeprowadzono również na jeziorze krzyckim Spinnin-
gowe Zawody o Puchar Wójta Gminy Święciechowa. Roztrzygnię-
cie zawodów odbyło się na plaży w Gołanicach. Kolejne miejsca
zajęli: I – Tomasz Wybrzyński, II – Maciej Pietrzak, III – Sylwester
Wawrzyniak. Poza podium znaleźli się Piotr Kuźniak i Robert Rut-
kowski. Zawody wędkarskie o Puchar Niepodległości przeprowa-
dzono na terenie naszej gminy po raz drugi. 



[ 16 ] KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Konkurs potraw wigilijnych

Impreza o świątecznym nastroju odbyła się 7 grudnia w Przybyszewie. W Sali Wiejskiej roznosił się
zapach potraw wigilijnych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Święciechowa. Sto-
iska oceniane były przez jury w składzie: wójt Marek Lorych, Urszula Dolacińska, Wiktor Adamski i Da-
riusz Frąckowiak. 

W konkursie udział wzięły Koła Gospodyń Wiejskich z Lasocic, Przybyszewa, Długiego Nowego, Gołanic i
Święciechowy. Komisja konkursowa przyznała następujące nagrody. Dwa puchary trafiły do pań z Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Przybyszewa za wystrój stołu i najlepsze ciasto, natomiast puchar za najlepszą rybę otrzymały
panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Gołanic. Organizatorzy przygotowali dodatkowe atrakcje. Przygotowano mię-
dzy innymi kiermasz ozdób świątecznych. Ozdoby wykonane zostały przez uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół
i Samorządowego Przedszkola z Lasocic. Odegrano także jasełka, przygotowane przez uczniów szkoły z Laso-
cic. Po dokonaniu oceny stoisk przez jury nastąpiła degustacja potraw konkursowych. Organizatorami imprezy
byli: Koło Gospodyń Wiejskich z Przybyszewa, Samorządowy Ośrodek Kultury ze Święciechowy oraz Wójt Gminy
Święciechowa. 


