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Rozpoczynamy
czwarty rok pracy

Redakcja „Kuriera…” przez minione trzy lata
dostarczała swoim czytelnikom różnorodne infor-
macje płynące z terenu naszej gminy. Staraliśmy
się relacjonować dla Państwa imprezy, ważne wy-
darzenia kulturalne, podawać informacje samo-
rządowe, przedstawiać pracę szkół, przedszkoli,
klubów sportowych, organizacji i stowarzyszeń.
Docieraliśmy do ludzi, którzy potrzebują wspar-
cia, pomocy lub do tych, którzy dzielą się z nami
swoimi pasjami i doświadczeniem. Mamy na-
dzieję, że i w tym roku ciekawych tematów nam
nie zabraknie. Na zdjęciach przedstawiamy
uczniów, którzy co miesiąc przynoszą nasz mie-
sięcznik do Państwa domów. 
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Trzech Króli w Długiem Starem

We wtorek, 6 stycznia, po mszy świętej w kościele w Długiem Starem mieszkańcy wyruszyli w kierunku Sali Wiejskiej. Orszak prowa-
dzony był przez Trzech Króli. W sali odegrana została scena z Bożego Narodzenia. Trzej Królowie oddali pokłon i złożyli dary Jezu-
sowi. Całą inscenizację przygotowała grupa przedszkolaków Muchomorki z Długiego Starego wraz z rodzicami. Nad całością czuwała
opiekunka grupy Dorota Stephen. Zaśpiewał także szkolny chór pod kierownictwem Hanny Markowskiej.

W tym roku przypada dokładnie 70. rocznica wyzwolenia Święciechowy. Z tej okazji, 29
stycznia, na święciechowskim rynku wójt naszej gminy Marek Lorych złożył pod pomni-
kiem wiązankę kwiatów i zapalił znicze. Przypomnijmy, że Święciechowa została wy-
zwolona 29 stycznia 1945 r. 

ZAPRASZAMY
DO KOTLINY KŁODZKIEJ

Zapraszamy czytelników do udziału w XIV
Mistrzostwach Miasta Leszna i Powiatu
Leszczyńskiego w narciarstwie alpejskim i
snowboardzie. Mistrzostwa odbędą się w
sobotę, 7 marca, na stoku narciarskim
Czarna Góra w Kotlinie Kłodzkiej. Zaintere-
sowane osoby prosimy o zgłaszanie się w
Samorządowym Ośrodku Kultury w Świę-
ciechowie. Kategorie wiekowe uzależnione
będą od liczby osób zgłoszonych w po-
szczególnych grupach wiekowych. Katego-
ria OPEN bez podziału na grupy wiekowe,
Kategoria NAJLEPSZY NARCIARZ i NAR-
CIARKA zawodów, Kategoria RODZINNA
(rodzice+ dziecko), dziecko rocznik 1996 i
młodsze, Kategoria SNOWBOARD bez po-
działu na grupy wiekowe i nowość KATE-
GORIA NAJLEPSZY WŚRÓD
NAJLEPSZYCH - 10 narciarzy i 5 snowbo-
ardzistów z najlepszymi czasami będzie
startowało w dodatkowym przejeździe. Po
sportowej rywalizacji narciarze bawić się
będą na imprezie integracyjnej. O udziale w
mistrzostwach decyduje kolejność zgło-
szeń. 

Organizatorem akcji
jest Przedszkole

Niepubliczne
KOLOROWY ŚWIAT,
pod patronatem prezy-
denta miasta Leszna.
W  naszej gminie do

akcji przyłączył się Ze-
spół Szkół w Święcie-

chowie. W Tłusty
Czwartek na przerwach
między lekcjami sprze-
dawane będą pączki

wypieku Państwa Waw-
rzyniaków ze Święcie-
chowy. Zapraszamy do

udziału w akcji! 
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Jak załatwić sprawę
W   U R Z ę D Z I E  G M I N Y ?
Szanowni Państwo,
Dobiega końca kadencja sołtysów i rad sołeckich w naszej gminie. W

związku z tym na najbliższych zebraniach wiejskich w poszczególnych
sołectwach odbędą się wybory na nową czteroletnią kadencję. Przy tej
okazji pragnę Państwu przedstawić kilka najważniejszych informacji do-
tyczących sołectw, sołtysów i rad sołeckich.

Otóż sołectwa są to jednostki pomocnicze gminy, a ich mieszkańcy
tworzą wspólnotę samorządową. Na terenie gminy Święciechowa jest 12
sołectw. Do ich zadań należy: udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-by-
towych, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejs-
cem zamieszkania, organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca
zamieszkania, udzielanie pomocy sąsiedzkiej. 

Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa. Do jego obowiązków na-
leżą m. in.: zwoływanie zebrania wiejskiego i posiedzeń Rady Sołeckiej,
działanie stosownie do uchwał zebrania wiejskiego oraz wskazań Rady
Gminy i wójta, wpływanie na wykorzystanie aktywności działania miesz-
kańców służące poprawie warunków życia i gospodarki w sołectwie, re-
prezentowanie mieszkańców sołectwa wobec Rady Gminy i wójta,
uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez wójta,
wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu ad-
ministracji publicznej.

Natomiast Rada Sołecka wspomaga działalność sołtysa. Ma ona cha-
rakter opiniodawczy i doradczy.

Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i człon-
ków Rady Sołeckiej, zwołuje Rada Gminy. W tym celu Rada określa w for-
mie uchwały: miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz wyznacza
przewodniczącego zebrania. W związku z tym, że „Kurier...” zostaje od-
dany do druku przed sesją Rady Gminy, na której ma być podjęta sto-
sowna uchwała, podajemy Państwu na łamach lutowego wydania
proponowane terminy zebrań wiejskich.

Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu
wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych miesz-
kańców uprawnionych do głosowania. O ile w wyznaczonym terminie nie
uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym
terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na
zebraniu. Uczestnicy zebrania uprawnieni do głosowania, na którym prze-
prowadza się wybory, obowiązani są podpisać listę obecności. Wybory są
tajne.

Serdecznie zapraszamy na najbliższe zebrania wiejskie!
ZASTęPCA WÓJTA
PATRYK TOMCZAK

Jednostka OSP w Święciechowie w ubiegłym roku zakupiła sprzęt, który
jest uzupełnieniem otrzymanego w grudniu samochodu terenowego z na-
pędem przednim Star GBA 2/16. Strażacy dostali 6 hełmów, 6 par ręka-
wic, 4 sztuki ubrań specjalnych, detektor czterogazowy, który pozwala
stwierdzić, czy w pomieszczeniach znajduje się tlenek węgla. A także
urządzenie do sprawdzania biegnących w ścianach przewodów elek-
trycznych, sprzęt podręczny Chuligan Dielektryczny, piłę Makita do stali i
betonu, piłę do drewna Stihl, opryskiwacz służący do neutralizacji środków
ropopochodnych oraz węże gaśnicze W-75. Całość kosztowała 15. 500 zł.
Część kosztów, a mianowicie 8.700 zł, jednostka otrzymała z Krajowego
Systemu z Komendy Głównej. Resztę kosztów pokryli sponsorzy. Na-
czelnik OSP w Święciechowie Wojciech Konatowski dziękuje firmom i oso-
bom prywatnym za pomoc. A są to: PZU Życie w Lesznie, Nadleśnictwo
Włoszakowice, Firma Werner Kenkel z Krzycka Wielkiego, Sklep Ogrod-
niczy w Lesznie pana Szudry, Firma Osłonka oraz gmina Święciechowa. 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WYBORCZYCH: 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH

Instytut Meteorologii w styczniu zanotował silne porywy wiatru w całej
Wielkopolsce. Przez kilka dni na terenie gminy Święciechowa wiały silne
wiatry. Dodatkowo występowały słabe opady marznącego deszczu i
mżawki, powodujące gołoledź. Strażacy odnotowali kilka zgłoszeń doty-
czących szkód wyrządzonych przez wiatr. Instytut Meteorologii i Gospo-
darki Wodnej w Lesznie i okolicach odnotował podmuchy do 76 km/h. W
tym czasie na terenie naszej gminy doszło do dwóch pożarów w Niechło-
dzie i Długiem Nowem. Nasi strażacy pomagali także w rozbiórce stodoły
w Piotrowicach (na zdjęciu). Silny wiatr spowodował zawalenie się szczytu
stodoły. Strażacy udali się na miejsce i zabezpieczyli teren. Założyli plan-
dekę, aby wiatr nie doprowadził do całkowitego jej zawalenia. Do akcji
użyczyli drabiny z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z
Leszna. Ponadto strażacy ze święciechowskiej OSP usuwali konary drzew
powalonych przez wichury, które zagrażały bezpieczeństwu. 
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imieniny obchodzą
W    lutym

IZABELA - 23 II
Znawcy przedmiotu wywodzą

Izabelę od Elżbiety. Ma to być hisz-
pańska odmiana tego imienia. No-
siło je bardzo dużo francuskich,
hiszpańskich i polskich znakomito-
ści. Iza przyciąga wzrok smukłą syl-
wetką i harmonią ruchów. Wydaje
się, że przychodzi na świat z do-
kładnym planem działania.
Wszystko jej się udaje, a przysło-
wiowe drzwi stoją przed nią otwo-
rem. Ludwik Jerzy Kern pisał, że
Izabela sprawia, iż każdy dzień spę-
dzony z nią staje się niedzielą. Ko-
lorem Izabeli jest żółty, zwierzęciem
termit, rośliną żarnowiec, liczbą
dwójka, a znakiem zodiaku Lew.
Imieniny obchodzi także: 4 stycznia,
16 marca, 14 lipca i 3 września. 

W gminie Święciechowa
mieszka 39 pań o imieniu Izabela.
Najwięcej jest ich w Święciechowie
– 17, następnie w Długiem Starem i
Krzycku Małym – po 3 oraz w Goła-

nicach, Lasocicach, Przybyszewie,
Trzebinach, Henrykowie, Niechło-
dzie, Długiem Nowem – po 2, w
Strzyżewicach i Piotrowicach – po
jednej. Najstarsza Izabela mieszka
w Krzycku Małym i ma 81 lat, nato-
miast najmłodsza ma półtora roku i
jest mieszkanką Święciechowy. I
tym starszym, i tym małym życzymy
samych słonecznych dni. 

Izabela Jankowiak 
z Lasocic

DAMIAN - 12 II
Damian to kapłan bogini Damii,

czczonej w Grecji, Egipcie i Epidua-
rze. Do Polski trafił w średniowie-
czu, ale prawdziwą popularnością
cieszy się dopiero od początku lat
70. XX wieku. Damian to człowiek
spokojny, o wielkim sercu, któremu
nie imponuje panowanie nad in-
nymi. Opiekunem Damianów jest
święty Damian, brat Kosmy, patron
lekarzy. Obaj bracia są także patro-
nami bliźniąt oraz wszystkich dzieci.
Największą popularnością imiona
Damian i Kosma cieszą się w Bra-
zylii. Tam organizuje się nawet spe-
cjalne imieninowe święto, w czasie
którego dzieci obdarowywane są
słodyczami. Kolorem Damiana jest
karmin, rośliną bukszpan, zwierzę-
ciem jeleń, a znakiem zodiaku Bliź-
nięta. Imieniny obchodzi także: 14
lipca, 27 września i 14 listopada. 

W naszej gminie mieszka 43
Damianów. Najstarszy pan o tym
imieniu ma 39 lal i mieszka w Przy-
byszewie, natomiast najmłodszy

Damian niebawem będzie obcho-
dził swoje 5. urodziny i jest miesz-
kańcem Święciechowy. Najwięcej
jest ich w Święciechowie – 14.
Mieszkają też w Niechłodzie – 7,
Długiem Starem – 6, Strzyżewicach
– 3, w Henrykowie, Trzebinach,
Przybyszewie, Lasocicach, Gołani-
cach i Krzycku Małym – po 2 oraz w
Książęcym Lesie – jeden. Wszyst-
kim panom Damianom życzymy
przede wszystkim zdrowia i pogody
ducha.

POŻEGNANIE
W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

01.01 - Kazimierz Prałat (1942), Długie Nowe
03.01 - Zenon Michałowicz (1968), Niechłód
08.01 - Adam Jarecki (1993), Święciechowa
11.01 - Krystyna Klemczak (1938), Długie Stare
12.01 - Elżbieta Czub (1927), Niechłód
18.01 - Mariusz Przydrożny (1960), Święciechowa
18.01 - Maria Jóźwiak (1945), Niechłód 
20.01 - Henryk Żukowski (1948), Święciechowa
24.01 - Kazimierz Adamski (1934), Święciechowa

Damian Bartkowiak 
ze Święciechowy

Informujemy, iż z dniem 1
stycznia nastąpiła zmiana lokaliza-
cji Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w gminie
Święciechowa. Dotychczas funk-
cjonujący PSZOK w Henrykowie
został przeniesiony do Święcie-
chowy na ulicę Kopernika 6 (teren
dawnej Rolniczej Spółdzielni Pro-
dukcyjnej – wjazd od strony sta-
dionu). Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych
to miejsce, do którego mieszkańcy
gmin będących członkami Komu-
nalnego Związku Gmin Regionu
Leszczyńskiego mogą bezpłatnie
oddać zebrane selektywnie od-
pady. 

Z nieruchomości zamieszka-
nych oraz z nieruchomości nieza-
mieszkanych typu ogrody
działkowe i domki letniskowe, w
PSZOK przyjmowane są wska-
zane poniżej rodzaje odpadów ko-
munalnych: papier i tektura (w tym
opakowania), tworzywa sztuczne
(w tym opakowania), metale (w
tym opakowania), opakowania
wielomateriałowe, opakowania ze
szkła bezbarwnego, opakowania
ze szkła kolorowego, szkło płaskie,
jednowarstwowe oraz wielowar-
stwowe, hartowane, odpady ko-
munalne ulegające biodegradacji,
(w tym odpady zielone), przetermi-
nowane leki, chemikalia (deter-
genty, rozpuszczalniki, farby,
tusze, farby drukarskie, kleje, le-
piszcze i żywice, kwasy, alkalia,
odczynniki fotograficzne, środki

UWAGA!

ochrony roślin), zużyte baterie i
akumulatory, zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny, lampy fluo-
rescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć, urządzenia za-
wierające freon, meble i inne od-
pady wielkogabarytowe, zużyte
opony, odpady budowlane i roz-
biórkowe (gruz ceglany i betonowy,
ceramika, papa, styropian). Nie są
przyjmowane następujące rodzaje
odpadów: zmieszane odpady ko-
munalne, odpady zawierające az-
best, części samochodowe (np.:
szyby, zderzaki, reflektory, ele-
menty karoserii), opony z pojaz-
dów ciężarowych i maszyn
rolniczych, odpady nieoznaczone,
bez możliwości wiarygodnej iden-
tyfikacji (brak etykiet), odpady w
opakowaniach cieknących, sprzęt
budowlany, urządzenia przemy-
słowe, odpady poprodukcyjne, w
tym z działalności rolniczej. Szcze-
gółowe informacje dotyczące dzia-
łalności punktu zawarte są w
regulaminie dostępnym na stronie:
www.kzgrl.pl. 

Święciechowa 
ul. Kopernika 6 

(teren dawnej Rolniczej
Spółdzielni Produkcyjnej –
wjazd od strony stadionu)

tel. kontaktowy 691 935 246
Godziny otwarcia:

- wtorek: godz. 10 – 14
- czwartek: godz. 14 – 18
- sobota : godz. 10 – 14.

W niedzielę, 11 stycznia, członkowie Polskiego Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów ze Święciechowy marszem nordic walking wsparli
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Nie zraziła ich brzydka, deszczowa
pogoda. Trasa marszu przebiegała z Długiego Nowego przez Długie Stare
do Święciechowy. Po drodze dołączyli do nich członkowie związku z Piot-
rowic. Wzięli udział w święciechowskiej imprezie, a wracając odwiedzili
także sztab w Lasocicach.
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Inwestycje w gminie na rok 2015
Podajemy do Państwa wiadomości wykaz wszystkich zaplanowanych inwestycji i remontów
na terenie gminy Święciechowa w roku 2015. Poniżej drukujemy wykaz inwestycji oraz prze-
widziane koszty ich realizacji z podziałem na poszczególne wioski. 

DŁUGIE NOWE
1. Doposażenie placu zabaw –

urządzenie „zjazd linowy”  - 7.000
zł

2. Budowa oświetlenia drogo-
wego wraz z wykonaniem projektu
przy zatokach autobusowych  - 30.
000 zł

3. Budowa oświetlenia drogo-
wego wraz z wykonaniem projektu
w rejonie dz. nr 103, 141, 163  - 50.
000 zł

4. Zakup zmywarko – wypa-
rzarki do Sali Wiejskiej  - 5 500 zł

DŁUGIE STARE
1. Budowa rozdzielczej sieci

wodociągowej na dz. 256, 167,
147, 134/1, 161  - 70.369 zł

2. Wykonanie projektu przyłą-
czy kanalizacyjnych  - 15.000 zł

3. Budowa chodnika na ul. Gra-
nicznej – 1 etap  - 49.000 zł

4. Adaptacja pomieszczeń na
parterze szkoły na salę lekcyjną  -
11.200 zł

5. Wykonanie opłotowania od
ul. Wschowskiej w oddziale Przed-
szkola  - 6.050 zł

6. Doposażenie placu zabaw  -
5.000 zł

7. Zakup urządzenia rekreacyj-
nego na plac zabaw w oddziale
Przedszkola  - 3.500 zł

8. Zakup zmywarki gastrono-
micznej w oddziale Przedszkola  -
4 000 zł

9. Zakup chłodziarki (chłodni)
do Sali Wiejskiej  - 7.500 zł

GOŁANICE
1. Budowa sieci kanalizacji sa-

nitarnej – II etap   - 1.353.500 zł
2. Budowa chodnika na ul. Par-

kowej   - 16.000 zł
3. Zakup elementu bujanego na

plac zabaw w oddziale Przed-
szkola   - 1.300 zł

HENRYKOWO
1. Wykonanie projektu budow-

lanego oświetlenia drogowego na
ul. Zaborowskiej, Złotej i  Srebrnej
- 10.000 zł

2. Zakup wiaty przystankowej
dla dzieci dojeżdżających do szkół
- 7.500 zł

3. Kontynuacja odnowy elewa-
cji budynku Sali Wiejskiej  - 7.000
zł

KRZYCKO MAŁE
1. Doposażenie placu zabaw  -

13.100 zł
LASOCICE I OGRODY

1. Budowa drogi dojazdowej do
gruntów rolnych (dz. 402 i 480)  -
76.000 zł

2. Budowa drogi ul. Kościelnej
- 726.000 zł 

3. Ogrodzenie placu zabaw w

Ogrodach  - 13.920 zł
4. Budowa oświetlenia drogo-

wego oraz wykonanie przyłącza
energetycznego przedłużenie ul.
Kolejowej  - 68.000 zł

5. Budowa parku fitness – za-
budowa 2 elementów  - 8.462 zł

NIECHŁÓD
1. Zagospodarowanie prze-

strzeni publicznej pomiędzy obiek-
tami Sali Wiejskiej i kościoła -
wykonanie projektu  - 30 000 zł

2. Budowa oświetlenia drogo-
wego wraz z wykonaniem projektu
w rejonie dz. nr 36/5  - 20.000 zł

3. Zakup urządzenia rekreacyj-
nego na plac zabaw w oddziale
Przedszkola  - 3.500 zł

PIOTROWICE
1. Częściowe opłotowanie i do-

posażenie placu zabaw  - 3.830 zł
2. Zakup stołu bilardowego oraz

kloca masarskiego do Sali Wiej-
skiej  - 2.375 zł

PRZYBYSZEWO
1. Budowa sieci wodociągowej

na ul. Wiejskiej   - 18.000 zł
2. Budowa sieci kanalizacji sa-

nitarnej na ul. Leśnej   - 26.800 zł
3. Budowa sieci wodociągowej

na ul. Leśnej   - 25.400 zł
4. Budowa chodnika na ul. Leś-

nej – 1 etap    - 17.871 zł
5. Doposażenie placu zabaw  -

2.000 zł
6. Budowa oświetlenia drogo-

wego oraz wykonanie przyłącza
energetycznego przedłużenie ul.
Leśnej  - 35.000 zł

STRZYŻEWICE
1. Doposażenie placu zabaw –

podwójna huśtawka  - 1.800 zł
2. Budowa parku fitness – urzą-

dzenie siłowni napowietrznej  -
10.700 zł

3. Wymiana drzwi frontowych
do Sali Wiejskiej  - 2.093 zł

ŚWIęCIECHOWA
1. Budowa sieci wodociągowej

przy ul. Modrzewiowej   - 45.000 zł
2. Budowa rozdzielczej sieci

wodociągowej na dz. 1624/1,
1626/37, 1226/134 - 48.500 zł

3. Wykonanie projektu kanali-
zacji sanitarnej na ul. Akacjowej   -
10 000 zł

4. Przebudowa z rozbudową
budynku Urzędu Gminy – 2 etap   -
220 000 zł

5. Wymiana pieca c.o. w bu-
dynku szkolnym   - 35.700 zł

6. Wymiana drzwi wejściowych
(2 szt.) w oddziale Przedszkola   -
8.923 zł

7. Wykonanie elewacji wraz z
dociepleniem budynku GOPS   -
24.315 zł

8. Zagospodarowanie prze-
strzeni publicznej na Rynku – 2
etap   - 135.000 zł

9. Doposażenie placu zabaw
przy ul. Lasocickiej   - 2.800 zł

10. Budowa oświetlenia drogo-
wego oraz wykonanie przyłącza
energetycznego na ul. Produkcyj-
nej    - 135.000 zł

11. Wykonanie projektu budow-
lanego oświetlenia drogowego w
rejonie ul. Wiśniowej i Czereśnio-
wej    - 10.000 zł

12. Wykonanie projektu budow-
lanego oświetlenia drogowego przy
ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336    -
10 000 zł

13. Budowa parku fitness przy
ul. Dojazdowej – siłownia ze-
wnętrzna przy placu zabaw   - 24
481 zł

14. Zakup zlewu jednokomoro-
wego z prysznicem do bloku ku-
chennego w oddziale Przedszkola
- 3.500 zł

TRZEBINY
1. Ogrodzenie placu zabaw od

strony Rowu Krzyckiego    - 6.200
zł

2. Zakup stołu drewnianego,
ławek z metalowym stelażem oraz
zestawu do koszykówki przy Sali
Wiejskiej   - 2.864 zł

W tym roku przeprowadzone
będą naprawy i remonty we
wszystkich Zespołach Szkół oraz
przedszkolach na łączną kwotę
150.000 zł.

W salach wiejskich na prace re-
montowe zaplanowano 82.000 zł.
Najważniejsze z nich to: cyklino-

wanie i malowanie podłogi na sce-
nie Sali Wiejskiej w Niechłodzie,
malowanie pomieszczeń sali głów-
nej i wymiana drzwi wejściowych z
wiatrołapem w Sali Wiejskiej w
Krzycku Małym.

W roku 2015 trwać będą bie-
żące remonty dróg i ulic we wszyst-
kich miejscowościach w gminie. Na
zakup żużlu paleniskowego do na-
prawy dróg gruntowych, zakup soli
drogowej do zwalczania gołoledzi,
zakup żwiru do przygotowania mie-
szaniny solno–piaskowej, zakup
mieszanki granitowej GRH do na-
prawy i utwardzania dróg grunto-
wotłuczniowych, zakup farby do
konserwacji znaków drogowych,
odnowienia przejść dla pieszych
oraz malowanie barierek na prze-
pustach zaplanowano kwotę 431
700 zł.

Gmina zaplanowała także dota-
cję celową dla powiatu leszczyń-
skiego na kwotę 75 000 zł na
przebudowę chodnika na drodze
powiatowej – ul. Wiosennej w
miejscowości Długie Stare. Jednak
z ostatnio otrzymanych od staro-
stwa informacji powiat (mimo za-
deklarowanej przez gminę kwoty
dotacji) nie jest zainteresowany
wykonaniem tej inwestycji.

Zaplanowano również 25 000 zł
na dofinansowanie budowy przy-
domowych oczyszczalni ścieków w
miejscowościach, gdzie nie ma wy-
budowanej kanalizacji sanitarnej
oraz 25 000 zł na dofinansowanie
usuwania odpadów zawierających
azbest.

Już po raz czwarty z inicjatywy księdza proboszcza Dariusza Paterczyka
najmłodsi mieszkańcy Niechłodu, angażując się w Papieskie Dzieło Misyjne
Dzieci, odwiedzili wszystkich mieszkańców wsi. Tym razem, korzystając z
dobroczynności mieszkańców Niechłodu, mali kolędnicy wsparli dzieci z
Indii. Kolędnicy śpiewali kolędy, odgrywali krótką scenkę związaną z naro-
dzeniem Chrystusa oraz zbierali ofiary w ramach Papieskiego Dzieła Misyj-
nego Dzieci. Dziękujemy wszystkim, którzy otworzyli przed kolędnikami drzwi
swych domów i włączyli się w tak szlachetne dzieło. 
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DRUK:  Drukarnia Leszno

Fundusz Sołecki
Przypomnijmy, że decyzją Rady w minionym roku powołano
w gminie Fundusz Sołecki. Poszczególne wsie otrzymały
określoną kwotę pieniędzy i mogą je wydać na wybrane przez
siebie cele. Na zebraniach wiejskich mieszkańcy decydowali
jakie zadania z Funduszu Sołeckiego realizować będą w 2015
roku. Oto one: 

Sołectwo Długie Nowe
- Doposażenie placu zabaw we

wsi, urządzenie zjazdu linowego -
7.000 zł

- Zakup zmywarko - wyparzarki
do Sali Wiejskiej - 4.150 zł

Sołectwo Długie Stare
- Pierwszy eta budowy chodnika

ulicy Granicznej w Długiem Starem
- 24.480,25 zł

Sołectwo Gołanice
- Położenie płytek chodniko-

wych na ulicy Parkowej - 14.000 zł
- Zakup urządzenia bujanego na

plac zabaw Przedszkola w Gołani-
cach - 1300 zł

- Zakup fantów na festyn ro-
dzinny - 103,85 zł.

Sołectwo Henrykowo
- Zakup wiaty przystankowej -

4.000 zł.
- dalsze odnawianie elewacji bu-

dynku Sali Wiejskiej w Henrykowie
- 7.000 zł.

Sołectwo Krzycko Małe
- Doposażenie palcu zabaw we

wsi - 13.100 zł.
Sołectwo Lasocice - Ogrody
- ogrodzenie placu zabaw w

miejscowości Ogrody -  13.920,33
zł.

- Budowa parku fitness w Laso-
cicach - 8.462 zł.

- Organizacja dożynek wiej-
skich, 2.000 zł

Sołectwo Niechłód
- Zagospodarowanie przestrzeni

publicznej między Salą Wiejską a

kościołem - 15.153 zł
Sołectwo Piotrowice

- Częściowe opłotowanie i do-
posażenie palcu zabaw - 3.829,58
zł.

- Zakup stołu bilardowego i
kloca masarskiego do Sali Wiejskiej
- 2.375 zł.

- Organizacja Dnia Dziecka i
Dożynek Wiejskich 3.000 zł.

Sołectwo Przybyszewo 
- Budowa chodnika na ulicy Leś-

nej w Przybyszewie - 17.870,59 zł.
Sołectwo Strzyżewice

- Doposażenie placu zabaw
1.800 zł

- Wymiana drzwi frontowych do
Sali Wiejskiej - 2.093,60 zł

- Budowa parku fitness w Strzy-
żewicach 10.700 zł.

Sołectwo Święciechowa
- Budowa parku fitness przy

ulicy Dojazdowej - 24.480,25 zł.
Sołectwo Trzebiny

- Ogrodzenie placu zabaw
wzdłuż Rowu Krzyckiego 6.200 zł.

- Zakup drewnianego ławo -
stołu i metalowych ławek na teren
przy Sali Wiejskiej - 2.274,50 zł

- zakup zestawu do koszykówki
589 zł

- organizacja dwóch imprez dla
dzieci 115,16 zł

Łącznie na Fundusz Sołecki
gmina przeznaczyła 190.898,50 zł.
W przyszłym roku do 40  proc. tych
wydatków może być zwrócone z
budżetu państwa. 

Zespół Śpiewaczy Wiola ze Święciechowy zaprosił zaprzyjaźnione zespoły do wspólnego śpiewania kolęd. We wtorek, 6 stycznia, w
Sali Wiejskiej w Święciechowie odbyło się bowiem Spotkanie Kolędowe Zespołów Śpiewaczych. Zespoły działające przy Samorzą-
dowym Ośrodku Kultury zaśpiewały polskie kolędy i pastorałki. Na scenie kolejno zaprezentowali się: Chór Cecylia ze Święciechowy,
Zespół Śpiewaczy Karolinki z Gołanic, Zespół Śpiewaczy Razem Raźniej z Długiego Starego oraz gospodarze spotkania – Zespół Śpie-
waczy Wiola ze Święciechowy. Zaproszeni goście zachęceni zostali do wspólnego śpiewania. Nie obeszło się oczywiście bez życzeń
noworocznych. Dodatkowo dla obecnych na imprezie odegrano przedstawienie „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” w wyko-
naniu mieszkańców Gołanic i Jezierzyc Kościelnych. 



[ 7 ]KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Z wizytą u radnego
Rozpoczynamy kolejną serię wywiadów z radnymi naszej gminy. Pierwszego do rozmowy po-
prosiliśmy Jerzego Kołodzieja z Krzycka Małego. Pan Jerzy ma 59 lat, urodził się i wychował
w Pawłowicach. Mieszkańcem Krzycka Małego jest od 38 lat. Radnym gminy został w ostat-
nich wyborach samorządowych. Zasiadł w Komisji Budżetu i Finansów.

Pan Jerzy dzieciństwo spędził
w Pawłowicach. Tam też chodził
do szkoły podstawowej. Edukację
kontynuował w Lesznie w liceum
ogólnokształcącym, a swoje ko-
lejne kroki skierował do Wrocławia,
gdzie przez trzy lata studiował w
Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk
Zmechanizowanych. Okres stu-
diów wspomina bardzo miło. Dziś
przyznaje, że ta uczelnia dała mu
prawdziwą szkołę życia, samo-
dzielności, pokazała, jak żyć,
dobrze wychowywała. Z senty-
mentem o niej opowiada. 

Po przerwaniu studiów został
zatrudniony w Miejskim Zakładzie
Budynków Komunalnych w Lesz-
nie. Dawniej firma ta nosiła nazwę
Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej Oddział w Lesznie. - W
tej firmie pracuję nieprzerwanie od
1978 roku, a więc już 37 lat. -
mówi pan Jerzy. - Od początku
pracuję w administracji zakładu,
począwszy od inspektora, a na kie-
rowniku kończąc. 

Pan Jerzy zawarł związek mał-
żeński 7 maja 1977 roku w Świę-
ciechowie. Żonę Aleksandrę
poznał dzięki swojej siostrze
Annie. Obie panie chodziły razem
do szkoły średniej. Często się od-

wiedzały, spędzały razem wakacje
w Pawłowicach. Pani Aleksandra
pochodzi z Krzycka Małego. Po
ślubie młoda para zamieszkała w
Krzycku, w domu rodzinnym panny
młodej - u państwa Władysławy i
Stefana Gorzelniaków.

Z uśmiechem na ustach opo-
wiada o swojej rodzinie. Ma dwie
siostry: Annę i Urszulę oraz brata
Tadeusza. Wszyscy są już dziad-
kami i babciami. Pan Jerzy ma
dwóch synów - starszego Leszka i
młodszego o rok Przemka. Oboje
ukończyli Uniwersytet Lubuski i są
inżynierami budownictwa. Jeden z
nich ma własne biuro projektowe,
a drugi pracuje w instytucji samo-
rządowej. Oni także założyli swoje
rodziny. Pan Jerzy może pochwa-
lić się także dwiema wnuczkami:
pięcioletnią Malwinką i dwuletnią
Majką. 

Pracę w Radzie Gminy pan
Jerzy dopiero rozpoczyna, jednak
działalność samorządowa nie jest
mu obca. Przez cztery kadencje
pełnił funkcję sołtysa wsi Krzycko
Małe. Tę funkcję objął po Józefie
Strażyńskim. Przez szesnaście lat
działał dla dobra wsi i lokalnej spo-
łeczności. - Nie mogło być inaczej.
Drzemie we mnie rodzinna żyłka
działacza samorządowego - pod-

kreśla Jerzy Kołodziej. - Zarówno
ojciec, jak i siostra przez wiele lat
działali w samorządzie lokalnym.
Sołtysowanie w Krzycku wspomi-
nam jako bardzo miły okres w
moim życiu. Pan Jerzy cieszy się,
że w czasie jego kadencji udało się
tak wiele dobrego zrobić dla wsi.
Mowa tu między innymi o telefoni-
zacji, przebudowie oświetlenia
ulicznego, budowie chodników z
połączeniem do Krzycka Wielkiego
itd. Pełniąc funkcję sołtysa cenił
sobie szerokie kontakty ze środo-
wiskiem dzięki swojej pracy zawo-
dowej. Jak twierdzi w wielu
sprawach ułatwiało mu to działa-
nie. Przez wiele lat miał do czynie-
nia z pracą samorządu, dlatego
postanowił wystartować w ostat-
nich wyborach do Rady Gminy.
Bardzo dziękuje wszystkim oso-
bom, które oddały na niego głos i
zapewniły mu miejsce w składzie
obecnej Rady. 

Zapytaliśmy, co jest najtrudniej-
sze w pracy samorządowej. Pan
Jerzy przyznaje, że najtrudniej jest
sprostać wszystkim wymaganiom
czy prośbom mieszkańców. Rad-
nym jest się dla gminy, a nie tylko
dla środowiska, z którego się po-
chodzi. Oczywiście przez najbliż-
sze cztery lata będzie robił

wszystko, aby dbać o swoją wieś.
Ma konkretne zamierzenia i wierzy,
że w czasie tej kadencji je zreali-
zuje.  Liczy na to, że zgodnie z pla-
nem zostanie skanalizowana wieś
Krzycko Małe, a w konsekwencji -
że powstanie nowa nawierzchnia
ulicy. Czas wszystko pokaże. W
Radzie Gminy zasiada po raz
pierwszy, ale praca radnych nie
jest mu zupełnie obca. Uczestni-
czył przecież wielokrotnie jako słu-
chacz w sesjach Rady, będąc
sołtysem. Doskonale wie, co czeka
go przez najbliższe cztery lata. 

Hobby pana Jerzego to myśli-
stwo. Polowaniem zajmuje się od
trzydziestu lat. Działa w Kole Ło-
wieckim Dzik w Lesznie. Od dzie-
sięciu lat pełni w nim funkcję
sekretarza. Życzymy mu, aby po
pracy zawodowej i samorządowej
znalazł czas na swoją pasję. 

Z kroniki Święciechowy
W dniu 7 lutego 1979 roku odbył się II Zjazd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
Podczas uroczystości wręczono zasłużonym strażakom odznaczenia i dyplomy. W związku
z zakończeniem kadencji poprzedniego zarządu dokonano wyboru nowego zarządu, którego
prezesem został Stefan Bensdorff. 

Dnia 29 kwietnia 1979 roku spo-
łeczeństwo Święciechowy było
świadkiem niecodziennej masowej
imprezy sportowej – „Sportowej
sztafety pokoleń XXXV-lecia”, w
której brała udział młodzież szkolna,
SKS, harcerze, przedszkolaki ze
Święciechowy, sportowcy, OSP,
ZBoWiD, pracownicy Urzędu
Gminy oraz osoby niezrzeszone z
terenu całej gminy Święciechowa.
Imprezę rozpoczęto na stadionie
sportowym w Święciechowie od-
czytaniem „Apelu Olimpijskiego
Moskwa 80”, wciągnięciem flagi na
maszt i biegiem sztafetowym uli-
cami: Sportową, Lasocicką, park
przy PGR, czarną drogą, Leszczyń-
ską, Wolności, Szkolną, na Rynek,

żyły kwiaty przy Pomniku Wolności.
Po przemówieniach Zygmunta
Kaczmarka sekretarz Urzędu
Gminy Halina Rzeźniczak oraz
uczniowie ze Zbiorczej Szkoły
Gminnej w Święciechowie z Rynku
cały pochód przemaszerował przy
dźwiękach orkiestry dętej z Leszna
ulicą Wschowską na stadion spor-
towy, gdzie po koncercie orkiestry
odbyła się zabawa ludowa z okazji
święta 1 Maja. 

Dnia 20 lipca 1979 roku nastą-
piło otwarcie tak dawno ocze-
kiwanego Klubu Seniora w Świę-
ciechowie. Otwarcia dokonali: pre-
zes Zarządu Gminnego PKPS w
Święciechowie Teodor Efenberg, I
Sekretarz KG PZPR Antoni Becela
i przedstawiciel ZW PKPS. 

Powstała w 1959 roku Palarnia
Kawy w Przybyszewie świętuje swe
XX-lecie. Jej obecne wyniki rozwoju
to 5 ton paczkowanych dziennie ar-
tykułów importowanych. Za długo-
trwałą i wydajną pracę jedna z
pracownic została odznaczona Zło-
tym Krzyżem Zasługi, jedna Srebr-
nym Krzyżem Zasługi i jedna
Brązowym Krzyżem Zasługi. 

gdzie przy Pomniku Wolności od-
była się część artystyczna – ofi-
cjalna. Uroczystość z udziałem
Młodzieżowej Orkiestry Dętej z
MDK Leszno, władz partyjnych i ad-

ministracyjnych oraz społeczeństwa
gminy. Przy dźwiękach werbli zni-
cze zapaliła pracownica Urzędu
Gminy Danuta Gogół. Delegacje
sportowców, ZSMP, ZBoWiD zło-
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Z muzyką przez ż
Roman Mejza z Krzycka Małego doskonale pamięta, kiedy pierwszy raz zagrał w  
To było w 1965 roku. Miał zaledwie czternaście lat. 

- Tego przeżycia nie da się za-
pomnieć - wspomina. - W kościele
nie było jeszcze nowych organów,
a jedynie fisharmonia. Potrafiłem
na niej grać, ale dotąd nie grałem
publicznie. A tu kościół pełen ludzi
i ja, dzieciak, który miał sprawić, że
świątynia wypełni się muzyką.
Śpiewanie nie bardzo mi wyszło,
byłem za młody, przechodziłem
mutację. Ale grałem najpiękniej jak
potrafiłem. 

Roman Mejza urodził się w
Krzycku Małym. Mieszkał w ro-
dzinnym domu swojej mamy. To
ten sam dom, w którym żyje z ro-
dziną dziś. Rozbudował go i po-
większył, ale nigdy nie opuścił. Tu
spędził dzieciństwo, tu zamieszkał
z żoną, tu wychował piątkę dzieci.
Krzycko jest więc jego jedynym
miejscem na życie. 

Mama pana Romana odeszła
bardzo wcześnie. Zostali z tatą i
starszym bratem. Na szczęście
była też z nimi siostra mamy - cio-
cia Domicela Urbańczak. To wyjąt-
kowa kobieta. Bardzo życzliwa,
religijna, lubiła dzieci, pomagała
niejednemu sąsiadowi. Przez wiele
lat była kościelną. A dla pana Ro-
mana także matką chrzestną. 

- Ciocia nieraz mi powtarzała,
że muzyka kościelna uspokaja
życie - dodaje pan Roman. - Gra-
nie na organach nie jest czasem

straconym. Tam, w świątyni na
górze, można się wyciszyć, skon-
centrować na muzyce, oderwać od
codzienności. Wtedy nie zawsze
rozumiałem, co miała na myśli,
dziś dobrze to wiem. 

Ciocia Domicela postanowiła
sprawdzić, czy mały Roman bę-
dzie nadawał się na przyszłego or-
ganistę. Kiedy miał jedenaście lat,
pojechali do kościoła we Włosza-
kowicach. Tamtejszy organista
stwierdził, że ma dobry słuch. No
więc rozpoczął naukę we włosza-
kowickim Ognisku Muzycznym.
Uczył się gry na fortepianie,
śpiewu, poznawał nuty. Trzy lata
dojeżdżał do Włoszakowic. 

A kiedy skończył czternaście
lat, zagrał ten pierwszy raz w ko-
ściele w Krzycku Małym. Tego sa-
mego roku przy fisharmonii
kościelnej żegnał mamę. Od tam-
tego dnia liczy swój staż organis-
towski. Aż trudno uwierzyć, że
minęło pięćdziesiąt lat. 

Roman Mejza miał zostać rolni-
kiem. Rodzice mieli małe gospo-
darstwo, a starszy brat wybrał się
na studia, więc jemu przypadła
rola następcy. Po podstawówce
ukończył zawodową szkołę rolni-
czą, a potem technikum rolnicze.
Pracę rozpoczął jednak w mle-
czarni, a gospodarstwem rolnym
zajmował się dodatkowo. W mię-

dzyczasie odsłużył wojsko, w 1975
roku wziął ślub, powiększyła się ro-
dzina… Życie biegło zwyczajnie,
ze swoimi radościami i smutkami. 

Zawsze jednak była w nim or-
ganowa muzyka. 

Kiedy dziś pan Roman wspo-
mina tamte pierwsze lata, podkre-
śla, że rodzinny dom miał wpływ
na wybór artystycznej drogi. Ko-
ściół był od niego zaledwie kilkaset
metrów dalej. Z bratem byli minist-
rantami i zawsze przed lekcjami
uczestniczyli we mszy świętej. Naj-
pierw mama, a potem ciocia Domi-
cela swoją religijność pielęgnowały
także w domu. Modlitwa, rozmowy
o Bogu, potem własna fisharmonia
- to wszystko sprawiło, że pana
Romana do kościelnej muzyki
ciągnęło. 

- Wydaje mi się, że organistą
nie można być z przypadku - zwie-
rza się Roman Mejza. - Oczywiście
każdy dobry muzyk zagra na orga-
nach, ale religijne pieśni mają
jakąś inną głębię, kiedy organista
wkłada w nie także wiarę, kiedy
wie, że gra w Domu Bożym, kiedy
przez muzykę chce oddać hołd,
wyrazić wdzięczność. Po latach to
staje się częścią tego muzycznego
zawodu. 

W 1966 roku kościół w Krzycku
Małym otrzymał nowe organy.
Składali się na nie mieszkańcy pa-
rafii, a uroczystość ich poświęce-
nia zgromadziła wielu duchownych
i gości z całego regionu. Przyje-
chali także dawni mieszkańcy wsi.

Uroczystą mszę celebrował ksiądz pro-
boszcz Marian Balcerek. Poprzednie
organy zepsuły się i przez kilka ostat-
nich lat nie grano na nich. Ostatnim or-
ganistą na tamtych organach był
nauczyciel z Krzycka Wielkiego Mie-
czysław Górny. Potem już tylko była fis-
harmonia i to na niej rozpoczął grę
Roman Mejza. Ale od tego milenijnego
1966 roku grał na nowych organach. I
gra do dziś. Przez ten czas zmieniali się
proboszczowie parafii. Po księdzu Ma-
rianie parafię objął ksiądz Alfred Refor-
mat, potem ksiądz Stefan Stachowiak,
a teraz jest ksiądz proboszcz Artur
Rembalski. Pan Roman najdłużej, bo aż
dwadzieścia lat, grał za czasów księdza
Mariana Balcerka, ale tylko o rok mniej
współpracował z księdzem Stefanem
Stachowiakiem. 

Roman Mejza z uśmiechem mówi,

że zajmuje miejsce na najwyżej posta-
wionym stołku w świątyni. Rzeczywiście,
aby grać na organach, trzeba pokonać
kilkadziesiąt schodów. Robi to kilka razy
w tygodniu. W sobotę odprawiana jest
jedna msza święta, w niedzielę trzy, a w
ciągu tygodnia bywają pogrzeby, nabo-
żeństwa, czasem koncert. Nie sposób
policzyć, ile godzin muzyki zagrał przez
wszystkie te lata. Wie jednak, że zna
prawie trzysta kościelnych pieśni. I
słowa, i muzykę, nie musi rozkładać nut. 

- Repertuar sam sobie układam - do-
daje pan Roman. - Mam katolicki kalen-
darz i dokładnie określam okresy
liturgiczne. Jest więc czas na kolędy,
pieśni maryjne, pieśni wielkopostne,
utwory związane ze świętami i tak dalej.
W czasie mszy świętej najczęściej gram

Przy “swoich” organach

Z ciocią Domicelą
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1 % dla potrzebujących
Do końca kwietnia każdy z nas rozlicza się z podatku dochodowego.
Zachęcamy, aby rozliczać się z sercem. Możemy bowiem odpisać
jeden procent od podatku, jaki deklarujemy w zeznaniach PIT dla
mieszkańca naszej gminy. Redakcja wie o czterech osobach, które
potrzebują wsparcia. Jeśli ktoś jeszcze czeka na taką pomoc, to pro-
simy o kontakt. 

1) Krzysztof Bura 
ze Święciechowy

Chłopiec przyszedł na świat 30
grudnia 2013 roku. Urodził się z
wadą układu moczowego oraz
kości miednicy. Obecnie Krzysiu
jest już po pierwszej poważnej ope-
racji. Przed nim jeszcze kolejne za-
planowane na następne lata.
Potrzebna jest długa rehabilitacja i
zakup koniecznych środków.
Pomoc dla Krzysia:

Stowarzyszenie na Rzecz
Dzieci i Młodzieży Specjalnej Tro-
ski 

KRS 0000068839 z dopiskiem:
cel szczegółowy 1 proc. BURA
KRZYSZTOF

2) Kamila Herkt 
ze Święciechowy 

Choroba Kamili pojawiła się
bardzo nagle i objawiała szybko
postępującym porażeniem nóg.
Rozpoznano wówczas u niej tłusz-
czaka rdzenia kręgowego. Od tego
momentu Kamila przeszła już wiele
operacji. W 2007 roku zdiagnozo-
wano zakotwiczenie rdzenia krę-
gowego, będące przyczyną
porażenia nóg. Kamila porusza się
na wózku inwalidzkim i wymaga
stałej rehabilitacji. Pomoc dla Ka-
mili:

KRS: 0000050135 z dopiskiem:

subkonto HERKT
3) Karolina Jankowiak 

z Przybyszewa
Karolina urodziła się z przepu-

kliną oponowo - rdzeniową i roz-
szczepem kręgosłupa. Rozszczep
unieruchomił nóżki dziecka. Żyje
dzięki determinacji rodziny i leka-
rzy. Ma za sobą już kilka skompli-
kowanych operacji i żmudną
rehabilitację. Ale wiele jeszcze
przed nią. Karolina porusza się na
wózku inwalidzkim i wymaga stałej
rehabilitacji. Pomoc dla Karoliny:

Fundacja Polsat Organizacja
Pożytku Publicznego. 

KRS 0000135921 z dopiskiem:
dla Karoliny Jankowiak.

4) Gabriel Królikowski 
z Krzycka Małego 

Gabriel choruje na neuroblasto-
mię. Chłopczyk miał guza umiejs-
cowionego od brzuszka przez
klatkę piersiową do szyi. Guz ata-
kował już szpik kostny i oczodoły.
Gabryś przeszedł skomplikowaną
operację, chemię i wymaga rehabi-
litacji. Jest pod stałą opieką neuro-
loga, laryngologa i kardiologa.
Pomoc dla Gabrysia:

KRS: 0000237816 z dopiskiem
"Na rehabilitację Gabriela Króli-
kowskiego Fundacja Jesteśmy
więc pomagamy".

W niedzielę, 25 stycznia, w Nadleśnictwie Włoszakowice Koczury
przeprowadzono I Zimowy Marsz Nordic Walking. Wzięli w nim
udział członkowie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów ze
Święciechowy. Grupa wystąpiła pod nazwą Sportowy Senior. Po-
konali trasę 7 km, obserwując przyrodę zimową porą. Na mecie
organizator zapewnił ciepły posiłek, kawę, herbatę. Kijkarze mogli
ogrzać się także przy ognisku. Uczestniczyli również w konkur-
sach sportowych. W marszu udział wzięło ponad osiemdziesiąt
osób, w tym czternaście osób reprezentujących naszą gminę. Or-
ganizatorami imprezy byli: Nadleśnictwo Włoszakowice oraz
grupa Azymut z Lipna.

   życie
            miejscowym kościele.

         

słych. Synowie nie grają i nie śpie-
wają, za to córki mają ładny głos.
Najmłodsza śpiewa w kościele.
Kiedy dzieci były małe, pan Roman
częściej grał dla nich, potem dla
wnuków, teraz rzadko sięga po in-
strument w domu. Tej pierwszej fis-
harmonii od cioci Domiceli już nie
ma, ale ograny elektryczne zostały.
Może któreś z ósemki wnucząt pó-
jdzie w ślady dziadka. 

A gra na organach wcale nie
jest łatwa. Pan Roman mówi, że
melodie wydobywa się pracując

i śpiewam siedem pieśni. 
Rozmawiamy o tym, jak te pieśni tra-

fiają do wiernych. Nie jest przecież obo-
jętne, w jakich są tonacjach i czy
parafianie śpiewają razem. W Krzycku
Małym śpiewają pięknie. Pan Roman
mówi, że to ich wspólne dzieło. Dzięki
temu, że na organach gra niemal pół
wieku, wierni doskonale znają brzmienie
instrumentu. Przy nim śpiewa już trzecie
pokolenie parafian. Jako organista
uczestniczył w dziesiątkach ślubów swo-
ich sąsiadów i krewnych. Wielu odpro-
wadzał w ostatniej drodze. Zawsze jest z
nimi w czasie sobotnich i niedzielnych
mszy świętych. I to dla nich dobiera to-
nacje. Mają przecież śpiewać wszyscy.
A nieszpory śpiewa się już chyba tylko w
Krzycku Małym, nigdzie w sąsiednich
parafiach nie wyśpiewują tych pieśni. 

Roman Mejza grał na organach w ko-
ściołach w Święciechowie, Włoszakowi-
cach, Buczu, Pawłowicach, Lesznie,
Bukówcu, Bronikowie, Gołanicach i
wielu innych miejscowościach. Jeździł
na zastępstwa, gdy miejscowi organiści
nie mogli grać lub gdy nie było organów
w świątyniach. Wtedy woził ze sobą or-
gany elektryczne. Dziś już nie wyjeżdża.
Gra tylko w Krzycku Małym i mówi, że
będzie to robił tak długo, póki da radę
wchodzić na górę. Modli się, by było to
możliwie jak najdłużej. 

Zapytaliśmy pana Romana, czy w
jego domu też gości muzyka. Odpowie-
dział, że zawodowo nie. Dzieci nie po-
szły w jego kierunku. Wszyscy
uzdolnieni są raczej w przedmiotach ści-

rękami, nogami, równocześnie
trzeba śpiewać, a przy dzisiejszej
technice także przesuwać teksty
pieśni na ekranie. To wymaga do-
świadczenia. Przy czym każdy in-
strument jest inny. Zdarza się, że
"nie chce" zagrać dla innego orga-
nisty. 

- Całe życie uczę się tej gry i
ciągle znajduję w tym radość -
mówi pan Roman. - Nie wyobra-
żam sobie, by jej nagle zabrakło.
Jestem pewien, że dzięki niej moi
bliscy i ja wychodziliśmy z ciężkich
chorób, z kłopotów. Grą na orga-
nach dziękuję Bogu za łaski.

Roman Mejza pracuje jeszcze
zawodowo. Po wielu latach pracy
w mleczarni i RSP przeniósł się do
firmy Werner Kenkel. Najpierw
zdobył uprawienia do obsługi kot-
łów centralnego ogrzewania, a
teraz - ze względu na stan zdrowia
- zatrudniony jest w ekipie sprząta-
jącej. Ziemię z gospodarstwa też
już sprzedał. 

Najważniejsza jak zawsze jest
dla niego rodzina i oczywiście gra
na organach. 

W tym roku pan Roman obcho-
dzić będzie z żoną Bogumiłą
40.rocznicę ślubu, a dodatkowo
50.rocznicę gry w kościele. To
będą serdeczne, rodzinne uro-
czystości. 

HALINA SIECIŃSKA

W rodzinnym gronie
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Wieś mała, ale znana
Ma długą i ciekawą historię. Mimo że jest niewielką miejscowością, nie brakuje tu także
ciekawych, współczesnych tematów do opisania. Do tego może poszczycić się nau-
kową placówką badawczą, jakich w naszym kraju jest zaledwie kilka. 

Po raz pierwszy informacja o
wsi Trzebiny pojawiła się w roku
1360. W XV i XVI wieku stanowiła
własność rodów Kromnów-Trze-
bińskich i Przybyszewskich. Póź-
niej właściciele zmieniali się
często. I mimo że odnotować ich
można było aż kilkunastu, to wciąż
byli to Polacy. Zmieniło się to jed-
nak w roku 1834, kiedy to majątek
kupił Niemiec. Później odsprzedał
go swemu rodakowi, a w roku
1861 nabył go August Ferdynand
von Leesen und Gotha. Jego po-
tomkowie władali tutejszymi wło-
ściami aż do drugiej wojny
światowej.

Przy czym oddać im trzeba, że
potrafili na nich gospodarować
bardzo dobrze. W 1881 roku po-
wierzchnia majątku, łącznie z fol-
warkiem Piotrowice, wynosiła 822,
45 ha. Działała także gorzelnia. W
roku 1913 było tu 180 krów, 220
świń, 54 konie. Kolejni von Leese-
nowie wciąż dokupywali ziemię. W
roku 1926 majątek miał 1026 ha.
W tym okresie Trzebiny były uzna-
wane za jedno z najlepszych gos-
podarstw rolnych w tej części
Wielkopolski. 

Nie był z tego zadowolony
Niewątpliwie wizytówką wsi jest

pałac. Przy czym nie jest to pierw-
szy budynek w tym miejscu. Nie
wiadomo, kiedy powstał i kiedy ro-
zebrano ten pierwszy. W każdym
razie istniał jeszcze w roku 1709.
Później powstał drugi-obecny
pałac. Wybudowano go w latach
1680-1690 dla ówczesnego wła-
ściciela wsi Melchiora Gurow-
skiego. Po roku 1860 został
gruntownie przebudowany przez
Augusta von Leesen. I zapewne
nie do końca był on z tej przebu-
dowy zadowolony, bowiem już w
latach osiemdziesiątych zarządził
dodatkowo gruntowny remont. 

Obecny park pałacowy pocho-
dzi z połowy XIX wieku, ma po-
wierzchnię 6, 1 ha. I oczywiście
jest tu także zespół folwarczny.
Stanowi go dawna gorzelnia z cha-
rakterystycznym wysokim komi-
nem. To budynek stosunkowo
nowy, powstał w roku 1906. Do
tego dochodzi stajnia i spichlerz
oraz obora. Ją wybudowano naj-
wcześniej, bo w połowie XIX
wieku. 

Legendy oraz fakty 
W pałacu mieści się placówka

terenowa Instytutu Dziedzictwa
Narodowego. Jej kierownikiem jest

Marek Wróbel. Natomiast jego
żona Dorota od dwunastu lat pełni
funkcję sołtysa wsi. Warto dodać,
że jest dopiero piątą osobą, która
po wojnie kieruje Trzebinami.
Wcześniej byli to panowie: Sterna,
Mulkowski, Małucki i Rybarczyk. 

Z pałacem wiąże się lokalna le-
genda. Przed wojną obok miała
domek Marta Jung, która praco-
wała tam jako służąca. Jej zada-
niem były między innymi porządki
w całym obiekcie. Z jednym wyjąt-
kiem, nie mogła wchodzić do pra-

cowni barona von Leesena. 
- Miał tak zwaną czarną kom-

natę na piętrze jednej z baszt -
opowiada Marek Wróbel. - Pew-
nego dnia baron i baronowa wy-
brali się na polowanie. Tymczasem
Marta dorobionym wytrychem po-
stanowiła tam zajrzeć, nie mogła
powstrzymać ciekawości, co też
jest w środku. Gdy weszła, blask
lamp naftowych, odbijający się od
luster, spowodował, że ją oślepiło.
Wybiegła, a że było zimno, wiało,
padał deszcz i było ciemno, to cał-
kiem oślepiona uderzyła w naj-
większy dąb. Do dziś, kiedy wieje
wiatr, nawołują puszczyki, drzewa

szumią-to Marta prosi państwa o
wybaczenie. 

Jest też legenda związana z
całą wsią. Na polach koło byłej ce-
gielni znajduje się wyrobisko, które
nosi nazwę Jakub. Był to miejs-
cowy chłop, który kiedyś wjechał
do stawku zaprzężonym wozem i
tam woły potonęły, gdy chciały się
napić. 

Tyle legendy. O tym, że Trze-
biny mają ciekawą historię, świad-
czy fakt, iż w obrębie wsi znajdują
się aż trzy stanowiska archeolo-

giczne. 
- Nie mogę jednak powiedzieć

gdzie, bowiem w okolicy zaroiłoby
się od różnej maści poszukiwaczy,
amatorów, liczących na jakieś
skarby - mówi M. Wróbel.   

Ktoś taki jak państwo Wróblo-
wie o historii swej wsi wiedzą nie-
mal wszystko. Na przykład to, że
spirytus z tutejszej gorzelni w 1915
roku był notowany na giełdzie w
Stanach Zjednoczonych! Więc
mimo że wieś jest mała, to znano
ją nawet za oceanem. 

Inna ciekawostka jest taka, że
baron von Leesen był wielkim mi-
łośnikiem dzieł sztuki, po które jeż-

dżono nawet w głąb Niemiec a
także właścicielem jednego z
pierwszych w powiecie samocho-
dów. Był sumiennym płatnikiem dla
pracowników, więc wspominano
go później dobrze. 

Kolejna ciekawostka. Nad połu-
dniowymi drzwiami gorzelni mieści
się płaskorzeźba z piaskowca, na
pierwszy rzut oka wyglądająca jak
herb. I tak właśnie jest przedsta-
wiana w wielu opisach.

- To błąd, bowiem nie jest ża-
dnym herbem, to po prostu wize-
runek ziemniaków - wyjaśniają
Dorota i Marek Wróblowie. - Tu
kiedyś uprawiano bardzo dużo
tych warzyw. Stanowiły też pod-
stawę produkowanych w gorzelni
napojów i ktoś po prostu postano-
wił je uczcić. 

Jeśli chodzi o położenie wsi,
warto dodać, że znajduje się ona
na Szlaku Świętego Jakuba. 

Współczesność też 
ciekawa

Obecnie w Trzebinach mieszka
175 osób, więc ich liczba general-
nie się nie zmienia. 

Jest tu drużyna piłkarska, o nie-
typowej nazwie Komin Trzebiny. W
ten sposób uhonorowano najwyż-
szy obiekt we wsi. Zespół, w skład
którego wchodzi młodzież oraz do-
rośli, rywalizuje w rozgrywkach o
Puchar Wójta, rozgrywanych na
obu gminnych Orlikach. Działa
również Ochotnicza Straż Pożarna

Dwa lata temu odbyła się tu cie-
kawa impreza, zorganizowana
przez panią sołtys. To dożynki
utrzymane w klimatach lat dwu-
dziestych XX wieku. Dożynki orga-
nizowane są w tej wsi co trzy lata.
Po kolei odbywają się bowiem tam
oraz w Długiem Starem i Długiem
Nowem. Te trzy miejscowości
wchodzą w skład jednej parafii. 

Na przełomie lipca i sierpnia
odbędzie się tu zlot citroenów.
Swój przyjazd zapowiedzieli nawet
goście z Francji. 

Kto wie, czy nie najważniejszy
we współczesnych dziejach Trze-
bin jest fakt, że wszystkie tutejsze
stare budynki folwarczne znajdują
się w dobrym stanie i są w pełni
wykorzystane. Należą bowiem do
Gospodarstwa Rolnego Długie
Stare Sp. z o. o., które potrafiło o
nie zadbać. 

DAMIAN SZYMCZAK 
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Miniony rok w LOK
W niedzielę, 25 stycznia, członkowie Klubu Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju przeprowa-
dzili pierwsze w tym roku zawody strzeleckie. Klub działa przy Samorządowym Ośrodku Kul-
tury w Święciechowie. W chwili obecnej zrzesza 24 członków.

W zawodach udział wzięło 18
członków klubu. Wszyscy strzelali z
karabinka pneumatycznego. Wyło-
niono najlepszych zawodników. Na
podium stanęli: I miejsce – Stani-
sław Jankowski, II miejsce – Karol
Bartkowiak i III miejsce – Władysław
Pisarek. Na kolejnych pozycjach
znaleźli się: Bonifacy Siekierka, Ma-
rian Klupieć i Jerzy Mierzyński. 

Po zakończonych zawodach od-
było się zebranie sprawozdawcze
podsumowujące ubiegły rok. Od-
czytano sprawozdanie prezesa z
całorocznej działalności, sprawoz-

danie finansowe i Komisji Rewizyj-
nej. Podsumowano zeszłoroczny
ranking zawodów strzeleckich prze-
prowadzonych przez klub. Warun-
kiem wzięcia udziału w rankingu
rocznym jest udział w ośmiu zawo-
dach w ciągu roku. W minionym
okresie klub przeprowadził 35 spot-
kań strzeleckich. Do rankingu za-
kwalifikowało się 12 strzelców.
Przyznano następujące nagrody: I
miejsce – Karol Bartkowiak, II
miejsce – Marian Klupieć i III
miejsce – Stanisław Jankowski.
Poza podium znaleźli się kolejno:

Jerzy Mierzyński, Stanisław An-
drzejewski, Krzysztof Kasperski,
Sandra Hanusek, Bonifacy Sie-
kierka, Sławomir Bartkowiak, Wła-
dysław Pisarek, Walerian
Jędrzychowski i Maria Marczyńska.
Wyróżnionym strzelcom wręczono
dyplomy i statuetki. Uhonorowano
także osoby wspierające działal-
ność klubu. A byli to: wójt gminy
Święciechowa Marek Lorych, dy-
rektor Samorządowego Ośrodka
Kultury w Święciechowie Marek Tu-
lewicz oraz panie Bożena Homska i
Ewa Jankowska.

Wójt gminy Święciechowa ser-
decznie zaprasza mieszkańców
gminy na Mistrzostwa Gminy Gry
w Kopa.

I Turniej: 30 stycznia, godz. 18
- Krzycko Małe (zapisy do 27
stycznia)

II Turniej: 13 lutego, godz. 18 -
Przybyszewo (zapisy do 10 lutego)

III Turniej: 28 lutego, godz. 18 -
Lasocice (zapisy do 25 lutego)

IV Turniej: 14 marca, godz. 18 -
Strzyżewice (zapisy do 11 marca)

V Turniej: 28 marca, godz. 18 -
Święciechowa (zapisy do 25
marca)

Suma punktów ze wszystkich
turniejów liczy się do klasyfikacji
końcowej Mistrzostw Gminy.

Turnieje odbędą się w salach
wiejskich. W poszczególnych
miejscowościach można zapisać
się u niżej podanych osób: 

Krzycko Małe - Józef Rataj-
czak, tel. 783 256 638

Lasocice - Jan Markiewicz, tel.
695 920 260

Strzyżewice - Wiesław Całujek,
tel. 887 367 932.

Przybyszewo - Zbigniew Rataj-
czak, tel. 510 829 060

Święciechowa - jak i pozostałe
turnieje - Jan Andrzejewski, tel.
655 330 653 oraz 666 050 770

Warunki uczestnictwa: stałe za-
meldowanie na terenie gminy
Święciechowa,ukończone 18 lat,
uiszczenie opłaty startowej. Do-
jazd na turnieje we własnym za-
kresie. 

Mistrzostwa 
w kopa

Zespół Śpiewaczy Razem Raźniej z Długiego Starego uczestniczył w Gminnym Konkursie Kolęd we Wschowie. Jest powód do dumy,
bowiem zespół zajął tam II miejsce w kategorii chóry. Konkurs odbył się 17 stycznia w sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji
we Wschowie. W imprezie udział wzięli soliści, duety oraz chóry, a na scenie prezentowali się: przedszkolacy, dzieci, młodzież oraz
zespoły dorosłe. Organizatorami konkursu byli: parafia św. Jadwigi Królowej we Wschowie, Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie,
Urząd Miasta i Gminy Wschowa. Dzień później, 18 stycznia, Zespół Śpiewaczy Razem Raźniej z Długiego Starego i Zespół Śpiewa-
czy Cecylia ze Święciechowy uczestniczyły w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek. Było to już XVIII Kolędowe Spotkanie Chórów i Zespo-
łów Śpiewaczych, które odbyło się w kościele w Kębłowie. W imprezie wzięło udział 12 zespołów z powiatu, które zaprezentowały po
dwa utwory.



[ 12 ] KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Prawdziwe historie

Tak naprawdę nigdy nie byłam
szczęśliwa w małżeństwie. Może
przez pierwsze dwa lata udawało nam
się żyć w miarę spokojnie, ale potem
było już tylko źle. Mój mąż był ode
mnie dużo starszy i zupełnie inaczej
niż ja wyobrażał sobie rodzinne życie.
Musiałam zwolnić się z pracy, nie mia-
łam swoich pieniędzy. To mąż robił za-
kupy, on decydował kiedy kupić coś do
ubrania, on ustalał jakie będą domowe
wydatki. Wszystko zawsze było zapla-
nowane. Moja mama uważała, że
mam dobrze, bo przecież o nic nie
muszę się martwić. Nie miała wyrzu-
tów, że nakłoniła mnie do tego mał-
żeństwa. Może nawet nie wiedziała,
że może być inaczej. 

Tymczasem u nas było coraz go-
rzej. Urodziłam dwójkę dzieci. Wtedy
mąż założył własną firmę budowlaną.

Zatrudnił dwóch pracowników i razem
wyjeżdżali na budowy. Zdarzało się,
że do domu wracał raz na tydzień. Za-
czął pić. To były najtrudniejsze lata w
naszym wspólnym życiu. Dzisiaj wy-
daje mi się, że cały mój trud sprowa-
dzał się do tego, aby chronić dzieci. Aż
trudno to nazwać, ale ja naprawdę
musiałam ukrywać dzieci przed ojcem.
Nie chciałam, aby widziały jak pije, ale
też broniłam je przed razami. Bo mój
mąż nie zastanawiał się gdzie uderzy. 

A w domu u mamy było normalnie.
Trójka mojego rodzeństwa dorastała,
a ojczym zaczął budować własny
dom. Do tej pory mieszkali w lokalu
czynszowym, takim co to dawało
miasto. Nie było tam zbyt wygodnie,
bo przechodziło się z pokoju do po-
koju, więc nikt nie mógł czuć się u sie-
bie. Do tego siostra wyszła za mąż i

też zamieszkała u nich. Ojczym po-
wtarzał, że jest im tam za ciasno. Wy-
budował więc duży, piętrowy budynek.
Boże, jak nam podobał się ten dom.
Nocami marzyłam, że mama zabierze
mnie z dziećmi do siebie i przesta-
niemy się bać. Wtedy już mówiłam ro-
dzicom o moim życiu. Aż trudno
uwierzyć, ale bardziej rozumiał mnie
ojczym. To on przekonywał mnie, że
dzieci mają prawo do spokoju i do co-
dzienności bez alkoholu i bez bicia.
Gdyby pozostał z nami dłużej...

Ojczym zginął w wypadku i mama
po raz drugi została wdową. Bardzo
się wtedy do siebie zbliżyłyśmy. Byłam
pewna, że powie, abym z nią miesz-
kała. Żyła przecież sama w tym wiel-
kim domu. Siostra została z mężem
na starym mieszkaniu, a druga wyje-
chała za granicę. Brat się ożenił i wy-
prowadził na wieś. A ja cierpiałam u
boku mojego męża. Ale mama nigdy
nie zaprosiła mnie do siebie. Któregoś
dnia spakowałam rzeczy swoje i dzieci
i wynajęłam mieszkanie dla nas. Wy-
niosłam się z domu i z życia mojego
męża. Nie muszę mówić, że było mi
bardzo ciężko. On nie płacił alimen-
tów, a ja nie chciałam podawać go do
sądu. Przez kilka miesięcy nie mog-
łam znaleźć pracy, a kiedy w końcu ją
dostałam, zarabiałam niewiele. Zapo-
życzałam się. A mimo to czułam się
bezpieczniejsza. Szokiem dla mnie
było to, że któregoś roku mama za-
proponowała wspólne życie bratu i
jego rodzinie. Oddała im piętro domu,
a sama przeniosła się na dół. Teraz to
brat z żoną i dwójką dzieci jest jakby
na swoim. A ja dalej wynajmuję miesz-
kanie. Już trzecie z kolei, bo ciągle
szukam tańszego. 

Mama mówiła, że będzie nam ła-
twiej, kiedy wychowamy dzieci i za-
dbamy tylko o siebie. Tak miało być. A
jak jest? Moje dzieci są już na stu-
diach, obydwoje. Mam wspaniałe
dzieci. Aż trudno uwierzyć, że po swo-
ich doświadczeniach mają tyle serca
dla innych. Wierzę, że to jest dar od
losu. Ale ja ciągle pracuję oszczę-
dzam, odkładam na naukę dla mojej
córki, bo syn już sam dorabia, jestem
zabiegana. Mama też nie odpoczywa,

bo przecież tuż obok są wnuki, więc
nie sposób im nie pomagać. Nie ma
spokojnej starości, bo tak się składa,
że brat ma problemy ze zdrowiem i
teraz każdą wolną chwilę poświęcają
jemu. Ja zresztą też często do nich
wpadam. 

Niedawno zmarł mój mąż. Nie by-
liśmy rozwiedzeni, więc teraz zosta-
łam wdową. Mam wrażenie, że po raz
pierwszy los dał mi wolność. Nie jes-
tem jednak z tego powodu szczęśliwa.
Odszedł przecież ojciec moich dzieci.
Chciałabym, aby teraz mama mnie
przytuliła. Dalej mieszka na trzech po-
kojach w domu, który wybudował mój
ojczym. Zmieściłybyśmy się tam we
dwie. Dlaczego nie każe mi po prostu
do siebie przyjść? Dlaczego patrzy jak
z trudem co miesiąc „dobiegam” do
pierwszego? To nie może być brak mi-
łości. Mama mnie przecież kocha.
Więc dlaczego?

SPISAŁA
HALINA SIECIŃSKA

Bardzo młodo wyszłam za mąż. Nie wiem dlaczego się tak
spieszyłam, bo przecież w domu było mi bardzo dobrze i właś-
nie dostałam pierwszą pracę. Mówiąc szczerze, do ślubu na-
mawiała mnie mama. Ona sama też została żoną, gdy miała
zaledwie osiemnaście lat, a kiedy ja się urodziłam, nie skoń-
czyła jeszcze dwudziestki. Mama zawsze twierdziła, że lepiej
wychować dzieci za młodu i potem mieć sporo czasu dla sie-
bie. Niestety, ta dewiza nie sprawdziła się ani w jej przypadku,
ani w moim. Mama owdowiała i powtórnie wyszła za mąż. Jesz-
cze urodziła trójkę dzieci i ciągle krzątała się wokół nich. A ja...
No cóż. Moją osiemnastkę świętowałam już jako żona.
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KRZYŻÓWKA 
Z NAGRODĄ

Aby odczytać hasło, trzeba najpierw wpisać do diagramu znaczenie
kolejnych słów, a następnie odczytać hasło z pionowego pola. Prawidłowe
rozwiązanie należy przysłać na adres redakcji do 28 lutego br. Wśród na-
dawców rozlosujemy nagrodę. Hasło krzyżówki umieszczonej w stycz-
niowym numerze brzmiało: CZAS NA ZIMOWE ZABAWY.

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

2. Porusza w teatrze lalkami

3. Damski bezrękawnik

4. Serce komputera

5. Kura hodowlana

6. Niedojrzały owad

7. Początkujący

8. Aerodrom

9. Filc na walonki

10. Okres kenozoiku

11. Imieniny obchodzi 25 III

12. Kazimierz ...., aktor

13. Agata, zagrała w “Idzie”

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Czeka Cię pracowity okres. Przyda
się sporo uporu i cierpliwości. W cza-
sie wolnym trochę ożywienia towarzy-
skiego. Może nowa, ciekawa
znajomość? Spodziewaj się dobrej
wiadomości. 

Byk 20.04-20.05
Dni potoczą się gładko i spełniać

się będą marzenia. Szansa zdobycia
uczuć upragnionej osoby będzie coraz
większa. W pracy więcej zadań, ale
dostaniesz pomoc od współpracowni-
ków.  

Bliźnięta 21.05-21.06
Powstrzymaj się od ważnych de-

cyzji i zmian. Jeśli się na nie zdecydu-
jesz, wszystko dobrze przemyśl.
Uważaj na zdrowie, zwłaszcza na pro-
blemy z sercem. Pod koniec miesiąca
ważne spotkanie. 

Rak 22.06-22.07
Nie wszystko pójdzie po Twojej

myśli, co nie znaczy, że ułoży się źle.
Po prostu rzeczywistość okaże się cie-
kawsza. Będzie też kilka propozycji
spędzania czasu wolnego. Skorzystaj
z nich. 

Lew 23.07-22.08
Bardzo dobry okres w miłości.

Ukochany będzie Ci nieba przychylał.
Osoby samotne nawiążą bliższe rela-
cje z kimś znanym od dawna. Jest
szansa na poprawę sytuacji finanso-
wej. 

Panna 23.08-22.09
Nie dopuść do przemilczeń z

bliską Ci osobą. Wszystko sobie wy-
jaśnijcie, a wyjdziecie na prostą. Warto
wziąć kilka dni urlopu. Wcześniej za-
łatw jednak wszystkie zaległe sprawy.

Waga 23.09-22.10
Będziesz musiała załatwić dość

skomplikowaną sprawę. Wiele życzli-
wości okażą Ci bliscy oraz dalsi
krewni. W drugiej połowie miesiąca
ważna rozmowa zawodowa. Zosta-
niesz doceniona. 

Skorpion 23.10-21.11
Dobra atmosfera w pracy. Uda Ci

się zrealizować zawodowy pomysł, o
którym od dawna myślałaś. W miłości
trochę zawirowań. Pamiętaj, że warto
wysłuchać partnera. 

Strzelec 22.11-21.12
Wrócą dobre dni i to zarówno w

pracy, jak i w domu. Dużo ciepłych
przeżyć z partnerem. Koleżanki spra-
wią Ci niespodziankę w pracy. A w
ostatnich dniach miesiąca ciekawa
propozycja. 

Koziorożec 22.12-19.01
Zawodowo najważniejsze jest

teraz pilnowanie terminów i papierów.
To także dobry czas na inwestowanie.
W domu dawno oczekiwana wizyta,
która sprawi Ci sporo radości. 

Wodnik 20.01-18.02
Pewien błahy problem wyda Ci się

poważny i zareagujesz zbyt ostro. Jest
jednak inny sposób na jego rozwiąza-
nie. Rozejrzyj się wokół, ktoś czeka na
pomoc i radę.

Ryby 19.02-20.03
Potrzebujesz zmian. Może u siebie

w mieszkaniu, może w pracy. Coś
przestaw, wymień, gdzieś wyjedź. Do-
brze, gdybyś mogła uprawiać jakiś
sport.  

Na relaks
i wypoczynek

KĄPIEL MLECZNO - MIODOWA
Wlej do wanny z wodą (o temp.

ok. 38 st. C) 1 - 2 szklanki mleka
1/2 szklanki miodu. Zanurz się w
niej na 20 minut. Nawilżysz skórę. 

OKŁAD NA CIENIE 
POD OCZAMI

Zmieszaj po łyżeczce fusów po
kawie, miodu i wazeliny. Nanieś
papkę na skórę pod oczami i przy-
kryj płatkami zwilżonymi mlekiem.
Zmyj po ok. 10 minutach. 

KĄPIEL DLA NÓG
Podgrzej w garnku szklankę

mleka, 2 łyżki oliwy i 3 łyżki cyna-
monu. Dodaj sok z 2 cytryn, wlej
do miski i dolej ciepłej wody tyle,
by stopy były zanurzone do kostek.
Po 15 minutach spłucz je wodą. 

MASECZKA MARCHEWKOWA
Łyżkę startej marchwi zmieszaj

z żółtkiem, łyżeczką twarożku i 5 -
8 kroplami witaminy A. Rozpro-
wadź na twarzy i dekolcie. Zmyj
ciepłą wodą po ok. 20 minutach. Dziś na słodko

MIODOWNIK
Składniki: Ciasto: 35 dag mąki, łyżeczka sody, 12 dag masła, 2 jajka,

5 dag cukru, 1/3 szklanki miodu, polewa czekoladowa. Masa: 1/2 l mleka,
15 dag masła, 10 dag cukru, 10 dag kaszy manny.

Mąkę przesiać z sodą, posiekać z masłem. Jajka utrzeć z cukrem i
miodem, dodać do mąki, zagnieść ciasto. Podzielić je na 3 części. Każdą
rozwałkować i upiec oddzielnie w blasze wyłożonej papierem do piecze-
nia. Piec po ok. 10 minut w 180 st. C. Blaty wystudzić. 

Mleko zagotować z masłem i cukrem. Dodać opłukaną kaszę, wymie-
szać, gotować do zgęstnienia. 

Gorącą masą przekładać blaty ciasta. Całość zawinąć w papier, schło-
dzić. Przed podaniem polać polewą czekoladową. 

PLEŚNIAK
Składniki: 40 dag mąki pszennej, 20 dag masła, 25 dag cukru, czu-

bata łyżeczka proszku do pieczenia, 5 jajek, 2 łyżki kakao, łyżeczka mąki
ziemniaczanej, konfitura z czarnej porzeczki. 

Mąkę posiekać z masłem, rozkruszyć w palcach. Dodać 10 dag cukru,
proszek do pieczenia i żółtka. Zagnieść ciasto, podzielić je na 3 części.
Jedną wyrobić z kakao, wszystkie schłodzić. 

Jedną jasną część rozwałkować, wyłożyć nią dno niedużej formy. Przy-
kryć konfiturą, posypać startym ciastem kakaowym. Białka ubić z pozos-
tałym cukrem, wymieszać z mąką ziemniaczaną. Pianę wyłożyć na ciasto
kakaowe. Całość posypać ostatnią częścią startego ciasta. Piec godzinę
w 180 st. C. 

(: HUMOR :)
- Po czym poznać, że jesteśmy

już naprawdę starzy?
- Nie mam pojęcia.
- Gdy wychodzimy z muzeum i

włącza się alarm.
xxx

Spotykają się dwaj kumple ze
studiów.

- Wiesz co, Stasiek? Jak sobie
pomyślę, jaki ze mnie inżynier, to
aż boję się iść do lekarza!

xxx
- Co mam zrobić z tym kwit-

kiem? - pyta kierowca, zaraz po
zapłaceniu mandatu.

- Proszę to zachować - odpo-
wiada policjant. - Jak pan zbierze
10, to dostanie pan rower.

xxx
- Nie rozumiem, jak jeden czło-

wiek może robić tyle błędów?! -
dziwi się polonistka, oddając pracę
domową uczniowi.

- Wcale nie jeden - odpowiada
uczeń. - Pomagali mi mama i tata.
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Bibliotekarz radzi
Tym razem polecamy dwie zu-

pełnie odmienne książki. Jedna to
powieść amerykańska pt. „Córka
piekarza” Sarah McCoy, a ko-
lejna to przewodnik dla rodziców
„Trudne emocje u dzieci: Jak
wspólnie rozwiązywać problemy
w domu i w szkole” autorstwa
Ross W. Greene.

Powieść „Córka piekarza” opo-
wiada o Elsie Schmidt, która w
roku 1945 jest naiwną nastolatką,
marzącą o swym pierwszym łyku
szampana i pierwszym pocałunku.
Ona i jej rodzina chronieni są
przed skutkami wojny przez wy-
soko postawionego oficera SS,
który chce się ożenić z Elsie. Kiedy
w wigilię Bożego Narodzenia na
progu jej domu pojawia się mały
żydowski uciekinier, dziewczyna
musi podjąć dramatyczną decyzję.
Sześćdziesiąt lat później, w El
Paso w stanie Teksas, Reba
Adams zbiera materiał do felietonu
świątecznego dla lokalnego cza-
sopisma. Gdy rozpoczyna wywiad
z właścicielką niemieckiej piekarni
"U Elsie", nie spodziewa się, że
wróci tam wiele razy. Usłyszana
historia ożywia w niej wspomnienia
własnej dramatycznej przeszłości,
zaś pytania dziennikarki przypomi-
nają Elsie bolesne wydarzenie po-
sępnego, ostatniego roku II wojny
światowej. Obie kobiety muszą
zmierzyć się z nieprzyjemnymi
prawdami z przeszłości i znaleźć w
sobie odwagę, by wybaczyć.

Kolejna nasza propozycja ma
podpowiedzieć rodzicom jak roz-
wiązywać problemy u swoich
dzieci w domu i szkole. Opisana w

podręczniku metoda wypróbo-
wana została przez 500 tysięcy ro-
dziców. Twoje dziecko bywa
nieposłuszne i zbuntowane, mani-
puluje innymi, domaga się wyłącz-
nej uwagi? Jesteś zmęczony
ciągłym testowaniem granic, dą-
sami oraz krzykiem i agresją?
Odłóż na bok kary, nagrody i za-
kazy - naucz dziecko samodziel-
nego rozwiązywania problemów i
radzenia sobie z emocjami. Poznaj
metodę rozwiązywania problemów
poprzez współdziałanie, spraw-
dzoną w wielu rodzinach i szkołach
na świecie. Współpracując z dziec-
kiem, nauczysz je umiejętności,
których najbardziej mu brakuje:
dostosowywania się, tolerowania
frustracji i rozwiązywania proble-
mów. Dziecko nie zachowuje się
źle celowo, ono po prostu nie zna
innego sposobu i potrzebuje twojej
pomocy, aby nauczyć się reago-
wać inaczej. Z tą książką nauczysz
je pozytywnie reagować na co-
dzienne sytuacje i wzmocnisz jego
pewność siebie. To bestseller dla
rodziców dzieci w każdym wieku.
Książka trafia w samo sedno, bo-
wiem zawiera przydatny w pracy z
dzieckiem formularz analizy trud-
ności i nierozwiązanych proble-
mów oraz konkretny plan działania
wraz ze wskazówkami. Kładzie na-
cisk na faktyczne przyczyny niepo-
żądanych zachowań u dziecka, a
nie skupia się tylko na objawach,
pokazuje na przykładach wybra-
nych rodzin, jak zastosować me-
todę działania w praktyce, uczy, jak
przewidywać wybuchy agresji i
skutecznie im przeciwdziałać. 

Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży w 2015 roku przypadają stosunkowo
późno. W województwie wielkopolskim ferie trwać będą od 16 lutego do 27
lutego. Jak co roku na wypoczywających czekać będą atrakcje przygoto-
wane przez placówki szkolne i organizacje działające na terenie gminy. 

DŁUGIE STARE:
17.02 (wtorek) - Bal przebierań-

ców kl. I - III od godz. 9 do 13 (Dłu-
gie Nowe dojazd i odjazd
autobusem).

18.02 (środa) - Wyjazd do kina
w Lesznie ok. 9.30.

19.02 (czwartek) - Tenis stołowy
- przygotowanie do turnieju szkol-
nego od godz. 9 do godz. 12.

20.02 (piątek) - Wyjazd na
kręgle - Leszno od godz. 11.30 -
14.30.

21.02 (sobota) - Tenis stołowy -
Turniej szkolny tenisa stołowego od
godz. 9 do godz. 12.

25.02 (środa) - Wyjazd na lodo-
wisko do Głogowa w godz. 8 do
12.30.

27.02 (piątek) - Wyjazd na
basen w Lesznie - od godz. 10.30
do godz. 13.

LASOCICE:
20.02 (piątek) - Wyjazd do Zoo

(Wrocław)
26.02 (czwartek) - Wyjazd do

MPWiK - (spotkanie z laborantem i
edukatorami), proste eksperymenty
- Leszno.

ŚWIęCIECHOWA:
16.02 (poniedziałek) - godz. 9 -

11. Wyjazd na pływalnię.
16.02 (poniedziałek) - godz. 11 -

14. Piłka nożna dziewcząt (szkoła
podstawowa).

17.02 (wtorek) - godz. 9 - 11.
Piłka nożna chłopców (szkoła pod-
stawowa). 

17.02 (wtorek) - godz. 11 - 14.
Piłka nożna dziewcząt (szkoła pod-
stawowa).

17.02 (wtorek) - godz. 9 - 13.
Wycieczka do Rydzyny.

18.02 (środa) - Wyjazd do kina.
19.02 (czwartek) - godz. 10 - 12.

Wyjazd na bowling.
19.02 (czwartek) - godz. 11 - 14.

Piłka nożna dziewcząt (szkoła pod-
stawowa).

23.02 (poniedziałek) - Wyjazd do
kina.

24.02 (wtorek) - godz. 9 - 11.

KALENDARZ IMPREZ 2015
Plan imprez organizowany na terenie gminy Święciechowa w
roku 2015 został umieszczony na stronie internetowej Samo-
rządowego Ośrodka Kultury – www. kultura-swieciechowa. pl.
Wszystkie jednostki organizacyjne działające na terenie gminy
na początku stycznia zaproponowały plan swoich imprez na rok
bieżący. Na ich podstawie powstał zbiorczy kalendarz imprez.
Składa się on z 163 różnorodnych projektów, imprez, zabaw,
konkursów, spotkań itd. Głównie organizowane są one przez
rady sołeckie, placówki szkolne i przedszkolne, kluby sportowe,
stowarzyszenia, związki i organizacje działające na terenie
gminy, a także przez Samorządowy Ośrodek Kultury. Kalendarz
to dokładny zbiór imprez, zawierający terminy, miejsca i organi-
zatorów poszczególnych wydarzeń. Do największych imprez za-
liczyć można: finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy,Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych, Europej-
ską Noc Muzeów, Jarmark Świąteczny, Rejonowe Zawody Si-
kawek Konnych oraz Obchody Nocy Świętojańskiej w
Gołanicach. Ponadto w tym roku odbędą się dwa jubileusze: 15-
lecie Zespołu Śpiewaczego Razem Raźniej z Długiego Starego
oraz 40-lecie Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciecho-
wie. Zaplanowano także zawody sportowe: strzeleckie, mecze
na orlikach, zawody kopa. Nie zabraknie tradycyjnych festynów
i imprez plenerowych. 

Piłka nożna (chłopcy z gimnazjum).
24.02 (wtorek) - godz. 11 - 14.

Piłka siatkowa (chłopcy z gimnaz-
jum)

24.02 (wtorek) - godz. 9 - 13.
Wyjazd do muzeum w Lesznie.

SAMORZĄDOWY OŚRODEK
KULTURY W ŚWIęCIECHOWIE:

17.02 (wtorek) - godz. 17. Pokaz
iluzjonisty.

19.02 (czwartek) - godz. 12.
Warsztaty taneczne dla tancerzy
ZPIT Marynia.

21.02 (sobota) - godz. 18.30.
Maraton filmowy "Filmy o tematyce
tanecznej".

26.02 (czwartek) - godz. 17.
Teatr lalek pod nazwą “O Ignasiu,
który nie lubił szkoły” i warsztaty
teatralne.

26.02 (czwartek) - godz. 19.
Warsztaty taneczne dla tancerzy
ZPIT Marynia.

CENTRUM AKTYWNOŚCI
TWÓRCZEJ:

Zagraniczni wolontariusze Fun-
dacji przeprowadzą następujące za-
jęcia: 

* Warsztaty językowe, prezenta-
cje kulturowe, warsztaty rękodziel-
nicze i artystyczne, warsztaty
taneczno - ruchowe, warsztaty spor-
towe. 

* W Lasocicach turnus bezpłatny
odbędzie się w 1. tygodniu ferii, czyli
w dniach 16-20 lutego 2015 r. Zaję-
cia będą prowadzone w godzinach
od 10 do 14.

Zapisy przyjmowane są w szkole
w Lasocicach. Zapisać można
dzieci i młodzież w wieku od 8 do 14
lat. Grupa będzie liczyć 25 osób.

BIBLIOTEKA:
Biblioteka działająca przy Samo-

rządowym Ośrodku Kultury zapra-
sza wszystkie dzieci i młodzież do
wspólnej zabawy. Zajęcia odbywać
się będą w każdy wtorek i piątek
ferii, tj. 17,20,24 i 27 lutego w go-
dzinach od 15 do 17. W programie
gry planszowe i internetowe oraz
gry i zabawy zbiorowe. 

***F E R I E  2015***
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Dzień Babci i Dziadka
Niedawno obchodziliśmy dwa bardzo ważne dni w roku. 21 i 22 stycznia wnuczęta składały życzenia z
okazji Dnia Babci i Dziadka. W przedszkolach z tej okazji odbyły się uroczyste spotkania. Były pio-
senki i wierszyki tematyczne, przedstawienia, Jasełka, życzenia i upominki. 

Święciechowa

Święciechowa

Gołanice

Gołanice

Długie Stare

Długie Stare

Święciechowa

Święciechowa
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała w całej Polsce już po raz 23. Finał zorganizowały także dwa sztaby na terenie na-
szej gminy. Imprezy odbyły się w salach wiejskich w Lasocicach i Święciechowie. W niedzielę, 11 stycznia, wolontariusze ze-
brali do puszek piękną sumę. A przypomnijmy, że pieniądze zbierali dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci
na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów.

W Lasocicach odbył się turniej
drużyn. Wzięli w nim udział: przed-
stawicielki Kół Gospodyń Wiejskich
z Lasocic i Przybyszewa, radni,
Fundacja Centrum Aktywności
Twórczej, Stowarzyszenie Związku
Młodzieży Wiejskiej oraz reprezen-
tacja Zespołu Szkół z Lasocic. Dla
najmłodszych mieszkańców zorga-
nizowano balik karnawałowy. Za-
bawy dla dzieci przeprowadzili
wolontariusze Fundacji CAT oraz
przedstawiciele Stowarzyszenia
ZMW. Sztab w Lasocicach zebrał
7. 488, 19 zł. 

Natomiast w Sali Wiejskiej w
Święciechowie odbyły się występy
artystyczne. Na scenie wystąpiły ze-
społy wokalne i taneczne. Licznie
zgromadzona publiczność nagra-
dzała oklaskami małych i tych więk-
szych artystów. W Orkiestrze udział
wzięli: przedszkolaki ze Święcie-

chowy, zespół rockowy Wild Rock
Dreamers, grupa uczniów klas I-III
ze szkoły w Święciechowie, teatrzyk
Powsinoga, Zespół Pieśni i Tańca
Marynia, zespół wokalny oraz che-
erleaderki ze Święciechowy. Na ko-
niec odbył się pokaz brazylijskiej
sztuki walki capoeiry oraz koncert
zespołu wokalnego To Taka Cho-
roba. Tradycyjnie po zakończonej
imprezie wysłano Światełko do
Nieba. Sztab w Święciechowie ze-
brał 12. 369, 88 zł.

Wszystkim osobom, które przy-
czyniły się do przeprowadzenia
akcji, uczestnikom imprez, a w
szczególności tym, którzy wsparli fi-
nansowo Orkiestrę, bardzo ser-
decznie dziękujemy. Mamy
nadzieję, że w jeszcze większym
gronie spotkamy się za rok na 24.
Finale Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. 

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 


