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Wielkanocny Konkurs Pisankowy
Rozstrzygnięto już XIII Wielkanocny Konkurs Pisankowy.
Jego organizatorem był Samorządowy Ośrodek Kultury w
Święciechowie. Na konkurs wpłynęło 157 prac indywidual-
nych oraz 22 prace grupowe. 

Spokojnych i zdrowych
Świąt Wielkanocnych 

oraz 
serdecznych spotkań 
przy rodzinnym stole

życzą
Przewodniczący Rady

Jan Dutka
Wójt Gminy 

Marek Lorych 

Redakcja „Kuriera Święciechowskiego”

Prace można było składać do
26 marca. Zgłoszone na konkursu
pisanki były bardzo pomysłowe.
Wykonane w różnorodnych techni-
kach: z papieru, plasteliny, krepy,
malowane farbami, woskowane,
filcowane, haftowane. Poza tym
uczestnicy wykonali oryginalne pi-
sanki oklejone kawą, piórkami, ba-
ziami, styropianem, makiem,
ryżem, czy brokatem. Jury w skła-
dzie: Agata Mrozińska, Ewa Jan-
kowska i Ryszard Murek wyłoniło
zwycięzców w pięciu kategoriach.
Oficjalne wyniki ogłoszono 30
marca w siedzibie ośrodka. Po
wnikliwej ocenie wszystkich prac,
komisja    postanowiła              przy-
znać     następujące  nagrody:

Kategoria wiekowa – do lat 6
I miejsce – Joanna Sędłak 
II miejsce – Matylda Adamiak 
III miejsce – Kinga Dybizbań-

ska 
Wyróżnienie – Przemek

Szyszka i Kacper Pawlak 
Kategoria wiekowa – klasa I-

III, od 7 do 9 lat
I miejsce – Wiktoria Kędziora i

Martyna Błażejczak 
II miejsce – Karolina Lipowa i

Wiktoria Pietrzak 
III miejsce – Franciszek Mro-

ziński i Nikola Dąbrowska 
Wyróżnienie – Sandra Nadol 
Kategoria wiekowa – klasy

IV-VI, od 10 do 12 lat
I miejsce – Julia Krzykała 
II miejsce – Anna Brzezewska 
III miejsce – Matylda Obiegała 
Wyróżnienie – Oliwia Pastor i

Aron Śliwa 
Kategoria wiekowa – klasy

gimnazjalne, od 13 do 15 lat
Wyróżnienie – Amanda Turko-

wiak i Sandra Turkowiak 
Kategoria wiekowa – dorośli 
I miejsce – Agnieszka Senftle-

ben- Dybizbańska
II miejsce – Emilia Giera 

Wystawę wszystkich prac
można oglądać w drewnianym
wiatraku przy Samorządowym

Ośrodku Kultury, 
w godzinach 8.00 - 15.00. 
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Członkowie Zespołu Pieśni i Tańca Ma-
rynia spalili Marzannę. W środę, 21
marca, tradycyjnie, wybrali się na poszu-
kiwanie pierwszych śladów wiosny. Naj-
młodsi przygotowali kukły, które w
towarzystwie starszych kolegów i koleża-
nek spalili. A wszystko po to, aby pożeg-
nać mroźną zimę i przywitać długo
oczekiwaną wiosnę. Tancerze z młod-
szych grup zespołu przynieśli kwiaty i ko-
lorowe wstążki. Dzięki uprzejmości pani
B. Homskiej korowodem udali się na
działkę przy ul.Zielonej w Święciechowie,
gdzie odbyły się konkursy, gry i zabawy
związane z wiosną. Chętnie wysłuchali
też opowiadania o tradycji topienia i pa-
lenia Marzanny. Na koniec zapłonęło
ognisko, przy którym smażono kiełbaski. 

Przedszkole w Długiem Starem Szkoła w Święciechowie

TOPIENIE MARZANNY

Przedszkole w Niechłodzie

Tradycyjnie, jak co roku, w Święciechowie organizowane
będą obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość
rozpocznie się mszą świętą w kościele pw. św. Jakuba w Świę-
ciechowie o godz. 11. 15. Następnie odbędzie się przemarsz de-
legacji na rynek. Złożone zostaną wieńce pod obeliskiem.
Uroczystość uświetni udział Orkiestry Dętej z Krzywinia. 

Wydarzenie to połączone zostanie z Dniem Strażaka, podczas
którego zaprezentowana będzie sikawka konna. OSP w Święcie-
chowie otrzymała ją w grudniu ubiegłego roku. Prezent przeka-
zała dyrekcja Leszczyńskiej Fabryki Pomp w Lesznie. O
przekazaniu i renowacji sikawki pisaliśmy w 2 numerze „Ku-
riera…”. Dokładny plan obchodów zamieszczony zostanie na pla-
katach, rozwieszonych we wszystkich wsiach w gminie. 

Patriotycznie 
w Święciechowie
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Turniej wiedzy 
pożarniczej

Jak załatwić sprawę
W   U R Z ę D Z I E  G M I N Y ?
Szanowni Państwo,
W dotychczasowych numerach naszego miesięcznika pisałem o

szczegółach załatwiania konkretnych spraw w Urzędzie. Jak złożyć wnio-
sek, z jakimi załącznikami, w jakim terminie itp. Niezmiernie istotnym ele-
mentem jest dla nas jednak nie tylko to, by nasi mieszkańcy wiedzieli, jak
poruszać się w licznych i rozbudowanych procedurach administracyjnych.
Bardzo ważne jest również to, by wszyscy, którzy przychodzą do Urzędu,
czuli się w nim komfortowo dzięki wysokiej jakości obsługi. Stąd od kwiet-
nia na poszczególnych stanowiskach pracy oraz na naszej stronie inter-
netowej dostępna jest ankieta badająca poziom zadowolenia Klienta z
naszych usług. Mogą Państwo na bieżąco oceniać sposób naszej pracy. 

W ankiecie tej należy wskazać rodzaj sprawy, datę oraz stanowisko
pracy zaangażowane w jej załatwianiu w Urzędzie. Przedmiotem oceny
jest:

- profesjonalizm obsługi (jakość informacji o usługach i kompetencje    
pracownika),

- termin realizacji zadania,
- zaangażowanie pracownika w załatwienie sprawy,
- kultura obsługi.
Każdy z ww. elementów można oceniać w skali od 1 do 5, gdzie jeden

to ocena najgorsza, a pięć najlepsza. Na zakończenie ankiety można
wskazać propozycje w zakresie sposobu doskonalenia usług świadczo-
nych przez nasz Urząd.

Serdecznie zapraszamy do anonimowego udzielenia informacji na
temat stopnia Państwa zadowolenia ze sposobu obsługi Klienta w Urzę-
dzie. Wyniki ankiety pomogą nam udoskonalić pracę Urzędu i poznać
Państwa oczekiwania odnośnie obsługi Klienta.

ZASTęPcA WóJTA
PATRYK TOMcZAK

W czwartek, 8 marca, w Świę-
ciechowie odbyły się eliminacje
Gminnego Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej. W sie-
dzibie Ochotniczej Straży Pożarnej
uczestnicy przystąpili do testu na
temat bezpieczeństwa pożarni-
czego. Na młodzież, która wyróż-
niła się szczególną wiedzą,
czekały nagrody, statuetki i pa-
miątkowe dyplomy. Po dokonaniu
oceny prac pisemnych najlepszych
uczestników zakwalifikowano do
eliminacji ustnych. W wyniku roz-
grywek finałowych kolejność zaję-
tych miejsc przedstawia się
następująco. Wśród uczniów
szkół podstawowych: I miejsce za-
jęła – Daria Sadowczyk, II – Oliwia
Skorupińska, III  – Dawid Jóźwiak.
Spośród gimnazjalistów najlepszy
okazał się Marcin Budziński, II

miejsce zajął – Jakub Woźniak, a
III – Bartosz Prozorowski. W gru-
pie młodzieży ze szkół ponadgim-
nazjalnych kolejność miejsc była
następująca: I – Piotr Kołodziej-
czyk, II – Mateusz Rybiński, III –
Estera Kuźniak. Trzy osoby zajmu-
jące najwyższe pozycje w każdej
kategorii wiekowej zakwalifikowały
się do eliminacji powiatowych. Dy-
plomy dla wszystkich uczestników
oraz nagrody dla wyróżnionych
wręczali wójt gminy Marek Lorych
oraz naczelnik OSP w Święcie-
chowie  Wojciech Konatowski. W
imprezie uczestniczyli też prezes
Zarządu Gminnego OSP  Jerzy
Machowiak oraz przedstawiciel
Komendy PSP w Lesznie kapitan
Stanisław Biernaczyk. Turniej
odbył się pod nazwą „ Młodzież
Zapobiega Pożarom”. 

Krwiodawstwo
w Niechłodzie

Kolejna akcja honorowego od-
dawania krwi w Niechłodzie za-
kończona! W niedzielę, 11 marca,
do Sali Wiejskiej zgłosiło się 48
osób, które postanowiły oddać
„cenny płyn”. Zebrana w ciągu ca-
łego dnia krew przeznaczona zos-
tała na leczenie Zuzanny Kołaty z
Rojęczyna. Dziewczyna choruje
na aplazję szpiku kostnego. Ludzie
dobrej woli oddali ponad 21 litrów
krwi. Członkowie klubu rozpoczęli

też tworzenie bazy osób, które by-
łyby gotowe oddawać krew w na-
głych przypadkach. Organizatorem
oddawania krwi, jak i tworzenia
bazy jest Klub Honorowych Daw-
ców Krwi Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Niechłodzie. Klub
korzysta ze wsparcia Europejskiej
Fundacji Honorowego Dawcy
Krwi. Tego typu akcje organizuje
kilka razy w roku.

W środę, 21 marca, w Sali Wiejskiej w Długiem Starem odbył się finał Gminnego
Konkursu Recytatorskiego. Organizatorami byli: Zespół Szkół w Długiem Starem i
Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie. W konkursie wzięły udział dzieci
i młodzież z terenu całej gminy. Komisja w składzie: Elżbieta Miśkiewicz, Tomasz
Kopydłowski, Piotr Kalitka po wnikliwym wysłuchaniu wszystkich finałowych pre-
zentacji przyznała nagrody. W kategorii klas II – IV: miejsce I zajęła Julia Kapała ze
Święciechowy, II – Julia Józefiak z Długiego Starego, a III – Konrad Żukowski z La-
socic. W kategorii klas V – VI: miejsce I przyznano Soni Kłodnickiej ze Święciechowy,
na II miejscu ex aequo uplasowały się - Marta Terochin i Agnieszka Gierzyńska z
Długiego Starego, a III miejsce zajęła  Katarzyna Mrozińska ze Święciechowy. W
kategorii gimnazjum przyznano następujące miejsca: I – Patrycja Tulewicz ze Świę-
ciechowy, II – Izabela Zawadzka z Długiego Starego,a III – Lidia Wyrodek ze Świę-
ciechowy. Zwycięzcy dwóch kategorii wiekowych zaprezentowali się także podczas
Parnasu w Trzebinach.  



[ 4 ] KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

imieniny obchodzą
W  kwietniu

KATARZYNA - 30 IV
Katarzyna znaczy tyle, co czysta i

bez skazy. Przywędrowała do nas w
XIV wieku i przez kilka stuleci była
bardzo popularna. Co prawda od XVIII
wieku imię to bardziej znane było na
wsi, ale w latach 60. ubiegłego wieku
znowu stało się bardzo modne. Do
dziś nadaje się je bardzo wielu dziew-
czynkom. Katarzyna powołana jest do
rzeczy wielkich. Jest prostolinijna,
wierna, pracowita i skrupulatna. Ma
też spore uzdolnienia artystyczne i
chętnie chłonie wiedzę. Lubi wędro-
wać polami, hodować zwierzęta,
kocha rodzinę. Godna jest szacunku,
uznania i podziwu. Kolorem Katarzyny
jest czerwień, rośliną truskawki, zwie-
rzęciem łabędź, liczbą dziewiątka, a
znakiem zodiaku Lew. Katarzyna ob-
chodzi też imieniny: 13 lutego, 9, 20 i
23 marca, 1 i 6 kwietnia, 15 września,
25 listopada i 30 grudnia. 

W naszej gminie mieszka 99 pań
o imieniu Katarzyna. Najstarsza ma
67 lat i mieszka w Henrykowie, nato-
miast najmłodsza liczy 4 lata i
mieszka w Przybyszewie. Najwięcej
pań o tym imieniu żyje w Święciecho-

wie - 37. W Długiem Starem jest ich
15, a w Przybyszewie – 9. Katarzyny
można spotkać także w Strzyżewi-
cach - 8, Krzycku Małym – 6, w Laso-
cicach i Gołanicach – po 5, w
Niechłodzie i Piotrowicach – po 4. Naj-
mniej jest ich w Długiem Nowem – 3,
Henrykowie – 2 i Ogrodach – jedna.
Kasiom życzymy wielu radości na co
dzień. I czekamy na setną Katarzynę
w gminie.

Katarzyna Pawlikiewicz 
ze Święciechowy

MAREK - 25 IV
Imię Marek ma łaciński rodowód i

jest związane z bogiem wojny Mar-
sem. Oznacza wojownika należą-
cego do Marsa. W Polsce częściej
występuje od XIII wieku. Panowie no-
szący imię Marek są pracowici, wy-
trwali, raczej spokojni. Ich zdaniem
nie ma spraw nie do załatwienia i sy-
tuacji bez wyjścia. Wiedzą, że sile i
mądrości towarzyszyć musi pewność
siebie i mają jej sporo. Są lojalni,
choć skryci. Ich kolorem jest karmin,
rośliną kukurydza, liczbą trójka, a
znakiem zodiaku Skorpion. Imieniny
obchodzą też: 24 lutego, 13 i 24
marca, 8 maja, 18 czerwca, 7 i 28
września, 7 października oraz 16 i 22
listopada. 

W gminie Święciechowa mieszka
78 panów o imieniu Marek. Najwię-
cej, bo aż 29 pochodzi ze Święcie-
chowy. W Długiem Starem możemy
spotkać panów o tym imieniu  13, w
Lasocicach - 9, w Strzyżewicach – 6,
w Niechłodzie – 4, w Piotrowicach,

Krzycku Małym, Trzebinach, Gołani-
cach oraz Przybyszewie – po 3. Naj-
mniej panów Marków mieszka w
Długiem Nowem i Henrykowie – po
1. Najstarszy ma 72 lat i mieszka w
Święciechowie. Najmłodszy 9-letni
Marek mieszka w Gołanicach.
Wszystkim Markom i Mareczkom ży-
czymy spełnienia marzeń. 

POŻEGNANIE

W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

26. 02 - Miłkowska Anna (1913), Lasocice
27. 02 - Kiełb Filip (1914), Święciechowa
02. 03 - Bordecka Teresa (1950), Święciechowa
15. 03 - Stasiński Waldemar (1952), Lasocice
23. 03 - Spychała Stanisław (1930), Święciechowa 
23. 03 - Adamczak Weronika ( 1964 ), Piotrowice

Marek Maciejewski
z Lasocic

Czego nie wiemy 
o Jerzym Machowiaku?
Lat 58, mieszkaniec Gołanic, technik rolnik, starszy specja-
lista ds. hodowli i unasieniania zwierząt, radny, prezes Za-
rządu Gminnego OSP Święciechowa, członek Rady
Sołeckiej, mąż, ojciec trzech córek, dziadek, zodiakalny
Baran.

- Pochodzi Pan z Dąbcza. Jak
trafił Pan do Gołanic?

- Za żoną, już 35 lat temu. Od
początku mieszkamy w Gołani-
cach, w rodzinnym domu żony. W
pięknej okolicy, nad samym jezio-
rem.

- Jesteście tak zwanym kla-
sowym małżeństwem?

- To prawda, chodziliśmy do tej
samej klasy w Technikum Rolni-
czym w Bojanowie. Tam w interna-
cie mieszkaliśmy. Już po dwóch,
trzech latach wiedzieliśmy, że
chcemy razem spędzić życie.

- Ten czas wspomina Pan
bardzo mile?

- I to nie tylko dlatego, że byłem
wtedy młody. Mnie lata spędzone
w Bojanowie naprawdę kształto-
wały. Nauczyłem się samodzielno-
ści, współżycia z kolegami,
odpowiedzialności. A dodam, że
trafiłem na wspaniałych pedago-
gów. Do dziś wspominam dyrek-
tora Lucjana Kryszkiewicza niemal
jak ojca. To były zupełnie inne
czasy.

- Opowiada Pan o nich cór-
kom?

- Do znudzenia, bo przecież są
to wspomnienia i moje, i żony. Lu-
bimy do nich wracać.

- Od początku pracuje Pan w
rolnictwie. To dobry zawód?

- Dla mnie wymarzony. Pracuję
już 37 lat, a 34 w jednym zakładzie
pracy. Ciągle jestem w terenie,
wśród ludzi. Nie zamierzam ni-
czego zmieniać.

- czym zajmuje się Pan poza
pracą?

- Jestem kibicem sportowym.
Oglądam mecze Lecha Poznań i

Unii Leszno. Ale bezpośrednio
uczestniczymy z żoną w rozgryw-
kach piłkarzy ręcznych z drużyny
Astromal Leszno. Jeśli grają u sie-
bie, kibicujemy im zawsze. 

- Słyszałam, że chodzi Pan z
kijkami?

- Także z żoną, jak tylko po-
zwala na to czas. Idziemy w stronę
Piotrowic, około siedmiu kilomet-
rów. To bardzo dobry relaks.

- co ceni Pan w ludziach?
- Lojalność i prawdomówność.

Nie znoszę kłamstwa.
- A co dla Pana jest najwięk-

szą wartością?
- Na pewno rodzina. Mam na-

prawdę szczęśliwy dom. Córki
zdobyły wykształcenie, mają
pracę, dwie z nich są już mężat-
kami, a ja dziadkiem. Wkrótce roz-
poczną budowę domów. Będziemy
wszyscy mieszkać obok siebie.
Czy można marzyć o czymś wię-
cej?

- Od lat udziela się Pan w
pracy samorządowej.

- Radnym jestem już czwartą
kadencję i pamiętam czasy, gdy
wójta wybierała Rada. W sołectwie
pracuję jeszcze dłużej. W Gołani-
cach zawsze jest co robić, a
obecna pani sołtys ma naprawdę
mnóstwo pomysłów. Do realizacji
każdego z nich się przyłączam.
Sam też organizuję wiejskie roz-
grywki w kopa.

- Pana ulubione danie?
- Ryby w każdej postaci. Może

dlatego, że mieszkam nad wodą.
- Życiowe motto?
- Dasz ludziom, ludzie dadzą

tobie.
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Przedsiębiorcy pytają
Przed miesiącem informowaliśmy czytelników, że od 1 stycz-
nia 2012 roku działa centralna Ewidencja i Informacja o Dzia-
łalności Gospodarczej (cEIDG). Od tego dnia gminy przestały
być organem ewidencyjnym dla działalności gospodarczej.
Jest nim teraz Minister Gospodarki. Przedsiębiorcy skiero-
wali w związku z tym kilka szczegółowych pytań do Urzędu
Gminy. Postaraliśmy się je zebrać i uzyskać na nie kompe-
tentne odpowiedzi. 

- czy centralna Ewidencja i
Informacja o Działalności Gos-
podarczej jest jedynym urzędo-
wym rejestrem działalności
gospodarczej? 

- Tak. To jest urzędowy i cen-
tralny rejestr wszystkich podmio-
tów gospodarczych. Prowadzony
jest dla przedsiębiorstw bezpłatnie.
Wszelkie inne oferty rejestrowania
firm w spółkach, na portalach czy
jakichkolwiek wydawnictwach nie
mają charakteru urzędowego.
Przedsiębiorcy mogą prowadzić
działalność gospodarczą po zare-
jestrowaniu firmy w Centralnej Ewi-
dencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej. Wyjątek stanowią
spółki podlegające rejestracji w
Krajowym Rejestrze Sądowym. 

- Od stycznia br. dane o fir-
mach gromadzone są w rejest-
rze centralnym. A co zrobić jeśli
potrzebne będą przedsiębiorcy
informacje z okresu wcześniej-
szego?

- Historia każdej firmy znajduje
się u dotychczasowego organu
ewidencyjnego, a więc w gminie.
Wszystkie informacje o firmach,
które dotyczą okresu od daty zało-

żenia do 31 grudnia 2011 roku, za-
interesowany przedsiębiorca
otrzyma więc w Urzędzie Gminy.
Wniosek w tej sprawie wypełnić
można na miejscu. 

- co należy zrobić, aby móc
wszelkich zmian w dokumenta-
cji ewidencyjnej dokonywać sa-
modzielnie przez internet? 

- Jest to możliwe tylko wów-
czas, jeśli przedsiębiorca otrzyma
tak zwany profil zaufany. Każdy
może wystąpić o jego przyznanie.
Robi się to korzystając ze strony
www. epuap. gov. pl. Tam znajduje
się wniosek o nadanie profilu za-
ufanego. Trzeba go wypełnić i w
formie elektronicznej przesłać do
Urzędu Skarbowego. W ciągu
siedmiu dni należy zgłosić się do
Urzędu i tam na miejscu uaktywnić
ten profil. Profil zaufany zastępuje
podpis elektroniczny. Nadawany
jest bezpłatnie i ważny przez trzy
lata. 

- Mając profil zaufany mo-
żemy sami dokonywać zmian w
dokumentacji firmy? 

- Przesyłamy je wypełniając od-
powiedni druk pobrany ze strony
www. firma. gov. pl. Możemy to

zrobić z dowolnego miejsca w
kraju. Sami możemy więc wystąpić
o rejestrację firmy, o jej zawiesze-
nie, podać zmiany dotyczące na
przykład miejsca zamieszkania,
numeru dowodu osobistego itd. Po
prostu załatwiamy wszystkie swoje
sprawy samodzielnie i drogą elek-
troniczną. Na nasz e-mail z Minis-
terstwa Gospodarki przyjdzie
jedynie potwierdzenie dokonanych
zmian. Potem znajdując własną
firmę, możemy już wydrukować
samą decyzję. Warto podkreślić,
że wydruk takiej decyzji z kompu-
tera nie wymaga żadnych pieczęci
ani podpisów. 

- A jak załatwić sprawy ewi-
dencji swojej firmy, jeśli nie ko-
rzysta się z internetu i nie ma się
profilu zaufanego? 

- Wówczas należy zgłosić się
do Urzędu Gminy i tu na miejscu
wypełnić odpowiedni wniosek.
Urząd ma swój profil zaufany i tą
drogą prześle dane przedsiębiorcy
do CEIDG. Również w Urzędzie
trzeba będzie odebrać decyzję Mi-
nistra Gospodarki dotyczącą na
przykład założenia firmy, zawie-
szenia czy jakichkolwiek zmian
związanych z działalnością gospo-
darczą. Ta czynność jest również
bezpłatna. 

- czy wniosek złożony do
centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej
może być odrzucony? 

- Tylko wówczas, jeśli znalaz-
łyby się w nim błędy, na przykład

zły numer REGON, nieważny
dowód osobisty bądź błędny NIP.
Zwrotna informacja zwróci uwagę
na błąd i zażąda poprawki. A przy
okazji warto powiedzieć, że Cen-
tralna Ewidencja i Informacja o
Działalności Gospodarczej jest po-
łączona z bazą Urzędu Statystycz-
nego, bazą PESEL i bazą Urzędu
Skarbowego. Każdy błąd w da-
nych uda się zweryfikować, a nie-
które równocześnie wprowadzić.
Dla przykładu, rejestrując firmę
można w tej samej decyzji otrzy-
mać numer REGON. 

- Jakie są wymagania co do
terminów rejestracji firmy? 

- Zmian bądź wykreślenia dzia-
łalności firmy dokonywać można z
datą 7 dni do tyłu od daty złożenia
wniosku. Natomiast wpisania firmy,
jej zawieszenia bądź wznowienia
działalności można dokonywać w
dniu złożenia wniosku lub z datą
przyszłą. 

- Który dzień od daty złożenia
wniosku o zaprzestanie działal-
ności jest ostatnim dniem ist-
nienia firmy? 

- Jeśli wniosek złożono na przy-
kład 10 kwietnia, to 11 kwietnia
firma zaprzestaje działalności. A
zatem, data podana jako zaprzes-
tanie działalności firmy jest ostat-
nim dniem jej funkcjonowania. 

- czy cudzoziemcy mogą re-
jestrować firmę? 

- Tak, mają jednak obowiązek
przedstawić dokument uprawnia-
jący do pobytu na terenie naszego
kraju.

HALINA SIEcIŃSKA

DZIEŃ KOBIET

Dzień Kobiet, jak co roku, przy-
niósł mieszkankom gminy wiele ra-
dości. W kilku wioskach Koła
Gospodyń Wiejskich i Rady Sołec-
kie zorganizowały uroczyste spot-
kania dla pań. Dzień Kobiet
obchodzono w Niechłodzie, Laso-
cicach, Przybyszewie, Piotrowi-
cach, Trzebinach, Krzycku Małym i
Długiem Starem, a także w Świę-

ciechowie. Nieodłącznym elemen-
tem tego dnia były życzenia. Tych
nie brakowało. Na zdjęciu uro-
czystość z Długiem Starem. W
części artystycznej wystąpił Zespół
Śpiewaczy Razem Raźniej z pro-
gramem cygańskim oraz panowie,
którzy tego dnia przenieśli się do
czasów przedszkolnych i stworzyli
grupę Pszczółek. 
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Z wizytą u sołtysa
Urszula Dolacińska jest sołtysem Przybyszewa od roku 1994,
czyli już osiemnaście lat. Pełni tę funkcję szóstą kadencję.
Można powiedzieć, że jest to tradycja rodzinna, bowiem
wcześniej to stanowisko przez trzydzieści trzy lata piastował
jej tata Franciszek Szymański. 

Ojciec pani Urszuli był sołtysem
w latach 1960-1993. W roku 1994
odbyły się wybory uzupełniające,
w których zwyciężyła obecna pani
sołtys. Potem wygrywała w kolej-
nych pięciu wyborach. Jest szczę-

śliwa, że przez tyle lat kontynuuje
rodzinną tradycję. W jej domu soł-
tysuje się bowiem od pięćdziesię-
ciu jeden lat. 

Pani Urszula od dziecka wie-
działa, co to znaczy być sołtysem.
Jako dziewczynka pomagała tacie
dla dobrej zabawy, ale jako doro-
sła kobieta zawsze chciała ulżyć
mu w pracy. Dziś sama wykonuje
te obowiązki. Pani Urszula śmieje
się, że „przejęła pałeczkę” w
spadku po ojcu, ale prawda jest
taka, że wybrali ją mieszkańcy. 

Pierwsze lata sołtysowania
wspomina bardzo dobrze. Sprawy,
które przyszło jej załatwiać, nie
sprawiały większych problemów,
nie były dla niej nowością. Nie
przypomina sobie żadnych trudno-
ści czy spraw, z którymi nie mog-
łaby sobie poradzić. Ceni sobie
bardzo kontakt z ludźmi. Dla

mieszkańców wsi jest zawsze do-
stępna, służy im pomocą. Jak pod-
kreśla, sołtysowanie „wciąga”, to
coś w rodzaju pasji i przywiązania.
Bardzo lubi to, co robi. 

W Przybyszewie wiele się
przez te lata zmieniło. Z inicjatywy
Rady Sołeckiej powstał plac
zabaw, a mieszkańcy pracowali
społecznie. Urząd Gminy zakupił
element główny. Poza tym po-
wstały nowe chodniki oraz pasy
zieleni we wsi. Nadano nazwy uli-
com i zmieniono numerację domo-
stw. Położono nawierzchnię
asfaltową na ul. św. Jana oraz kos-
tkę brukową na ul. Osiedlowej.
Dużą inwestycją była budowa ka-
nalizacji sanitarnej w Przybysze-
wie. W najbliższym czasie
rozpocznie się II etap tych prac. 

Pani Urszula bardzo dobrze
ocenia współpracę z Radą So-
łecką. W każdej chwili może na
członków Rady liczyć. Sami wy-
chodzą z różnymi pomysłami i ini-

cjatywami. W jej skład wchodzą:
Halina Adamiak - IV kadencja, Mi-
rosław Marach i Marek Wójcik – II
kadencja, Grzegorz Wawrzyniak –
I kadencja. Przez osiemnaście lat
sołtysowania oczywiście zmieniała
się Rada Sołecka, ale z każdą pani
sołtys pracowało się dobrze.
Często organizują imprezy we
współpracy z ZMW i OSP w Przy-
byszewie. W tym roku po raz
pierwszy z powodu braku pienię-
dzy nie odbył się balik karnawa-
łowy dla najmłodszych
mieszkańców wsi. Szkoda, bo była
to coroczna tradycja. 

Pani Urszula mieszka w Przy-
byszewie całe swoje życie. Tu się
urodziła, wychowała, ukończyła
szkołę i założyła rodzinę. Razem z
mężem pracowała na gospodar-
stwie. Dziś jest na rencie, a mąż
na emeryturze. Wychowali trzy
córki. Pani Urszula doczekała się
także dwóch wnuczek: Zuzanny i
Karolinki. 

Na wiejskich zebraniach
Zakończyły się wiosenne

zebrania zorganizowane przez
Urząd Gminy we wszystkich
wsiach w gminie. Trwały od 5 do
14 marca. W każdym z nich brali
udział: wójt gminy Marek Lo-
rych, zastępca wójta Patryk
Tomczak oraz inspektor Urzędu
Zofia Jackowska. Łącznie od-
było się 12 zebrań. 

- Dwa razy w roku organizujemy
zebrania wiejskie – wyjaśnia Pat-
ryk Tomczak, zastępca wójta. -
Spotykamy się z mieszkańcami,
aby omówić ważne dla nich
sprawy. Przedstawiamy planowane
dla poszczególnych wsi inwestycje
i remonty, mówimy o bezpieczeń-
stwie i ochronie środowiska, notu-
jemy zgłaszane wnioski.

W tym roku na spotkania z
mieszkańcami jeździli też strażacy
i policjanci. Ostatnie nieszczęśliwe
zdarzenia, a więc pożary i zacza-
dzenia, udowodniły, że nie wszyscy
zdają sobie sprawę z zagrożenia.
Starszy kapitan Rafał Wypych z
Państwowej Straży Pożarnej mówił
o pożarach, jakie miały miejsce w
ubiegłym roku w gminie i przyczy-
nach powstawania ognia. Zwracał
uwagę na niebezpieczeństwo pły-
nące ze źle użytkowanych urzą-
dzeń, nieszczelnych przewodów
kominowych, braku wentylacji w
domach itd. Swoje spostrzeżenia
dotyczące bezpieczeństwa przeka-
zał też kominiarz Jerzy Szwałek.
Natomiast policjanci  -  Andrzej Mą-
drzak, Krzysztof Kolman i Paweł
Śliwa - mówili o zdarzeniach krymi-
nalnych, drogowych, przestrzegali
przed złodziejami i wandalami,
oceniali stan bezpieczeństwa w
gminie. Wszystkie te wystąpienia
spotkały się z dużym zaintereso-
waniem mieszkańców. Chętnie za-

dawali oni pytania i dyskutowali. 
- Takie zebrania są potrzebne –

mówi Patryk Tomczak – Co prawda
raz w miesiącu spotykamy się z
sołtysami wsi i na bieżąco rozwią-
zujemy problemy, ale jednak bez-
pośrednia rozmowa z
mieszkańcami pozwala od razu
rozwiać wątpliwości, wytłumaczyć
niektóre kwestie, poinformować o
decyzjach samorządu. Szkoda, że
frekwencja na tych spotkaniach nie
była wyższa. 

Wójt gminy omawiał inwestycje
i zakres remontów oraz zakupów,
jakie w tym roku przewidziano dla
każdej wsi. Informował też o roz-
dziale pieniędzy z nadwyżki bu-
dżetowej roku ubiegłego. Już
wkrótce radni zdecydują, na co
przeznaczą około 1. 700. 000 zło-
tych. W kolejnym wydaniu „ Ku-
riera…” poinformujemy o tym
czytelników. 

Wśród tematów poruszanych
przez mieszkańców wsi do najważ-
niejszych należał stan dróg po
zimie. Niemal w każdej miejscowo-
ści zgłoszono konieczność na-
prawy wielu dziur. Te wnioski
kierowano oczywiście do Powiato-
wego Rejonu Dróg. Zebrani mówili
też, w których wsiach należy na-
prawić oświetlenie oraz gdzie do-
konać przeglądu placów zabaw. Te
ostatnie są już zaplanowane przez
Urząd. Sporo czasu poświęcono
problemowi wałęsających się
psów, a dokładnie spuszczaniu
psów z łańcuchów i braku opieki
nad nimi. Zgłaszano też niebez-
pieczny dla zdrowia i środowiska
proceder palenia śmieci w piecach
i na ogródkach. O tym problemie
szerzej napiszemy za miesiąc.

Stypendiada

Uczniowie klas II i III Szkoły
Podstawowej w Święciechowie
brali udział w Ogólnopolskim Sty-
pendialnym Projekcie Edu-
kacyjnym: "Stypendiada Wczes-
noszkolna Klas II i III." Uczniowie
rywalizowali w czterech katego-
riach: czytelniczej, ortograficznej,
matematycznej i plastycznej.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pa-
miątkowe dyplomy. Wielkim suk-
cesem zakończył się udział dwóch
naszych uczniów w konkursie pla-

stycznym "Kreska". Jakub Brze-
zewski z klasy IIIa zajął III miejsce
w Polsce, natomiast Natalia Rez-
ner z klasy IIb znalazła się  na VI
miejscu. Uczniowie wykonali prace
na temat "Bajki i baśnie znane i
nieznane." Oboje uczestniczą w
zajęciach uczniów szczególnie
uzdolnionych plastycznie. Te od-
bywają się w ramach projektu Ka-
pitał Ludzki, finansowanego przez
Unię Europejską.
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Warto pamiętać, że dobór po-
traw w koszyku nigdy nie był przy-
padkowy. Chleb we wszystkich
kulturach ludzkości był i jest po-
karmem podstawowym, niezbęd-
nym do życia. Gwarantował
dobrobyt i pomyślność. Wśród
chrześcijan zawsze był symbolem
nad symbolami - przedstawia bo-
wiem Ciało Chrystusa. Jeżeli pie-
czono wiele odmian chleba, do
kosza kładziono po dużej kromce
każdego z nich. Natomiast ko-
niecznie poświęcony być musiał
cały chlebek wielkanocny. W tym
celu specjalnie go przecież pie-
czono. 

Jajko jest dowodem odradzają-
cego się życia, symbolem zwycię-
stwa nad śmiercią. Tę symbolikę
rozpowszechnili w Polsce nie-
mieccy zakonnicy. Wywodzi się
ona z dawnego zakazu spożywa-
nia jajek podczas Wielkiego Postu.

Błogosławieństwo pokarmów, zwane powszechnie świę-
conką, szczyci się długim rodowodem. Początki tego chrze-
ścijańskiego obrzędu sięgają VIII wieku, w Polsce zaś
pierwsze jego praktyki odnotowano w XIV stuleciu. 

Jajka na stół powracały ponownie
w czasie Wielkanocy. 

Sól to minerał życiodajny, daw-
niej posiadający moc odstraszania
wszelkiego zła. Bez soli nie ma
życia. To także oczyszczenie,
samo sedno istnienia i prawdy.
Stąd twierdzenie o “soli ziemi”, jak
to w Kazaniu na Górze powiedział
Chrystus o swoich uczniach. 

Wędlina zapewnia zdrowie i
płodność, a także dostatek, bo
przecież nie każdy mógł sobie po-
zwolić na ten szczególny pokarm.
Kiedyś był to choćby plaster
szynki, a od XIX wieku słynna pol-
ska kiełbasa. 

Ser jest symbolem zawartej
przyjaźni między człowiekiem a si-
łami przyrody, a przede wszystkim
stanowi gwarancję rozwoju stada
zwierząt domowych. Ser jest bo-
wiem produktem mlecznym po-
chodzącym od krów, owiec i kóz. 

Chrzan zawsze był starą lu-
dową oznaką wszelkiej siły i fi-
zycznej krzepy. Współdziałając z
innymi potrawami zapewniał ich
skuteczność. 

Ciasto do koszyka ze świę-
conką weszło ostatnie, jako sym-
bol umiejętności i doskonałości -
zapewne głównie jako popis do-
mowych gospodyń. Ciasto repre-
zentowane było głównie przez
wielkanocne baby, a nieudany wy-
piek był wielką kompromitacją.
Poza tym winien to być zawsze
wypiek własny, domowy, a nie ku-
piony w cukierni. Wystarczy zwykła
domowa drożdżówka. 

Taka to była tradycja siedmiu
błogosławionych darów, znana w
Polsce wszędzie od wielu lat.
Współczesne uzupełnienia wielka-
nocnego koszyka są już dodatkami
bez znaczenia. 

Na wielkanocnym stole cen-
tralne miejsce zajmuje baranek.
Najczęściej ustawiony na zielonym
dywaniku z rzeżuchy. Zazwyczaj
jest z masła, ale gospodynie pieką
go też z ciasta, a w sklepach do-
staniemy mnóstwo baranków z
cukru czy czekolady. Obyczaj sta-
wiania baranka na stole wielka-
nocnym wprowadził papież Urban
V. Do Polski baranek dotarł za cza-
sów Zygmunta III Wazy. Robiono
go wówczas ze szczerego złota i
alabastru. Dopiero potem przybrał
postać kulinarnego przysmaku.
Baranek, poza symbolicznym zna-
czeniem religijnym, uznawany jest
za broniącego dom przed pożarem
i powodzią oraz przed nagłą śmier-
cią od piorunów. 

* Wyspa Wielkanocna zawdzię-
cza swoją nazwę temu, że została
odkryta w Niedzielę Wielkanocną
w 1722 roku. 

* W przeciwieństwie do Bożego
Narodzenia Wielkanoc jest świę-
tem ruchomym. W roku 325
postanowiono, że Niedziela Wiel-
kanocna będzie obchodzona w
pierwszą niedzielę po pierwszej
pełni po 21 marca, czyli pomiędzy
22 marca a 25 kwietnia. Ta decyzja
obowiązuje do dziś. 

* Jajko było symbolem życia już
dla starożytnych Greków, Egipcjan
i Persów. 

* Pierwsze koszyki na świę-

conki z wyglądu przypominały pta-
sie gniazda. 

* Co roku z okazji Wielkanocy
na świecie produkowanych jest 90
milionów czekoladowych zającz-
ków. Aż 76 proc. ludzi zaczyna ich
jedzenie od uszu. 

* W Belgii świąteczna sobota
nazywana jest cichą. Według tra-
dycji w tym dniu wszystkie dzwony
“idą” na pielgrzymkę do Rzymu i
dlatego w żadnym kościele nie
usłyszy się ich brzmienia. 

* W Bułgarii przeciętna rodzina
maluje od 70 do 100 jajek. Pierw-
sze jajko jest zawsze czerwone i
poświęcone Matce Boskiej. 

Do XV wieku dyngus i śmigus
były dwoma odrębnymi zwycza-
jami. Dyngus oznaczał wymuszenie
datków, najczęściej w postaci jajek,
a śmigus był uderzaniem, smaga-
niem rózgą, gałązką lub palmą.    

Pierwsze udokumentowane
wzmianki o tego rodzaju zwycza-
jach w Polsce pochodzą z XV
wieku. 

Oblewanie się nawzajem wodą
w Poniedziałek Wielkanocny to
zwyczaj wywodzący się najprawdo-
podobniej z obrzędów związanych
z wiarą w dobroczynne właściwości
wody. Był przy tym doskonałą za-
bawą dla całej rodziny, a także
okazją dla psotników, by płatać figle
w zgodzie z tradycją. 

Polewano się różnie - na dwo-
rach paroma kropelkami wody per-
fumowanej, na wsiach wiadrami i
konewkami. Niejedna panna zos-

tała nawet wepchnięta do rzeki czy
koryta z wodą. Mimo pisków i wrza-
sków dziewczęta nie narzekały, że
je oblewano. Wierzono bowiem po-
wszechnie, że woda w  “Poniedzia-
łek Wielkanocny“ przyda licu
gładkości i rumieńca”. Ponadto
liczba kawalerów uganiających się
z wiadrami za dziewczyną świad-
czyła o jej atrakcyjności. 

Gospodarze również nie zabra-
niali oblewania swoich córek, bo dla
ojca przemoczenie córki do suchej
nitki wróżyło urodzaj i pożytek z
gospodarskich zwierząt. Nie trzeba
było się wstydzić mokrego ubrania,
wstydziły się te panny, których nikt
nie chciał oblewać! Chłopcy starali
się polać wodą jak najwięcej dziew-
cząt, by zapewnić sobie pomyślny
rok, a ten, który nie zdołał oblać ża-
dnej, był uważany za pechowca. 

Śmigus-dyngus, zwany też lanym poniedziałkiem, jest oby-
czajem związanym z drugim dniem Wielkanocy. 

Tę zabawę adresujemy do na-
szych najmniejszych czytelników.
Proponujemy im, by pozbierały
wszystkie jajka, które zgubił Zają-
czek. Z literek umieszczonych na
pisankach ułożyć można świą-
teczne hasło. Każdy, kto przyśle
prawidłowe rozwiązanie, weźmie
udział w losowaniu nagród. Re-
dakcja przewidziała dwie nagrody
niespodzianki. 

Na rozwiązania czekamy do
końca kwietnia. 

W wielkanocnym nastroju
Symbole święconki Na stole

Śmigus-dyngus

Czy wiecie, że...
Roztargniony zajączek
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Kacper walczy o ż  
Kiedy przed kilkoma dniami weszłam do mieszkania rodziny Poliwczaków w Lasocicach, Kacper siedział przy stole przed pudeł-
kiem z dziesiątkami lekarstw. Nie mógł podnieść głowy, tak bardzo go bolała. Nie miał siły na rozmowę. To mama zgodziła się opo-
wiedzieć o jego chorobie i o walce o każdy dzień bez bólu dla Kacpra. czasem choćby o godziny, w których poczuje się lepiej.

Kacper codziennie zażywa 27
tabletek. Nosi przeciwbólowe plas-
try. Przez miniony rok dostał 11 lit-
rów chemii. Przeszedł kilka
operacji. A ma dopiero 18 lat. 

Każdy, kto znał Kacpra wcześ-
niej, nie może uwierzyć, że przez
rok choroba tak mogła zmienić
tego wesołego dotąd chłopaka. Był
zwyczajnym zdrowym nastolat-
kiem. Chodził do szkoły zawodo-
wej w Lesznie, chciał być
sprzedawcą, praktykował w skle-
pie w Święciechowie. 

- Nic nie zapowiadało choroby
- mówi mama chłopca. - Jak za-
wsze lubił wędkować, chodzić na
grzyby, spacerował z psem. Cza-
sem z kolegami przeszedł pieszo
pół Leszna.

W marcu ubiegłego roku zaczął
narzekać na bóle zęba i ucha. Wi-
zyty u dentysty nie pomagały, a on
czuł się coraz gorzej. Przyplątało
się także ostre zapalenie zatok i
już w kilkanaście dni później Kac-
per trafił do szpitala w Poznaniu.
Przez 9 godzin robiono mu najróż-
niejsze badania, ale kiedy zaczął
puchnąć i pojawiły się problemy,
operacja okazała się niezbędna.
Jeszcze wtedy nie spodziewano
się najgorszego. Kacper i jego
bliscy liczyli na to, że operacja się
uda, on wyzdrowieje i wróci do

domu. Bardzo chciał być na święta
wielkanocne w Lasocicach.

Niestety, Wielkanoc spędził w
szpitalu.

- Kacper bardzo to przeżył. -
dodaje mama. - Od najmłodszych
lat był ministrantem i służył do
mszy świętej. Czytał też w kościele
Pismo Święte i śpiewał. Nie mógł
pogodzić się z tym, że w Wielka-
noc nie będzie przy ołtarzu. 

Kacper ma pięcioro rodzeń-
stwa. On jest najmłodszy. Czwórka
jest poza domem, a razem z nimi
mieszka siostra z rodziną. Na
piętro do jej mieszkania nie może
już wejść. Za bardzo bolą go
stawy. I jest za słaby.

Tuż po Wielkanocy lekarze po-
stawili diagnozę. Kacper jest chory
na ziarniniaka Wegenera. To bar-
dzo rzadka choroba. Atakuje
płuca, drogi oddechowe, nerki. Nie
da jej się całkowicie wyleczyć, ale
można zatrzymać objawy. Kacper
bierze więc ogromną ilość leków.
Między innymi sterydy, chemię. To
od sterydów tak bardzo przytył. 

Kacper był z nami, gdy rozma-
wialiśmy o jego chorobie. Zażył
leki i czekał, kiedy minie ból. Po ja-
kimś czasie mógł już podnieść
głowę. Potem nawet się uśmiech-
nął. A po kolejnych minutach za-
czął mówić. O sobie.

Chciał ukończyć szkołę zawo-
dową i pójść do zaocznego techni-
kum. Zamierzał pracować w
sklepie. W ubiegłym roku planował
pieszą pielgrzymkę do Często-
chowy. Był też pewien, że będzie

mógł również uczestniczyć w Dniu Sku-
pienia Ministrantów z diecezji poznań-
skiej. Przed rokiem brał w nim udział,
teraz już nie. Nie pamięta też, kiedy
ostatnio wyszedł z psem na spacer. A
tak to lubił. 

- Od sterydów i chemii mam bardzo
chore stawy i kręgosłup - mówi Kac-
per. - Trudno mi wstać z krzesła. Każdy
dzień zaczynam od bólu. Organizm już
odrzuca antybiotyki, a chemia działa
coraz krócej. Kiedyś jeździłem na nią
raz w miesiącu, teraz co kilka dni.

Kacper dzieli czas między domem w
Lasocicach i szpitalem w Poznaniu.
Kiedy jest gorzej, w szpitalu spędza
kilka dni. Zawsze chce wracać. W
styczniu wyszedł na własną prośbę. Na
ten jeden poniedziałek, w którym na za-
wsze pożegnać chciał swego wujka,
Piotra Poliwczaka z Leszna. Wujek też
był lektorem w kościele, zmarł tragicz-
nie. Kacper mówi, że musiał dla niego
zebrać siły i czytać w kościele. Wujek
słuchał go po raz pierwszy, a Kacper

Ktokolwiek chciałby pomó   
może przekazać pi   

KRS 0000050135 z d   
lub konto oso  

23 1090 1245 000    
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W niedzielę, 4 marca, w Sali Wiejskiej w Lasocicach odbył się koncert charytatywny dla Kacpra Po-
liwczaka. Na publiczność czekało wiele atrakcji. Na scenie wystąpiły dzieci z klas I-III oraz dorośli w
przedstawieniu „Czerwony Kapturek”. Oprócz tego fani „czarnego sportu” mogli porozmawiać z żuż-
lowcami Unii Leszno. A na najmłodszych uczestników czekał kącik zabaw, prowadzonych przez wo-
lontariuszy CAT. Kacpra swoim występem wspierał także Zespół Pieśni i Tańca Marynia ze
Święciechowy oraz grupa kabaretowa ZMW z Przybyszewa. Mieszkańcy Lasocic i okolicznych wio-
sek nie zawiedli, bowiem sala „pękała z szwach”. A wszystko po to, aby pomóc Kacprowi wrócić do
zdrowia. Z całego koncertu udało się zebrać 10. 002 zł. Pieniądze pochodzą ze sprzedaży słodko-
ści, kwest oraz licytacji przedmiotów podarowanych przez żużlowców – Przemka i Piotra Pawlic-
kich. Wszystkim osobom biorącym udział w koncercie w imieniu Kacpra serdecznie dziękujemy. 

„Wieczór z floretem” – pod taką nazwą odbyła się kolejna impreza w Lasocicach, której celem była
pomoc Kacprowi w walce z chorobą. W piątek, 9 marca, w Sali Wiejskiej zorganizowano spotkanie
ze Sławomirem Mockiem – doskonałym szermierzem i olimpijczykiem. Uczestnicy imprezy mieli
okazję walczyć z mistrzem. Wcześniej jednak zapoznali się z tajnikami tej dyscypliny sportu. A o
szczegółach opowiadał trener Marek Pawlak. Po pokazowych walkach z mistrzem uczestnicy odbyli
rundy między sobą. Finał był bardzo zacięty. Przyznano następujące wyróżnienia i nagrody: I miejsce
– Remigiusz Leciejewski, II  – Dariusz Bednarczyk, III  – Marcin Pietrzak i Wojciech Dolata. Na po-
zostałych miejscach uplasowali się: Jan Markiewicz, Sławomir Stachowiak, Zbigniew Stachowiak
oraz Grzegorz Wawrzyniak. Podczas imprezy wystąpił zespół taneczny Hakat. Dzięki licytacjom i
kweście zaproszeni goście zebrali 2030 zł. Całą kwotę otrzymają rodzice Kacpra.

   życie 

  óc Kacprowi Poliwczakowi
  ieniądze na konta:

   dopiskiem Poliwczak 
  obiste Kacpra:

   00 0001 1826 7676

jest pewien, że słyszał. 
Ziarniniak Wegenera to nie rak, to cho-

roba przewlekła. Atakuje znienacka, każ-
dego inaczej. Jeśli się ją zatrzyma, można
żyć przez lata, prawie normalnie. Bywają na-
wroty, ale przy odpowiednich lekach jest
szansa na wygranie walki o życie. 

- Każdy dzień jest jak darowany - dodaje
Kacper. - Nie wiem, co mnie czeka. Mnó-
stwo ludzi się za mnie modli i pomaga mi.
Bardzo im za to dziękuję.

Siedzimy przy stole razem: Kacper, jego
mama, babcia, siostra. Kacprowi coraz trud-
niej mówić, ciężko mu się oddycha. A mimo
to pokazuje ramiona „porwane” rozstępami.
To dlatego, że nagle przytył. Takie rozstępy
to kolejne cierpienia. Ile może znieść taki
młody chłopak? Bliscy nie ukrywają łez. 

W Stanach Zjednoczonych na ziarni-
niaka Wegenera stosuje się preparat Mab-
thera. To silniejszy lek od chemii. Jest
szansa, że zatrzyma chorobę. Dla Kacpra to
jedyna szansa. On mówi o tym wprost, tak
dorośle, odważnie: „Ten preparat to moje
życie”. Oczywiście lek jest bardzo drogi, nie
sposób go kupić żadnej rodzinie. Lekarze
mówią, że należałoby go stosować co naj-
mniej przez rok, a miesięczna kuracja kosz-
tuje ponad 30 tysięcy złotych.

Kacprowi mogą więc tylko pomóc inni. 
I robią to, odkąd dowiedzieli się o cier-

pieniu chłopaka. Młodzież organizuje kon-
certy i zbiórki, dzieci zbierają zakrętki,
znajomi i rodzina przekazują pieniądze na
konto i oddają procent podatku dochodo-
wego, sportowcy i przedsiębiorcy biorą
udział w charytatywnych akcjach. Każda zło-
tówka się przydaje. 

Kacper mówi, że być może zebrał już na
miesiąc, dwa kuracji. Jest pewien, że będzie
mógł dalej liczyć na serce wielu, nawet nie-
znajomych ludzi. Oni dają mu życie. Nie ma
większego daru.

- Byłem niedawno u spowiedzi - mówi. -
Poczułem ulgę. Podziękowałem Bogu za
tych wszystkich ludzi, którzy mnie wspierają,
rozmawiają ze mną, pocieszają. Bo prawie
każdy mówi, że będzie dobrze, że wyzdro-
wieję. Ja chcę im wierzyć. Z tą wiarą łatwiej
znosić ból.

Kacper przesłał do redakcji dwa swoje
zdjęcia. Jedno sprzed choroby, drugie to ak-
tualne. Aż trudno uwierzyć, że dzieli je za-
ledwie rok. 

HALINA SIEcIŃSKA
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Gorąca Hiszpania

W piątek, 2 marca, najmłodsi
uczniowie uczestniczyli w koncer-
cie edukacyjnym. Jeden miał
miejsce w Sali Wiejskiej w Długiem
Starem, drugi w Przedszkolu Sa-
morządowym w Święciechowie.
Na scenach zaprezentowała się
czteroosobowa grupa artystów z
Poznania. Przeprowadzili oni lek-
cję pn. „Gorąca Hiszpania”. Na wi-
downi w Długiem Starem zasiadły
dzieci z miejscowego przedszkola
oraz klas I-III szkoły podstawowej,
a także dzieci z dwóch oddziałów
przedszkola w Lasocicach. W
Święciechowie widowisko ogląda-

ły miejscowe przedszkolaki.
Wszyscy zapoznali się z tradycją i
kulturą Hiszpanii. Artyści opowia-
dali o tym, gdzie leży kraj, uczyli
podstawowych słówek i zwrotów.
Ale nie tylko. Zapoznali dzieci z
muzyką hiszpańską, poprzez
wspólny śpiew i naukę gry na in-
strumentach. Aby podkreślić cha-
rakter tego kraju, jedna z artystek
prezentowała tradycyjny taniec fla-
menco. Taka lekcja o muzyce,
tańcu, tradycji i kulturze jednego z
europejskich krajów spodobała się
publiczności. Dzieci chętnie okla-
skiwały artystów.

Dyrekcja Zespołu Szkół w Długiem Starem zatrudniła osobę od-
powiedzialną za przeprowadzanie dzieci przez drogę. Ta znajduje
się bezpośrednio przy wejściu do szkoły i jest bardzo ruchliwa. O
wypadek więc nietrudno. Dzieci w Długiem Starem mogą jednak
czuć się bezpiecznie. Są teraz pod dobrą opieką. "Stopek" – tak
potocznie nazywają pana w odblaskowym kombinezonie, który
przeprowadza ich przez jezdnię. Codziennie w drodze do szkoły
i domu o ich bezpieczeństwo dba Robert Piwek. Wchodzi na jezd-
nię, zatrzymuje samochody i daje znak o możliwości przejścia na
drugą stronę. - Praca nie jest trudna – mówi Robert Piwek –
uczniowie nie sprawiają żadnych problemów. Są zdyscyplinowani
i cierpliwie czekają na moją pomoc. 

U pani Władysławy
Władysława Mikołajczyk ze Święciechowy 3 marca obcho-
dziła swoje 97. urodziny. 

Urodziła się w Niemczech i tam
jako mała dziewczynka się wycho-
wywała. Za granicą mieszkała z ro-
dzicami przez kilka lat. Potem
wróciła razem z mamą do Leszna.
Jej ojciec pozostał w Niemczech,
gdzie pracował jako górnik. 

Po przeprowadzce do Leszna
zaczęła chodzić do szkoły. Po
ukończonej edukacji przez trzyna-
ście lat pracowała w Lesznie jako
krawcowa. Talent do szycia odzie-
dziczyła po swojej mamie, która
także wiele lat pracowała w tym
zawodzie. 

W Lesznie poznała miłość swo-
jego życia. Przez trzy lata miesz-
kała razem z mężem Zygmuntem
w Lesznie. Potem przenieśli się do
Święciechowy. Kupili dom, w któ-
rym pani Władysława mieszka do
dziś. Początkowo młode małżeń-
stwo mieszkało razem z jej rodzi-
cami. Mile wspomina tamten
okres. Rodzice wiele jej wtedy po-
magali. Mąż był dyżurnym ruchu
na kolei w Lasocicach. Zmarł sie-
dem lat temu. A odszedł na za-
wsze w dzień 90. urodzin pani
Władysławy. 

Państwo Mikołajczykowie mieli
dwóch synów. Witold mieszka z ro-
dziną we Włoszakowicach, a Sta-
nisław w domu rodzinnym w
Święciechowie. To on opiekuje się
mamą na co dzień. Pani Włady-
sława doczekała się także 4 wnu-
ków i 7 prawnuków. Jej synowie
wspominają, że dzięki mamie ich
dzieciństwo było bardzo radosne.
Opiekowała się nimi, spędzali

wspólnie dużo czasu. Mogli za-
wsze liczyć na jej pomoc i dobrą
radę. 

Najsmutniejsze wspomnienia
pani Władysławy dotyczą wojny.
Razem z rodzicami byli na wygna-
niu w okolicach Rzeszowa. Był to
ciężki czas. Wiele rzeczy z tam-
tego okresu chciałaby wymazać z
pamięci. 

Przez wiele lat pani Włady-
sława była bardzo aktywna i
sprawna. Swoje 95. urodziny ob-
chodziła hucznie w Sali Wiejskiej w
towarzystwie całej rodziny. Bardzo
dobrze się czuła. W grudniu 2010
roku, w drugie święto, doznała
udaru. Od tego czasu stan jej zdro-
wia pogorszył się. Może oczywi-
ście liczyć na pomoc syna. Jest
przy niej przez cały czas. I wierzy,
że mama doczeka stu lat i więcej. 
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Nasze maleństwo
ma roczek

Spotkanie autorskie

W poniedziałek, 12 marca, w
bibliotece w Święciechowie odbyło
się spotkanie autorskie z Grzego-
rzem Kasdepke. Brały w nim udział
dzieci z klasy IIa miejscowej szkoły
wraz z wychowawczynią Kata-
rzyną Malcherek. Pisarz w ciekawy
sposób przedstawił swą twór-
czość. Opowiadał o książkach:
„Gdybym był dziewczynką/ Gdy-
bym była chłopcem”, „Kiedy byłem
mały/ Kiedy byłam mała”, „Kacpe-
riada”, „Kacper z szuflady”. Autor

angażował uczestników spotkania
do rozmowy. Dzieci zadawały
mnóstwo pytań, a na zakończenie
poprosiły gościa o autografy. Grze-
gorz Kasdepke to autor ponad 20
książek dla dzieci i młodzieży, sce-
narzysta i współautor programów
telewizyjnych, laureat wielu wyróż-
nień i nagród za twórczość lite-
racką, m.in. Nagrody im. Kornela
Makuszyńskiego oraz Nagrody
Edukacja XXI.

Wiktor Angier ze Święciechowy,
to kolejny maluch, który w tym roku
obchodzi swoje pierwsze w życiu
urodzinki. A dokładnie przypadną
one 23 kwietnia. Rodzice Dorota i
Krzysztof przygotowali na ten
dzień przyjęcie w gronie najbliż-
szych. Chłopiec jest bardzo po-
godny i radosny. Swoim
uśmiechem na co dzień rozwesela
cała rodzinę. Wiktor nie ma ulubio-
nego dania, lubi po prostu
wszystko. Ma starszego brata –
sześcioletniego Aleksandra. Uwiel-
biają wspólne zabawy. Olek jako

dobry brat nieraz chodzi z nim na
czworakach. Wiktor nie lubi sie-
dzenia w wózku, dlatego zbyt
częste wyjazdy na spacer nie
wchodzą w grę. Na zdjęciu razem
z bratem. 

W bibliotece szkolnej w Długiem Starem zakończył się konkurs
plastyczny pod nazwą „BRZECHWA DZIECIOM”. Komisja ode-
brała mnóstwo prac, wszystkie spełniały wymagania regulami-
nowe. Zmagania miłośników sztuki podsumowano 6 marca. Nie
było to łatwe, bo prace okazały się naprawdę piękne. Ostatecznie
kolejne miejsca zajęli: I - Aleksandra Kaczmarek, II - Joanna Ku-
backa, III - Emil Musielak i Dominika Bożkiewicz. Młodym artys-
tom gratulujemy pomysłowości. 

STOP WYPALANIU TRAW!
Wypalanie traw, słomy, pozostałości roślinnych na polach

jest częstą przyczyną pożarów 

Wraz z nadejściem cie-
płych dni dochodzi do pierw-
szych pożarów związanych z
wypalaniem traw i porządkowa-
nia terenu. Najpowszechniej
zwyczaj wypalania traw wystę-
puje na przełomie marca i
kwietnia. Jako że wiosenna po-
goda zawitała już do nas, in-
formacje o pożarach spowodo-
wanych wypalaniem traw poja-
wiły się w ślad za nimi. Kilka
słonecznych dni spowoduje es-
kalację tego procederu. 

W okresie wiosny wypalanie
traw w różnych ich siedliskach, tj:
traw na łąkach, rowach przydroż-
nych, wypalanie zarośli, uschnię-
tych chwastów i resztek słomy
pozostawionej na polach po ze-
szłorocznych zbiorach - to przy-
czyna wielu pożarów oraz
całokształt złożonych zmian, jakim
ulegają makro- i mikrobionty tra-
wiastych siedlisk. 

Wskutek niedostatecznej ilości
czasu i maszyn oraz złych warun-
ków pogodowych jesienny pokos
traw może nie zostać zebrany. Po-
zostawiona na pniu lub skoszona,
ale niezebrana trawa, hamuje
wiosną tempo wzrostu młodych
roślin, obniżając w wyniku tego
plon siania. 

Utrwalił się mit, że wypalanie
traw i słomy poprawia jakość
gleby, jest swoistym rodzajem jej
nawożenia i użyźniania. Rolnicy
nadal sądzą, że ogień to "najtań-
szy herbicyd" do zwalczania
chwastów. Tymczasem w płomie-
niach giną nie tylko suche źdźbła
traw - roślin, ale też system korze-
niowy, flora oraz bakterie i grzyby,
które powodują szybszą wegeta-
cję roślin. W ogniu ginie całe bo-
gactwo przyrody. Wiosną
opuszczają swe kryjówki owady,
budzą się z zimowego snu ssaki,
przychodzą na świat zające,
opuszczają zimowe legowiska
jeże, a ptaki budują nowe gniazda. 

Utrzymuje się moda na wypa-
lanie, aby było wygodniej i szyb-
ciej, często rozlewa się ciecze
łatwo zapalne, zapominając, że: 

- gęsty, ścielący się dym to za-
grożenie dla ruchu drogowego, 

- otwarte pożary to przedosta-
wanie się do atmosfery dużych ilo-
ści tlenku węgla, tlenku siarki oraz
węglowodorów aromatycznych
itp., 

- to ofiary w płomieniach - naj-
częściej podpalacze, 

- to tysiące strat w mieniu wy-
pracowanym przez kilka pokoleń. 

Zgodnie z zapisem § 43 Roz-
porządzenia Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budyn-
ków, innych obiektów budowla-
nych i terenów (Dz. U. Nr 109,
poz. 719 z 2010 r.) - wypalanie
słomy i pozostałości roślinnych na
polach jest zabronione. 

Odpowiadając na pytanie, czy
wypalanie traw i resztek na polach
uprawnych ma jakiekolwiek racjo-
nalne podstawy, należy odpowie-
dzieć przecząco. Wypalanie jest
wygodną metodą pozbywania się
resztek z pól i ogrodów przydo-
mowych, ale bilans tej “transakcji”
jest ujemny. Jak wiadomo, w
wierzchniej warstwie gleby znaj-
duje się bogata flora bakteryjna,
która rozkłada szereg obumarłych
roślin i przyczynia się do zasilania
próchnicy, a w efekcie użyźniania
gleby. Bakterie te powodują szyb-
sze przyswajanie przez glebę na-
wozów i zwiększanie plonów.
Gleba wyjałowiona przez ogień
gorzej utrzymuje wilgoć i nastę-
puje groźne zjawisko stepowienia,
co skutkuje przeciwnymi efektami. 

Również w myśl obowiązują-
cych przepisów osoby, które wy-
palają wierzchnią warstwę gleby
lub pozostałości roślinne, podle-
gają karze grzywny lub aresztu
(Kodeks wykroczeń Dz. U. 71, Nr
12, poz. 114 z późn. zm., art. 82). 

Niezależnie od tego co roku
nad naszymi polami i nieużytkami
unoszą się dymy pożarów roznie-
conych w celu uzyskania więk-
szych plonów, ale jedynym
widocznym dla wszystkich efek-
tem jest zwiększona ilość wozów
strażackich wyjeżdżających na
sygnale. 

Dlatego apelujemy do wszyst-
kich, którzy noszą się z zamiarem
wiosennego wypalania traw, aby
w tym roku zaniechali tego zwy-
czaju. 

KOMENDA MIEJSKA 
PAŃSTWOWEJ STRAŻY 
POŻARNEJ W LESZNIE
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Moja sąsiadka była dużo ode
mnie starsza. Ja chodziłam do li-
ceum, a ona była już mężatką.
Miała około trzydziestu lat. Przede
wszystkim była piękna. Mówię to
bez przesady, bo jej uroda na-
prawdę zwracała uwagę, nie tylko
mężczyzn. Miała piękne, czarne
włosy, była wysoka, szczupła, za-
wsze uśmiechnięta. Wtedy wyda-
wało mi się, że ciepło, które z niej
bije, czerpie z małżeństwa. Że jest
najszczęśliwszą, kochaną żoną.
Do dziś pamiętam, jak opalała się
w ogrodzie, a mąż co chwilę przy-
nosił soki, owoce, kanapki. Pamię-
tam, jak przytuleni chodzili do kina,
na spacery. Mąż świata poza nią
nie widział. Nie pozwolił jej praco-

Kiedy przeczytałam wspomnienie o młodej dziewczynie,
która nie znalazła przyjaznej duszy ani w domu, ani wśród
życzliwych jej sąsiadów, natychmiast pomyślałam o mojej
dawnej sąsiadce. To oczywiście zupełnie inna historia, ale
także prawdziwa. Zdecydowałam się o niej napisać, bo rów-
nież czegoś uczy. W pewnym sensie mówi o podobnej sa-
motności, niezrozumieniu, złych decyzjach.

wać, zatrudnił panią do pomocy w
domu, sam robił zakupy. W tam-
tych szarych i trudnych czasach
życie tej pary rzeczywiście było wy-
jątkowe. Ja myślałam, że ona wy-
grała los na loterii. Marzyłam, o
tym, by kiedyś też spotkać takiego
mężczyznę, by mieć pięknie urzą-
dzone mieszkanie, jak oni, wokół
wielu znajomych. Nie ukrywam -
zazdrościłam jej szczęścia. I może
tylko to, że nie miała dzieci, psuło
obraz tych moich marzeń o przy-
szłości. Bo oni nie mogli doczekać
się potomstwa. A ja już wtedy uwa-
żałam, że prawdziwe szczęście
daje rodzina, najlepiej duża, z gro-
madką maluchów. Tak jak było w
moim domu. 

Nigdy nie zapomnę tamtego po-
południa. Wracałam ze szkoły i już
z daleka widziałam mojego są-
siada. Biegał to w jedną, to w drugą
stronę, wchodził do naszego
mieszkania, do sąsiadów obok, o
coś pytał, tłumaczył. Myślałam, że
zdarzył się wypadek, że może coś
strasznego stało się jego żonie.
Byłam tego niemal pewna, bo kiedy
podeszłam bliżej, widziałam łzy w
jego oczach. Potem mama powie-
działa mi, o co chodzi. Nasza są-
siadka wyprowadziła się. Rano
podjechał pod dom duży ciężarowy
samochód i robotnicy przez kilka
godzin ładowali sprzęty, naczynia,
rzeczy. Podobno zabierali wszyst-
kiego po połowie - połowę mebli,
połowę pościeli, serwisów. Załado-
wali i odjechali. Nasza sąsiadka
również. Nikt o tym wcześniej nie
wiedział. A najsmutniejsze było to,
że takiego dnia nie spodziewał się
jej mąż. Jak zwykle wrócił do
domu, otworzył drzwi i... zobaczył
pustkę. To był szok. Dlatego biegał,
pytał, nie mógł zrozumieć. W to
jedno popołudnie zszarzał, jakby
się skulił, potem posiwiał. 

Długo się u nas o tym mówiło,
tym bardziej że mój sąsiad piasto-
wał dość eksponowane stanowi-
sko. Ludzie mu współczuli, starali
się pomagać zapomnieć. Wtedy
byłam oburzona na sąsiadkę. Jak
mogła skrzywdzić tak zakocha-
nego w niej mężczyznę, jak mogła
zrezygnować z takiego wspania-
łego życia? Dzisiaj, po latach,
myślę sobie, że w jej sercu musiały
kotłować się wątpliwości. Może
wcale nie chciała tak żyć? Może
czuła się jak w “złotej klatce”, z któ-
rej nie ma wyjścia? Może chciała
normalności, kłopotów, obowiąz-
ków? Kto wie, czy nie czuła się sa-
motna. Dziś już tak krytycznie jej
nie oceniam. Czytając o Oli, która
szukała zrozumienia, pomyślałam
właśnie o mojej pięknej sąsiadce.
Czy znalazła kogoś, kto ją przyjął,
zrozumiał? Dokądś albo do kogoś
musiała przecież pójść. 

Nie śledziłam tej historii dalej,

bo sama wkrótce wyjechałam z
domu. Ale po kilku latach historia
sama przyszła do mnie. W spra-
wach służbowych pojechać musia-
łam do jednego z zakładów
budowlanych w regionie. Miałam
tam pracować, więc oprowadzono
mnie po halach produkcyjnych.
Nagle na jednym ze stanowisk zo-
baczyłam sąsiadkę. Była w dreli-
chowym kombinezonie, w
gumowych butach, ciężko praco-
wała. Poznała mnie, schyliła głowę.
Chciałam jej powiedzieć, że nie
musi się wstydzić, że to przecież
był jej wybór, że jest potrzebna. Ale
nie mogłam wywoływać sensacji.
Kiedy wyjeżdżałam, ona stała przy
bramie. Powiedziała mi tylko, że
wtedy nie miała żadnego zawodu,
nic nie umiała, nie mogła znaleźć
pracy. A to drugie życie “nie wy-
szło”. Nie miałam odwagi zapytać,
czy kiedykolwiek żałowała i czy
dziś raz jeszcze wyprowadziłaby
się z tak luksusowego domu. Za-
pytałam tylko, czy jest sama. Była
sama, mieszkała w sąsiednim
miasteczku, w jednym pokoju z
kuchnią. Wydawało mi się, że też
jest jakaś skulona i szara. Ale
piękna była mimo to. 

SPISAŁA
HALINA SIEcIŃSKA

Prawdziwe 
historie

Jesteśmy pewni, że niewielu mieszkańców gminy wie, że 1 kwietnia
obchodzi się Międzynarodowy Dzień Ptaków. Taki dzień istnieje w kalen-
darium od ponad 100 lat.

W rocznicę urodzin Hansa Christiana Andersena, a więc 2 kwietnia,
swoje święto ma książka. Pod tą datą obchodzi się Międzynarodowy
Dzień Książki dla Dzieci. A potem - 7 kwietnia - jest Światowy Dzień Zdro-
wia, natomiast 12 kwietnia - w rocznicę lotu Gagarina w kosmos Między-
narodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki.

W kwietniu przypada też kilka świąt o charakterze historycznym. 11.04
obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wyzwolonych Więźniów Politycz-
nych, 13.04 Światowy Dzień Ofiar Katynia, a 15.04 Międzynarodowy
Dzień Kombatanta.

W najbliższym miesiącu warto też pamiętać o Dniu Ludzi Bezdomnych.
Taki dzień przypada 14.04. Jest jeszcze Międzynarodowy Dzień Ochrony
Zabytków - 18.04, Dzień Ziemi - 22.04  i Międzynarodowy Dzień Książki i
Praw Autorskich - 23.04 oraz Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków
przy Pracy - 28.04.

A 29 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tańca.

Nie zapomnij w kwietniu
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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 17 do
odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy przesłać pod adresem redakcji
lub na e-mail: gazeta@swieciechowa.pl (prosimy podać adres zamieszkania). Roz-
wiązaniem konkursu ogłoszonego w drugim numerze „Kuriera...” było hasło: W MARcU
JAK W GARNcU. Do naszej redakcji dotarło 17  prawidłowych rozwiązań. W drodze
losowania wyłoniliśmy zwycięzcę. Jest nią pani Renata Kozłowska z Piotrowic. Na-
grodę można odebrać w Samorządowym Ośrodku Kultury w godz. od 8.00 do 15.00.
Gratulujemy. Na rozwiązania czekamy do 20 kwietnia. 

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Przestań się śpieszyć. Więcej
czasu poświęć na swoje przyjemno-
ści. Przed świętami spodziewaj się
spotkania z kimś, kogo dawno nie wi-
działeś. Poprawią się finanse. 

Byk 20.04-20.05
Los Ci sprzyja. Możesz zdecydo-

wać się na remont mieszkania albo
kupno auta, a może rozpoczęcie biz-
nesu. Cokolwiek nie zrobisz, przed-
yskutuj to z bliskimi. W sprawach
uczuć prawdziwa wiosna. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Po spokojniejszych tygodniach

czekają Cię bardzo pracowite dni.
Spadnie na Ciebie sporo dodatko-
wych obowiązków. Ale poradzisz
sobie. Nie przejmuj się plotkami. 

Rak 22.06-22.07
Kusić Cię będą podróże i przy-

gody. Zaczniesz szukać okazji, by
wyrwać się z domu. Możesz to zro-
bić, ale uważaj na finanse. Zauważ,
że ktoś wodzi za Tobą wzrokiem. 

Lew 23.07-22.08
Twój związek domaga się oży-

wienia. Najbliższe tygodnie to dobry
czas na polepszenie wzajemnych re-
lacji. Może świąteczny wyjazd? Pod
koniec miesiąca interesujące zmiany
w pracy.

Panna 23.08-22.09
Dopisze Ci szczęście w finan-

sach. Może to będzie jakaś dodat-
kowa premia lub wygrana. W święta
czeka Cię daleki wyjazd. Ktoś z ro-
dziny potrzebuje wsparcia. Zdrowie
dobre.

Waga 23.09-22.10
Nie przesadzaj z przedświątecz-

nymi porządkami. Rozłóż prace na
wiele dni i poproś o pomoc bliskich.
Pod koniec miesiąca zrób sobie kilka
dni wolnego. Czekaj na dobrą wiado-
mość.

Skorpion 23.10-21.11
Przed Tobą dużo spraw w ban-

kach i urzędach. Nie zaniedbaj ża-
dnej z nich. W uczuciach trochę
zamieszania. Nagle ktoś pojawi się w
Twoim życiu. Skontroluj zdrowie. 

Strzelec 22.11-21.12
To będzie wyjątkowo miły czas

dla Ciebie. Sprawy tak się ułożą, że
znajdziesz się w centrum zaintereso-
wania, a Twoje zawodowe pomysły
zyskają aprobatę. Może być pod-
wyżka. 

Koziorożec 22.12-19.01
W najbliższych tygodniach bę-

dziesz miała dużo szczęścia do ludzi.
Sprawdzą się w trudnych dla Ciebie
sytuacjach. W domu niespodziewani
goście w święta i mnóstwo wspom-
nień.

Wodnik 20.01-18.02
Czas, byś wprowadziła kilka

zmian w Twoim rozkładzie zajęć. Le-
piej zaplanuj sprawy zawodowe i
znajdź dla siebie kilka wolnych go-
dzin w tygodniu. Wyjedź na urlop.  

Ryby 19.02-20.03
To będzie spokojny miesiąc. Tro-

chę niespodzianek wprowadzą jed-
nak bliscy, ale te bardzo Cię ucieszą.
Nie zapomnij o ważnej rocznicy. I
święta przeznacz wyłącznie na od-
poczynek. 

(: (: HUMOR :) :)
U weterynarza dzwoni telefon.
- Panie doktorze, naszą Misię

ukąsiła pchła!
- A to pies czy kot?
- Owad, panie doktorze, owad.

XXX
Lekarz: - Nie rozumiem, dla-

czego mam panu zapisać środki
nasenne, skoro pół nocy przesia-
duje pan w barze...

To nie dla mnie, to dla mojej
żony!

Na świąteczny stół
INDYK W KAPARAcH

Jeśli do stołu zasiada kilka
osób, trzeba kupić około 1, 5 do 2
kg indyka. Mięso tniemy na ka-
wałki (plastry grubości 2-3 cm), so-
limy, pieprzymy i obtaczamy w
jajku oraz w tartej bułce (jak na kot-
lety). Tak przygotowanego indyka
obsmażȧmy z obu stron, by się
przyrumienił. Do dużego rondla lub
patelni wlewamy olej, a potem do-
dajemy: 2 ząbki rozgniecionego
czosnku, pęczek pokrojonej piet-

ruszki, pomidory z 2 puszek (bez
soku), pół słoika kaparów (także
bez zalewy), szczyptę oregano, 1
kostkę rosołową z kury. Wszystko
mieszamy i na wierzch kładziemy
podpieczone wcześniej mięso. Po-
trawę trzeba przykryć i smażyć na
bardzo małym ogniu około 30-40
minut. Koniecznie musimy uwa-
żać, by danie się nie przypaliło.
Można mieszać i lekko podlewać
wrzącą wodą. Podawać z ba-
gietką.

Krzyżówka 
z nagrodą 

Zielony amulet
Nie jest tajemnicą, że

wszyscy jesteśmy narażeni na
działanie szkodliwego promie-
niowania. Wydzielają je sprzęty
domowe, lakierowane podłogi,
sztuczne wykładziny, a nawet
kaloryfery. Emitowane przez nie
dodatnie jony mogą powodować
bóle głowy i złe samopoczucie. 

Dlatego powinniśmy zrobić
wszystko, by neutralizować ich
działanie i wprowadzać do na-
szych domów jony ujemne. 

Takich jonów dostarczają ro-
śliny, zwłaszcza popularna i łatwa
w uprawie paproć. Paproć chroni
przed złą energią, obniża ciśnienie
i dobrze wpływa na małe dzieci.
Zdecydujmy więc, czy warto mieć
taki zielony amulet u siebie. Prawie
nic nie kosztuje, a korzyści są
spore. 

Najprostszy 
mazurek

Tak prosty przepis nie trafia
się często. Otóż na ten mazurek
trzeba przygotować tylko: 10
dag mąki pszennej i 5 dag mąki
ziemniaczanej, 10 dag masła, 5
dag cukru, 2 jajka, polewę i
owoce kandyzowane. 

Mąkę należy przesiać. Masło
utrzeć z cukrem, dodając po jed-
nym jajku i łyżce mąki pszennej i
ziemniaczanej. Potem wystarczy
ciasto wyłożyć na natłuszczoną
blachę i piec około 20 - 30 minut w
temperaturze 190 st. Celsjusza.
Wyjąć, polać rozpuszczoną po-
lewą, udekorować owocami. Bę-
dzie pyszny. 

STRUSIE 
NAJWIęKSZE

Jajko strusia waży około 1, 5
kg. Jego skorupka ma grubość
prawie 3 cm. Na twardo gotuje się
je 2 godziny, a na miękko 45
minut. Skorupkę trzeba przeciąć
piłką. Jajecznicą z jednego jajka
strusia można nakarmić 10 osób.
Kosztuje od 50 do 70 złotych. 

1 2 3 4 3 5 6 7 8 9

10 3 11 12 13 6 6 7 8 9

14 15 13 16 17

Niska bylina
górska, 
rodzaj 

pierwiastka

Personel zakładu

Prosty lub rozwarty

Krokodyl 16

9

Dzianina         
wykonana 
na drutach 

Nieziemskie 
zjawisko

Miasto w Holandii
z siedzibą dworu

królewskiego
Prawnicy w 

zakładach pracy 8 7

11

  

Napis na koszulce
sportowca

Niewiadoma w
równaniu

Miasto w Nigerii

Odmiana ochry
żelazowej

 

4 1

Syn Izaaka, 
sprzedał 

pierworództwo
za miskę 

soczewicy

Coroczne sesje
sądowe w dawnej

Polsce
17

Tatarak

Jeleń z porożem
jak łopaty 5

Starożytny 
bajkopisarz

grecki
2        

12

14

Prognostyk,objaw

Zawiadomienie 
pocztowe 

(w Dopełniaczu l.mn.) 13  

3

La...,
stolica Boliwii

6

15

10
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Bibliotekarz radzi
Na ten miesiąc proponujemy

czytelnikom lekturę pierwszego
tomu bestsellerowej serii – „Felix
Net i Nika oraz Gang Niewidzial-
nych Ludzi”. Autorem książki jest
Rafał Kosik. Bohaterami powieści
jest trójka warszawskich gimnazja-
listów, która rozpracowuje gang
znikających złodziei. W książce
znaleźć można codzienne, szkolne
problemy i niecodzienne przygody.
A także opowieść o przyjaźni, o ja-
kiej wszyscy marzymy. To fanta-
styczna i przezabawna powieść o
polskich trzynastolatkach, nie tylko
dla trzynastolatków! Kosik poka-
zuje, jak teraz bawią się młodzi, co
jest dla nich ważne, a o czym za-
pominają. Przeczytajcie o przy-
jaźni, zwariowanych wynalazkach,
sztucznej inteligencji, skarbach,
duchach, robotach i… nastoletnich
uczuciach. Od tej książki nie
można się oderwać! Otrzymała
główną nagrodę literacką i tytuł
Książka Roku 2005. 

Kolejna propozycja to „Cukier-
nia Pod Amorem. Zajezierscy”. Au-
torką książki jest Małgorzata

Gutowska – Adamczyk. Podczas
wykopalisk na rynku w Gutowie ar-
cheolodzy dokonują niezwykłego
odkrycia. Wzbudza ono zaintere-
sowanie córki właściciela cukierni 
Pod Amorem. Czy Iga rozwikła
dawną rodzinną tajemnicę? Czy
przepowiednia sprzed wieków na-
prawdę się spełniła? W poszuki-
waniu odpowiedzi prześledzimy
fascynującą historię rozkwitu i
upadku jednego z najświetniej-
szych mazowieckich rodów. Zaje-
zierscy to pierwsza część
trzytomowej sagi o Gutowie. Auto-
rka opisuje losy kilku pokoleń ko-
biet (i ich mężczyzn) w
malowniczej scenerii dziewiętnas-
towiecznych dworków oraz współ-
czesnej prowincji. Znakomicie
oddaje koloryt epoki, zarówno jeśli
chodzi o realia życia codziennego,
jak i przełomowe wydarzenia his-
toryczne. Przeplata przeszłość z
teraźniejszością, tworząc niepo-
wtarzalną opowieść o silnych ko-
bietach, ich marzeniach i
namiętnościach oraz wytrwałym
dążeniu do wyznaczonych celów.

Parnas 
w Trzebinach

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej zbliżają się wielkimi krokami.
Już niespełna 100 dni dzieli nas od otwarcia tych najważniejszych
zawodów w Europie. Uczniowie klas piątych ze Szkoły Podsta-
wowej w Święciechowie uczestniczyli w konkursie pn. " Najład-
niejszy plakat - Euro 2012 ". Wyniki konkursu przedstawiają się
następująco: I miejsca - Anna Brzezewska, Anna Maciejewska,
Aleksandra Główka - klasa  V a, II miejsce - Katarzyna Mrozińska
- klasa  V b, III miejsce - Julia Krzykała - klasa  V b. Wyróżniono
również prace: Kacpra Strzelczyka, Moniki Mrozińskiej i Wiktorii
Przybylskiej z klasy  V b. Najładniejsze plakaty można oglądać w
sali gimnastycznej szkoły. Laureatom serdecznie gratulujemy.

W czwartek, 22 marca, w na-
szej gminie odbył się XV Parnas
Leszczyński. Miał miejsce w pięk-
nej scenerii pałacu w Trzebinach.
Tego typu spotkania mają zawsze
szczególny nastrój. Są oderwa-
niem od codziennego życia, prze-
noszą w zaczarowany świat poezji. 

Podczas imprezy przedsta-
wiono sylwetki dziewięciu poetów
z regionu leszczyńskiego. A byli to:
Irena Bajserowicz, Eleonora Biber-

stajn, Ryszard Biberstajn, Joanna
Borzęcka, Kamila Maria Kampa,
Zbigniew Zalesiński, Krystyna
Grys, Tadeusz Hofmański oraz
mieszkaniec Święciechowy - Sta-
nisław Kruk. Po uprzednim wylo-
sowaniu kolejności każdy z poetów
miał możliwość osobistego przed-
stawienia swojej twórczości. 

Przed poetami zaprezentowali
się również laureaci Gminnego
Konkursu Recytatorskiego, który

odbył się w Długiem Starem.
Szkołę podstawową reprezento-
wały: Katarzyna Mrozińska, Ag-
nieszka Gierzyńska i Sonia
Kłodnicka, które zajęły w kolejno-
ści III, II i I miejsce w konkursie. W
kategorii gimnazjum wystąpiły
Lidia Wyrodek i Izabela Zawadzka
z III i II miejscem oraz zwycięż-
czyni tej kategorii wiekowej Patry-
cja Tulewicz. 

Zaproszonych gości w nastro-

jowy klimat wprowadził duet Lidii
Gertner - Woźnej i Rafała Rataj-
czaka. Wokalistka wraz z akompa-
niatorem wykonała kilka pięknych
utworów. O podsumowanie spot-
kania poproszono Małgorzatę
Halec, dyrektorkę MBP w Lesznie. 

W imprezie uczestniczył wójt
gminy Marek Lorych oraz dyrektor
Samorządowego Ośrodka Kultury
Marek Tulewicz wraz z pracowni-
kami. 

Piękne, kolorowe pisanki zrobiły nauczycielki z przedszkoli, które
wzięły udział w specjalnie na tę okazję zorganizowanych zaję-
ciach w Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie. Pro-
wadziła je plastyczka Mirosława Wojciechowska, która zdradziła
tajniki malowania jajek.Zastosowano dwie techniki. Jedno malo-
wanie kredkami świecowymi z wykorzystaniem barwnika. Druga
to metoda batikowa. Pisanki trafiły oczywiście do przedszkolaków
i zdobić będą sale naszych milusińskich tuż przed świętami wiel-
kanocnymi. 
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Kiedy zapytaliśmy Agatę Mrozińską ze Święciechowy, od
kiedy maluje, odpowiedź była prosta - od zawsze. A na pewno
od młodszych klas szkoły podstawowej. Wtedy były to ry-
sunki kredką, ołówkiem, czasem węglem.

Ale pani Agata mówi też o kro-
nikach klasowych i kolonijnych,
które ozdabiała rysunkami i o ze-
szytach, w których strony zaczy-
nały się od pięknych rysunków
dużych liter. No i było jeszcze
kółko plastyczne w szkole i pierw-
sza nauczycielka plastyki Krystyna
Tórz.

- Już wtedy lubiłam malowanie
- zwierza się Agata Mrozińska. -
To były oczywiście dziecięce
próby, ale kilka razy moje rysunki
nagradzano w szkolnych konkur-
sach. Niektóre z nich mam do dziś.

W rodzinnym domu pani Agaty
nikt nie poświęcał czasu na malo-
wanie. Takich zdolności nie przeja-
wiali ani rodzice, ani dziadkowie, a
piątka rodzeństwa miała zupełnie
inne zainteresowania. A zatem ma-
larskiej pasji pani Agata nie mogła
odziedziczyć po bliskich. Mówi, że
po prostu ma ją w sobie. I choć
przerwała plastyczne zajęcia na
czas nauki w technikum ekono-
micznym, to zaraz po ukończeniu
szkoły wróciła do ołówka i pędzla.
W 1998 roku zaczęła uczęszczać
na zajęcia Sekcji Leszczyńskich
Plastyków Amatorów, działającej
przy MOK w Lesznie. Pamięta, że
zachęciła ją do tego znana w śro-
dowisku plastyczka Irena Okamfer.

- Miałam szczęście, że trafiłam

do tej sekcji - dodaje pani Agata. -
Nauczyłam się tam bardzo dużo.
Zwłaszcza kompozycji obrazów,
operowania kolorem, światłem. 

I opowiada o pracy z instrukto-
rem Zbigniewem Łukowiakiem.
Przez lata wprowadzał ją w tajniki
malowania. To on pierwszy zwrócił
uwagę, że najpełniej potrafi wyra-
żać się w akwareli. Nieraz mówił,
że „to jej najlepiej wychodzi”. Po-
kazywał, jak bawić się kolorem i
wodą, jak szukać barw, jak „malo-
wać” światło. W sekcji pani Agata
poznała też wielu innych plastyków
amatorów. Podpatrywała ich, roz-
mawiała o swoich pracach, wysłu-
chiwała niejednej oceny.

Agata Mrozińska maluje przede
wszystkim kwiaty i pejzaże, ale
także martwą naturę i czasem
portrety. Sięga jeszcze po olej i
węgiel, jednak większość jej prac
to akwarele. Przez te wszystkie
lata stworzyła około dwustu obra-
zów. Niektóre podarowała bliskim i
znajomym. Kilkanaście sprzedała,
kilka powiesiła u siebie w domu.
Przynajmniej połowę z nich poka-
zała na wystawach. Swoich wy-
staw miała pięć: w Lesznie,
Włoszakowicach i Święciechowie.
Ale obrazy prezentuje również na
wspólnych wystawach leszczyń-
skiej sekcji, także w Niemczech i

we Francji. Na ostatnich Konfron-
tacjach 2011 zdobyła wyróżnienie.
Recenzenci i krytycy mówią, że
obrazy pani Agaty charakteryzują
się subtelnością i delikatnością,
mają wyszukaną kolorystykę,
miekką linię i śmiałą szeroką
plamę.

- Nie szkicuję swoich obrazów -
mówi pani Agata. - Od razu nakła-
dam farbę na papier. Wiem, jakie
kolory mają się na nich znaleźć.
Widzę je obok, zapamiętuję, noszę
ze sobą. Oczywiście zdarza się, że
wynik końcowy nawet mnie zasko-
czy. Każdy obraz jest przecież nie-
powtarzalny, akwareli nie da się
skopiować. Światło i odcienie barw

„wychodzą” w czasie malowania.
To jest właśnie takie niesamowite.

Kiedyś Agata Mrozińska po-
święcała malowaniu każdą wolną
chwilę. Dziś ma pracę, rodzinę,
męża, trójkę dzieci - czasu jest o
wiele mniej. Ale i tak nie wyobraża
sobie, by mogła z malowania zre-
zygnować. W każda środę jedzie
do Leszna na zajęcia sekcji, cza-
sem uczestniczy w jednodniowych
plenerach, jak trzeba, maluje w
nocy, gdy wszyscy śpią. No i two-
rzy coraz piękniejsze obrazy.

- Najbardziej cieszę się z tego,
że moi synowie też malują - do-
daje. - Najstarszy chodzi na zaję-
cia sekcji do Samorządowego
Ośrodka Kultury i już ma swoje

W świecie kolorów

małe osiągnięcia. Młodszy
próbuje w domu, a trzylet-
nia córeczka póki co ma-
luje po ścianach. Myślę, że
wszyscy kiedyś będą z
malowania czerpali ra-
dość. 

Panią Agatę w świat
barw wprowadziła też
Maria Świtała, a teraz
Hanna Kuberkiewicz. Od
każdej czegoś się nau-
czyła. Twierdzi, że jej
barwy to kolory jesieni -
pomarańcz, beż, brąz,
żółty. Piękne sa obrazy
chryzantem, jesiennych
liści, leśnych dróżek.
Każdy coś przecież zatrzy-
mał. Właśnie teraz nama-
lowała bukiet hiacyntów,
który dostała od koleżanek
na imieniny. Hiacynty już
zwiędły a na obrazie ciągle
są. I cieszą.

HALINA SIEcIŃSKA
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MARYNIA promuje polski folklor w Europie
Delegacja Zespołu Pieśni i Tańca Marynia ze Święciechowy brała udział w realizacji Partnerskiego Projektu Grundtvig o na-
zwie „The International Language of the Folkloric Dances”( Międzynarodowy język tańców ludowych ). Wyjazd trwał od 14 do
21 marca. Zespół został zaproszony do udziału w projekcie przez Fundację „centrum Aktywności Twórczej”.

Tancerze Maryni wraz z dele-
gacją Kapeli Dudziarskiej z Leszna
uczestniczyła w spotkaniach, które
odbywały się w dwóch najwięk-
szych miastach na Litwie. W mie-
ście uniwersyteckim - Kownie oraz
w stolicy – Wilnie. Zadaniem
uczestników z Polski było wcześ-
niejsze przygotowanie prezentacji
na temat: „The history of Folk
Dance”. Dotyczyła ona historii

nież największy kompleks klasz-
torny na Litwie, który jest przykła-
dem wspaniałej włoskiej
architektury barokowej w tym
kraju. Oprócz tego uczestnicy z
przyjemnością spacerowali ulicami
Kowna i Wilna. Na każdym kroku
poznawali codzienne życie i kul-
turę litewską. 

Organizatorzy przygotowali dla
uczestników projektu specjalne

tańca ludowego w Polsce i regio-
nie. W oparciu o nią stworzono
także notatkę do książki, która zo-
stanie opublikowana jako spra-
wozdanie z realizacji projektu.
Poza tym tancerze zaprezentowali
swoje układy taneczne i uczyli
przyjaciół z Litwy, Turcji, Włoch i
Anglii podstawowych kroków i figur
ludowych. 

W trakcie spotkania na Litwie
na młodzież czekało wiele atrakcji.
Uczestnicy zwiedzali między in-
nymi unikalne i jedyne w krajach
bałtyckich Muzeum Diabłów, a
także Muzeum Miejskie w Kownie,
Parlament Litewski, Turecką Aka-
demię Kultury, cepelie, a także
skansen w Wilnie. Zobaczyli rów-

programy edukacyjne w muzeach i
domach kultury. Dotyczyły one
między innymi: litewskich instru-

mentów muzycznych, strojów lu-
dowych oraz litewskiego dzie-
dzictwa kulinarnego. Młodzież
sama mogła wystrugać instru-
menty muzyczne, upiec popularny
tam chleb z kminkiem czy ulepić
tradycyjne cepeliny. Miała okazję
kosztować smacznych dań litew-
skich w niezwykłych sceneriach-
chatach chłopskich, karczmach i
restauracjach wiejskich. 

Codziennie uczestnicy wyjazdu
spotykali się z miejscowymi ze-
społami folklorystycznymi. Grupy
Zaisa i Bitula przygotowały warsz-
taty taneczne, podczas których
uczono się najbardziej znanych

tańców litewskich. Tancerze Ma-
ryni oraz dudziarze uczestniczyli
także w festiwalu zespołów folklo-
rystycznych „Kaziuk, pagrok man
valsy”. 

Ideą tych spotkań było ocalenie
tej wyjątkowej formy sztuki od za-
pomnienia, a także szerzenie jej
wśród młodych ludzi. A dodatkowo
młodzież świetnie się bawiła. Part-
nerami w projekcie były 4 kraje:
Turcja, Litwa, Włochy i Anglia.
Współpraca z partnerami potrwa
do grudnia, czyli zakończenia pro-
jektu, ale przyjaźń pozostanie
znacznie dłużej. 


