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Obchody majowe
Mieszkańcy gminy Święciechowa tradycyjnie, jak co

roku, uczestniczyli w obchodach Święta Konstytucji 3
Maja. Uroczystość rozpoczęła się mszą w miejscowym ko-
ściele w intencji Ojczyzny. Uczestnicy patriotycznej ma-
nifestacji z kościoła udali się w kierunku
święciechowskiego rynku, gdzie odbyła się część ofi-
cjalna. Inscenizację patriotyczną przygotowali uczniowie
Zespołu Szkół w Święciechowie. Pod pomnikiem ku czci
żołnierzy i ofiar wojen przedstawiciele władz gminy, dele-
gacje, zaproszeni goście i młodzież szkolna złożyli wieńce
i kwiaty. W uroczystości uczestniczyły poczty sztanda-
rowe, delegacje oraz mieszkańcy gminy. Całość odbyła
się przy dźwiękach Orkiestry Dętej OSP z Krzywinia.
Święto Konstytucji 3 Maja połączone zostało z obchodami
Dnia Strażaka. Po zakończonej uroczystości wszyscy
udali się pod remizę OSP. Tam strażacy pochwalili się mię-
dzy innymi nową sikawką przygotowaną dla najmłod-
szych, być może przyszłych strażaków. 
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Gminny Dzień Młodzieży

ZAPROSZENIA
Serdecznie zapraszamy na majowe imprezy:

16 maja - Biesiada przy Izbie Regionalnej, Europejska
Noc Muzeów, Samorządowy Ośrodek Kultury, godz. 19

24 maja - Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze, boi-
sko sportowe w Świeciechowie, godz. 13

30 maja - II Przegląd Piosenki "Św. Janowi Pawłowi II
w rocznicę urodzin", kościół w Długiem Starem, godz. 15

KOMUNIKAT
Za pośrednictwem naszego miesięcznika zwracamy się do
Państwa z prośbą o pomoc w stworzeniu nowego albumu
wydawanego przez gminę Święciechowa. Album ma doty-
czyć ciekawych miejsc dawniej i dziś. Chodzi przede
wszystkim o stare zdjęcia budowli, parków, ciekawych
miejsc z terenu całej gminy. Mogą być to także budowle,
które już dziś nie istnieją, a zostały uwiecznione na starej
fotografii. Jeśli ktoś z naszych czytelników posiada w swo-
ich albumach, zbiorach tego typu zdjęcia, prosimy o kon-
takt. Zdjęcia można dostarczać do Samorządowego
Ośrodka Kultury w Święciechowie, lub kontaktować się
pod nr tel. 65 533 06 91. Wszystkie udostępnione przez Pań-
stwa zdjęcia zostaną zeskanowane i oddane właścicielom. 

Młodzież z terenu naszej gminy
miała swoje święto. W sobotę, 18
kwietnia, przeprowadzono I
Gminny Dzień Młodzieży. Impreza
rozpoczęła się grą terenową po uli-
cach Święciechowy. Brały w niej
udział następujące drużyny: Wi-
rusy, Helio's Team, Wymiatacze,
Szybcy i Wściekli, Tęczowe Bakła-
żany Zagłady, Niepokonani ZMW,
ZPiT Marynia, Unia Funs oraz Uła
Team. Młodzież miała do wykona-
nia 10 zadań. Było to m. in.: lepie-
nie pierogów, mierzenie za pomocą
linijki i sznurka długości boiska
sportowego czy udzielanie pierw-

szej pomocy przedmedycznej. Naj-
ważniejszym zadaniem było znale-
zienie sposobu na powstrzymanie
skrzypienia osi Ziemi znajdującej
się na rynku, a przez to sprawienie,
aby mieszkańcy mogli żyć w wiecz-
nym szczęściu. Za wykonanie każ-
dego zadania drużyny otrzymywały
dukaty, za które na mecie mogły
wykupić klucz do skrzyni ze skar-
bem u klucznika.

Po zakończonej grze ulicznej
odbył się pokaz ratownictwa w wy-
konaniu strażaków z OSP Święcie-
chowa. Całość tego wieczoru
zwieńczył występ młodzieżowego

zespołu "To taka choroba". Zespół
powstał w 2013 r. Grają swoją mu-
zykę typu alternatywnego gatunku.
W jego skład wchodzą: Julia, Mar-
cin, Mikołaj, Klaudiusz i Jan. Na
swoim koncie mają już kilkanaście
koncertów. Młodzież biorąca udział
w imprezie miło spędziła czas
także podczas wspólnego grillowa-
nia.

Organizatorami imprezy byli:

Młodzieżowa Rada Gminy Świę-
ciechowa z opiekunem Patrykiem
Tomczakiem, Lokalny Lider Edyta
Borowczak, radny powiatu lesz-
czyńskiego Remigiusz Leciejewski,
Samorządowy Ośrodek Kultury w
Święciechowie, Urząd Gminy w
Święciechowie i Ochotnicza Straż
Pożarna Święciechowa. Wydarze-
nie finansowane było w ramach
projektu pn. "LOWES - Leszczyń-
ski Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej", współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu
Społecznego. 
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Jak załatwić sprawę
W   U R Z ę D Z I E  G M I N y ?
Szanowni Państwo,
O wyborach prezydenckich zarządzonych na 10 maja piszemy obok. To

jednak nie koniec wyborów, które czekają nas w maju. Bowiem ostatniego
dnia tego miesiąca, a dokładnie 31 maja, odbędą się wybory do izb rolni-
czych.

Izby są rolniczym samorządem zawodowym, działającym na rzecz roz-
wiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w
nim podmiotów. Wybory do Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej są dwustopniowe. W pierwszym etapie z gminy (w wyborach po-
wszechnych 31 maja) wybierani są delegaci - w przypadku naszej gminy
dwie osoby. Wybrani delegaci wchodzą w skład tzw. Rady Powiatowej, która
na swym pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego
i delegata. Te dwie osoby wchodzą w skład nowego Walnego Zgromadze-
nia Izby, którego kadencja trwa 4 lata.

Za pośrednictwem izby rolniczej wybrani delegaci mają wpływ m. in. na:
- rozwiązywanie zgłaszanych przez rolników problemów,
- projekty aktów prawnych z zakresu produkcji rolniczej i rynku rolnego,

poprzez ich opiniowanie,
- poprawę sytuacji ekonomicznej w rolnictwie i warunków życia na wsi,
- kształt edukacji i doradztwa rolniczego oraz podnoszenie kwalifikacji

osób pracujących w rolnictwie,
- współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami producentów rol-

nych,
- poprawę stanu środowiska przyrodniczego i zdrowia mieszkańców wsi,
- ochronę dziedzictwa kulturowego w regionie.
Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu

rolniczego mają: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodo-
wego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spół-
dzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe. Jednak nie
wszyscy ww. są uprawnieni do wzięcia udziału w wyborach. Prawo to przy-
sługuje tylko podatnikom (właścicielom, posiadaczom lub użytkownikom wie-
czystym) gospodarstw rolnych, a więc gruntów rolnych o powierzchni
przekraczającej 1 ha. Podatnicy podatku rolnego, którzy nie spełniają tego
wymogu, nie mogą być uznani za członków samorządu rolniczego. W obec-
nym stanie prawnym małżonkowie są solidarnie zobowiązani do zapłacenia
podatku od gruntów stanowiących ich współwłasność, zatem oboje znajdą
się na liście uprawnionych. Natomiast w przypadku gruntów stanowiących
odrębną własność każdego z małżonków obowiązek podatkowy ciąży wy-
łącznie na małżonku będącym ich właścicielem. Nie ma zatem możliwości
rozciągnięcia odpowiedzialności podatnika za zobowiązanie podatkowe w
podatku rolnym na majątek odrębny jego małżonka. W związku z powy-
ższym warto wcześniej uporządkować te kwestie i sprawdzić, kto widnieje na
nakazie podatkowym. W przypadku osób prawnych należy pamiętać, że rea-
lizują one swoje prawa wyborcze za pośrednictwem przedstawiciela wska-
zanego przez władze tej osoby, uprawnionego do jej reprezentowania przy
czynnościach prawnych. Co ciekawe - jeśli dany rolnik posiada grunty w
trzech gminach, to będzie uprawniony do głosowania w każdej z nich. Jeśli
jednak chce sam kandydować, to może to uczynić tylko w jednej wybranej
przez siebie gminie.

Wszystkich uprawnionych zapraszamy 31 maja 2015 r. (w niedzielę) do
głosowania, które w naszej gminie odbędzie się w Zespole Szkół w Świę-
ciechowie przy ul. Szkolnej. Rozpoczyna się ono o godz. 8, a kończy o godz.
18.

ZASTęPCA WÓJTA  PATRyK TOMCZAK

Marszałek Sejmu zarządził
przeprowadzenie wyborów Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej.
Odbędą się one w niedzielę, 10
maja. Głosowanie rozpocznie się
o godz. 7 rano, a zakończy o
godz. 21. W naszej gminie swój
głos będziemy mogli oddać w
czterech lokalach wyborczych. 

Na liście wyborczej znajdzie
się 11 nazwisk kandydatów na
Prezydenta RP. Są to: Braun
Grzegorz Michał, Duda Andrzej

Wybierzemy Prezydenta RP

Rozpoczęto budowę oświetlenia drogowego oraz przyłącza energe-
tycznego przedłużenia ul. Produkcyjnej w Święciechowie. Prace roz-
poczęły się we wtorek, 7 kwietnia. Roboty wykonuje firma
ELEKTROINSTAL Paweł Smużniak ze Wschowy. Wykonawca został
wyłoniony w wyniku postępowania dla zamówień o wartości powyżej
6 000 euro netto do 30 000 euro netto. Ofertę wybrano spośród czte-
rech firm, które odpowiedziały na zaproszenie do złożenia ofert. Firma
ELEKROINSTAL ze Wschowy wykonuje roboty na podstawie umowy
z dnia 25 marca. Wartość umowy to 62 980,17 zł. Prace mają potrwać
do 30 czerwca. Natomiast 8 kwietnia gmina Święciechowa podpisała
umowę z "Żak Paweł Firma Żak" Roboty Drogowo - Mostowe Trans-
port z Leszna na zadanie "Budowa nawierzchni ulicy Kościelnej w La-
socicach wraz z odwodnieniem". Roboty rozpoczęły się 17 kwietnia.
Firma została wyłoniona w wyniku przetargu, na który złożono dzie-
sięć ofert. Wartość umowy to 565 247,20 zł brutto. Prace mają po-
trwać do 30 września.

Członkowie Stowarzyszenia "Przystań" Leszno, sympatycy oraz radni
Rady Gminy Święciechowa - Longina Raburska, Bogna Rusiecka - Kłod-
nicka, Zbigniew Zajdel oraz Józef Buszewicz - uczestniczyli w akcji spo-
łecznej polegającej na wysprzątaniu terenu wokół Sali Wiejskiej oraz placu
zabaw. W przerwie prowadzonych prac porządkowych, przy kawie, mogli
skosztować placka ufundowanego przez Piekarnię Wawrzyniak. Akcję
przeprowadzono w sobotę, 18 kwietnia. 

Sebastian, Jarubas Adam Se-
bastian, Komorowski Bronisław
Maria, Korwin - Mikke Janusz
Ryszard, Kowalski Marian Ja-
nusz, Kukiz Paweł Piotr, Ogórek
Magdalena Agnieszka, Palikot
Janusz Marian, Tanajno Paweł
Jan, Wilk Jacek.

Aby głos był ważny, należy w
kratce przy nazwisku wybranego
kandydata postawić znak X. Głos
będzie nieważny, jeśli wyborca
umieści znak X przy więcej niż

jednym nazwisku, zamaże kratkę,
postawi inny znak lub nie postawi
znaku X przy żadnym nazwisku. 

Państwowa Komisja Wybor-
cza może skreślić nazwisko któ-
regoś z kandydatów już po
wydrukowaniu list wyborczych
(np. z powodu rezygnacji kandy-
data). Wówczas informacja o tym
musi znaleźć się w lokalu wybor-
czym, w formie obwieszczenia. 

Ustawa o wyborze Prezydenta
RP umożliwia wyborcy ustano-
wienie pełnomocnika, który w
jego imieniu odda głos. Pełno-
mocnictwo to może dotyczyć gło-
sowania w pierwszej lub w drugiej

turze wyborów, a także w obu tu-
rach jednocześnie. 

***
W gminie Święciechowa do

głosowania uprawnionych jest
6020 osób. Głosujemy w czterech
obwodach głosowania: 
OBWÓD NR 1 - Zespół Szkół w
Święciechowie, ul Szkolna 15
OBWÓD NR 2 - Sala Wiejska w
Święciechowie, ul. Strzelecka 7
OBWÓD NR 3 - Zespół Szkół w La-
socicach, ul. Szkolna 13
OBWÓD NR 4 - Zespół Szkół w
Długiem Starem, ul. Leszczyńska 1
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imieniny obchodzą
W   m a j u 

EWELINA - 26 V
Imię Ewelina pochodzi od cel-

tyckiego "radość i światło". Inni his-
torycy mówią, że może też
wywodzić się od hebrajskiego
imienia Ewa - od słów hajja lub
hawwa, co znaczy "dająca życie".
Ewelina to osoba mądra, o wznio-
słych ideałach, starająca się być
samodzielna w myśleniu i działa-
niu. W swym postępowaniu kieruje
się dużą dozą odpowiedzialności,
wszystko czyni rozsądnie, a życio-
wych uciech zażywa z umiarem.
Nigdy nie narzuca się innym. Ewe-
liny poświęcają dużo sił i czasu lu-
dziom potrzebującym pomocy.
Imieniny obchodzą także 24 grud-
nia. 

W naszej gminie mieszkają 32
panie o tym imieniu. Najmłodsza
Ewelina ma 16 lat i mieszka w Dłu-
giem Nowem, a najstarsza ma lat
38 i jest mieszkanką Przybyszewa.
Najwięcej pań o tym imieniu
mieszka w Święciechowie - 13.

Następnie w Długiem Starem - 5.
Gołanicach - 3, w Przybyszewie,
Długiem Nowem, Henrykowie i La-
socicach - po 2 oraz w Niechło-
dzie, Trzebinach i Strzyżewicach -
po jednej. Wszystkim paniom o
tym imieniu życzymy dużo zdro-
wia, radości i uśmiechu każdego
dnia oraz spełnienia najskrytszych
marzeń.

Ewelina Wawrzyniak
z Przybyszewa

STANISŁAW - 8 V
To stare słowiańskie imię nada-

wano mężczyznom, którzy mieli być
sławni. Podobno każdy Stanisław
jest bardzo pracowity i bierze się
nawet za sprawy niewykonalne, wy-
chodząc z nich najczęściej zwycię-
sko. Chętnie pomaga innym i służy
dobrą radą, czym zyskuje sobie po-
pularność i sympatię innych. Stani-
sław nie jest materialistą. Pieniądze
są mu oczywiście potrzebne, ale nie
są najważniejszą sprawą w życiu.
Jego kolorem jest fiolet, rośliną
drzewo pomarańczowe, zwierzę-
ciem wielbłąd, liczbą jedynka, a
znakiem zodiaku Koziorożec. Stani-
sław obchodzi też imieniny: 8 maja,
18 września i 13 listopada. 

W gminie Święciechowa
mieszka 70 panów Stanisławów.
Najwięcej jest ich w Święcięchowie
- bo aż 28, następnie w Długiem
Starem - 8, Niechłodzie - 6, Henry-
kowie, Gołanicach i Lasocicach - po
5, Krzycku Małym i Strzyżewicach -

po 4, a także w Długiem Nowem i
Piotrowicach - po 2 oraz jeden w
Przybyszewie. Najstarszy pan o tym
imieniu ma 89 lat i jest mieszkań-
cem Święciechowy, a najmłodszy
skończył dwa latka i mieszka w
Przybyszewie. I tym starszym Sta-
nisławom, i tym młodszym Stasiom
życzymy pogody ducha, radości,
szczęścia i zdrowia.

POŻEGNANIE
W ostatnich miesiącach odeszli od nas:

28.02 - Benigna Kowalik (1929), Święciechowa
02.03 - Marta Maria Pawlak (1926), Święciechowa
17.03 - Maria Banaszak (1929), Lasocice
22.03 - Łucja Jaskólecka (1956), Strzyżewice
24.03 - Helena Pindara (1924), Niechłód
29.03 - Urszula Poliwczak (1934), Lasocice
29.03 - Czesław Jagodzik (1927), Niechłód
12.04 - Waldemar Andrzej Dera (1958), Lasocice
16.04 - Stanisława Maruniewicz (1925), Święciechowa

Staś  Kurpisz
ze Święciechowy

Pod koniec kwietnia kilkudziesięciu uczniów wzięło udział w Miejskim
i Powiatowym Etapie Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego, który odbył się na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 w Lesz-
nie. Imprezę zorganizował Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w
Lesznie wraz z leszczyńską policją. Turniej składał się z trzech etapów.
Pierwszy etap polegał na rozwiązaniu testu z wiedzy dotyczącej przepisów
ruchu drogowego. W etapie drugim każdy uczestnik musiał wykazać się
sprawnością na torze przeszkód oraz przejechać przez miasteczko ruchu
drogowego. W trzecim etapie sprawdzano umiejętności udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej. Informujemy, iż uczniowie Zespołu Szkół w
Długiem Starem zajęli trzecie miejsca w dwóch kategoriach: Szkoły Pod-
stawowe (powiat) i Gimnazjum (powiat). To nie koniec zmagań, zwycięskie
drużyny będą reprezentować Powiat Leszczyński w finale wojewódzkim,
który 12 maja odbędzie się w Pile. Życzymy sukcesów.

Bezpieczna droga

W niedzielę, 3 maja, strzelcy z Klubu Żołnierzy Rezerwy Ligi
Obrony Kraju ze Śwęciechowy przeprowadzili turniej dla swoich
rodzin. Organizatorem imprezy był Klub LOK wraz z Samorządo-
wym Ośrodkiem Kultury w Święciechowie. Strzelcy do wspólnej
zabawy zaprosili swoich najbliższych. Impreza odbyła się na świe-
żym powietrzu, w rydzyńskiej strzelnicy. Przeprowadzono konku-
rencje strzeleckie dla kobiet i mężczyzn z KBKS i pistoletu. Dla
najmłodszych członków rodzin przeprowadzono konkurencje i gry
z nagrodami. Kobiety strzelające z KBKS zajęły następujące
miejsca: I - Sandra Rozwalka, II - Monika Fresel, III - Sylwia Sta-
nek, natomiast z pistoletu miejsce I zajęła Sylwia Stanek, II - Da-
nuta Bartkowiak i III - Monika Fresel. Mężczyźni strzelając z KBKS
uplasowali się na następujących miejscach: I - Stanisław Andrze-
jewski, II - Marian Klupieć, III - Władysław Pisarek, natomiast
strzelający z pistoletu zajęli miejsca: I - Sławek Bartkowiak, II -
Stanisław Andrzejewski, III - Karol Bartkowiak. Fundatorem na-
gród dla dzieci i dorosłych był Samorządowy Ośrodek Kultury w
Święciechowie. 
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Bezpieczeństwo i rozwaga
We wtorek, 31 marca, w Staro-

stwie Powiatowym w Lesznie ogło-
szono wyniki etapu powiatowego
Ogólnopolskiego Konkursu Pla-
stycznego dla dzieci i młodzieży.
To już XVII edycja konkursu pn.
"Bezpieczeństwo i rozwaga - tego
od Ciebie każdy wymaga!". Celem
tegorocznej edycji było zaintereso-
wanie tematem bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży. Właściwa po-
stawa i świadomość występowania
zagrożeń może przecież uratować
czyjeś życie lub zdrowie. Konkurs
rozwija wyobraźnię, co może się
stać, gdy nie przestrzegamy pod-
stawowych zasad bezpieczeństwa
w domu, szkole, na wycieczce czy
podczas zabawy. Ogółem na kon-
kurs wpłynęło 79 prac, które po-
dzielono na cztery kategorie
wiekowe:

I grupa - uczniowie klas I-III
szkół podstawowych, II grupa -
uczniowie klas IV-VI szkół podsta-
wowych, III grupa - uczniowie gim-

nazjów oraz IV grupa - uczniowie
specjalnych ośrodków szkolno -
wychowawczych i świetlic terapeu-
tycznych. W konkursie wzięli udział
członkowie sekcji plastycznej dzia-
łającej przy Samorządowym
Ośrodku Kultury w Święciechowie.
Dwie podopieczne Mirosławy Woj-
ciechowskiej zostały nagrodzone.
W kategorii uczniów gimnazjalnych
I miejsce zajęła Patrycja Śliwa, a
III miejsce przyznano Matyldzie
Obiegale. Prace, które zajęły
pierwsze miejsca w poszczegól-
nych grupach, zostaną wysłane do
Wielkopolskiego Urzędu Woje-
wódzkiego na etap wojewódzki
konkursu. Dyplomy i nagrody rze-
czowe, ufundowane przez Powiat
Leszczyński, wręczali młodym ar-
tystom: starosta leszczyński Jaro-
sław Wawrzyniak, komendant
miejski Państwowej Straży Poża-
rnej w Lesznie Robert Baran i
wicestarosta leszczyński Robert
Kasperczak.

W poprzednim numerze "Kuriera…" zapowiadaliśmy, że podamy wy-
niki wyborów na sołtysa i Radę Sołecką, które odbyły się w późniejszym
terminie w Niechłodzie. Wybory w tej miejscowości przeprowadzono 14
kwietnia podczas zebrania wiejskiego. Zebranie zostało zwołane przez
Radę Gminy Święciechowa. Uczestniczyło w nim 22 mieszkańców so-
łectwa. Na sołtysa wsi kandydowała jedna osoba: Rafał Jóźwiak (sołtys
ostatniej kadencji). W wyniku głosowania Rafał Jóźwiak ponownie został
sołtysem wsi Niechłód. W skład Rady Sołeckiej weszli: Lucyna Marciniak,
Karolina Samelczak oraz Zofia Rybińska. 

Wybory sołtysa Niechłodu

Gminny Konkurs Recytatorski

W czwartek, 26 marca, w Sali
Wiejskiej w Długiem Starem odbył
się Gminny Konkurs Recytatorski.
Jest on organizowany od wielu lat

i przyciąga dużą liczbę uczniów. W
konkursie wzięły udział dzieci i
młodzież ze szkół działających na
terenie gminy Święciechowa. Jury

przyznało nagrody w trzech kate-
goriach wiekowych. W kategorii
klas II - IV przyznano następujące
miejsca: I - Izabela Karpowicz, II -

Ignacy Pietrucha i III - Kacper
Glapa. Uczniowie klas V - VI upla-
sowali się na miejscach: I - Maksy-
milian Tulewicz, II - Michał
Sobczyński oraz III - Julia Kapała i
Angelika Szubart. W kategorii gim-
nazjów przyznano dwie nagrody. I
miejsce zajęła Agnieszka Gierzyń-
ska, a II miejsce przyznano Ale-
ksandrze Stróżyńskiej - Kapale.
Uczniowie biorący udział w kon-
kursie to laureaci szkolnych eta-
pów konkursu recytatorskiego.
Organizatorzy rozgrywek planują
w przyszłym roku poszerzenie
konkursu o kategorie open. Wtedy
na scenie pojawią się także osoby
mieszkające na terenie naszej
gminy, ale uczące się np. w szko-
łach średnich lub dorośli. Organi-
zatorami konkursu byli: Zespół
Szkół w Długiem Starem oraz Sa-
morządowy Ośrodek Kultury w
Święciechowie. W jury zasiedli:
Aleksandra Jackowska - Pietru-
cha, Tomasz Kopydłowski oraz
Piotr Kalitka. Zwycięzcom tego-
rocznego konkursu gratulujemy!

W Niedzielę Palmową, 29
marca, w Sali Wiejskiej w Bukówcu
Górnym odbył się XIX Konkurs
"Mówimy Gwarą". Konkurs zorga-
nizowała Wielkopolska Lokalna
Grupa Działania "Kraina Lasów i
Jezior" w ramach działania "Lea-
der" Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, a współorganizowała
gmina Włoszakowice. Do ścisłego
finału konkursu awansowało 22
uczniów ze szkół podstawowych i
gimnazjów z terenu Wielkopolski.
Uczestnicy podzieleni zostali na
trzy kategorie: "Stare Wróble",
"Szaranki" oraz "Szczawiki". W
przerwie przeznaczonej na pracę

komisji wystąpiła kapela podwór-
kowa Eka z Gostynia. Wśród lau-
reatów konkursu znaleźli się
młodzi mieszkańcy Święciechowy.
W kategorii "Szaranki" I miejsce i
nagrodę Kabaretu Dziura zdobyli
Ignacy Pietrucha i Michał Sob-
czyński ze Święciechowy, a IV
miejsce przyznano Wiktorii Kę-
dziora ze Święciechowy. W kate-
gorii "Szczawiki" I miejsce i
nagrodę wójta gminy Włoszako-
wice wygrała Izabela Karpowicz ze
Święciechowy, a miejsce IV zajął
Maksymilian Tulewicz ze Święcie-
chowy. Wszyscy uczestnicy, nieza-
leżnie od zajętego miejsca,
otrzymali pamiątkowe dyplomy i
upominki ufundowane przez spon-
sorów. 

Mówili gwarą
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W piątek, 27 marca, przed Niedzielą Palmową odbyła się Droga
Krzyżowa ulicami Lasocic. Całość rozpoczęła się wieczorną mszą
świętą w kościele. Następnie rozpoczęto nabożeństwo Drogi
Krzyżowej, która przeszła na cmentarz parafialny. Nabożeństwo
zgromadziło wielu mieszkańców parafii. Krzyż niosły różne grupy
działające w Lasocicach i Przybyszewie: matki różańcowe, Rada
Sołecka z Lasocic i Przybyszewa oraz radni, KGW z Przybyszewa
i Lasocic, ministranci, rolnicy, uczniowie ZS Lasocice, ojcowie i
matki, Stowarzyszenie ZMW, młodzież - zwłaszcza tegoroczni
maturzyści oraz strażacy. Rozważania miały charakter patrio-
tyczny, mówiły o Ojczyźnie. Autorem rozważań był tegoroczny re-
kolekcjonista ks. Krystian Sammler. Nabożeństwu towarzyszyły
pieśni pasyjne, a specyficzny klimat z pewnością stworzyli stra-
żacy idący z pochodniami. 

W środę, 25 marca, mieszkańcy Święciechowy wzięli udział w
Drodze Krzyżowej ulicami wsi. Nabożeństwo rozpoczęło się w
miejscowym kościele. Podobnie jak w latach ubiegłych krzyż nio-
sły poszczególne organizacje działające w miejscowości. W Dro-
dze Krzyżowej udział wzięli: strażacy, ministranci, dzieci i
młodzież szkolna, dzieci komunijne, nauczyciele, rolnicy, samo-
rządowcy, matki i ojcowie różańcowi, sportowcy, zespoły śpiewa-
cze Wiola i Cecylia, Koło Gospodyń Wiejskich, tancerze z Zespołu
Pieśni i Tańca Marynia. Wieczorny klimat podkreślały pochodnie
niesione przez strażaków oraz znicze w dłoniach tancerzy. Na
rynku przed pomnikiem ze zniczy ułożono krzyż. 

DROGA KRZyŻOWA

KURIER ŚWIęCIECHOWSKI Miesięcznik Samorządowy Gminy Święciechowa
Wydawca: Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie  
Red. naczelny: Marek Tulewicz. Kontakt do Redakcji: tel. 65 5330691
Redaktorzy: Halina Siecińska i Ewelina Konieczna
Redakcja: SOK w Święciechowie, ul. Śmigielska 1A, 64-115 Święciechowa
Internet: gazeta@swieciechowa.pl
Skład: Halpress - www.halpress.eu 
Przesyłanie materiałów i numery archiwalne: www.swieciechowa.eu

DRUK:  Drukarnia Leszno

Delegacja z Zespołu Szkół w
Lasocicach w kwietniu wyjechała
do Włoch. Wyjazd odbył się w ra-
mach projektu edukacyjnego Co-
menius "Forgotten Street Games".
Włoskie Bari przywitało ich słoń-
cem. Pierwszy dzień działań pro-
jektowych spędzili zwiedzając
południe Włoch. Z radością space-
rowali po wąskich uliczkach i nad-
morskiej promenadzie. Zobaczyli
zachwycające miejsca w Putig-
nano, Alberobello i Polignano.
Drugi dzień rozpoczęli od wizyty w
Urzędzie Miasta w Santeramo,
potem udali się do Amfiteatru Sa-
lezjańskiego, gdzie czekało ich nie-
samowite widowisko. Uczniowie
przebrani za instrumenty stworzyli
wielką, kolorową orkiestrę, którą
kierowała przebrana za dyrygenta
pani dyrektor tamtejszej szkoły.
Uczestnicy programu zaproszeni
zostali do zabawy we włoskie za-
pomniane gry uliczne. Na zakoń-
czenie wszyscy zatańczyli włoski
taniec integracyjny. Następnie udali
się do miejsca, które zostało wpi-
sane na listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO. Matera to
niesamowite miasto wykute w ska-
łach, gdzie jest mnóstwo grot i tu-
neli. 

Wszystkie państwa biorące
udział w projekcie podczas pobytu

we Włoszech przygotowały stoiska
prezentujące swój kraj. Dzieci
miały możliwość zapoznania się z
tradycjami i kulturą poszczegól-
nych państw. Największym zainte-
resowaniem cieszyła się
degustacja słodyczy. Kolejnym
punktem programu było zaprezen-
towanie tańca narodowego. Grupa
z Polski zatańczyła poloneza w
strojach ludowych. Po południu
młodzież udała się do parku gier i
zabaw, gdzie przez dwie godziny
uczestniczyła w zabawach rucho-
wych na powietrzu. Uczestnicy pro-
jektu zapoznali się także z włoskim
systemem edukacji. Na zakończe-
nie państwa partnerskie otrzymały
certyfikaty, a reprezentanci po-
szczególnych krajów udzielili wy-
wiadu do lokalnej telewizji. Na
zakończenie pobytu za granicą
udali się do Bari. Gospodarze opro-
wadzili ich po mieście i pokazali
ciekawe miejsca: urokliwe uliczki,
promenadę, kościół św. Mikołaja.
Nazajutrz pojechali na lotnisko i
zgodnie z planem ruszyli w drogę
do domów. 

W projekcie udział biorą pań-
stwa: Polska, Rumunia, Bułgaria,
Włochy i Turcja. Czeka ich jeszcze
wyjazd do Turcji. Tam odbędzie się
zakończenie projektu.

Włoska przygoda
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We wtorek, 21 kwietnia, w ra-
mach Dni Literatury dla Dzieci i
Młodzieży, organizowanych pod
hasłem "Apetyt rośnie w miarę czy-
tania" w Gminnej Bibliotece w
Święciechowie uczniowie spotkali
się z Agnieszką Frączek. W spot-
kaniu wzięła udział klasa Va. Ag-
nieszka Frączek jest doktorem
habilitowanym językoznawstwa na
Uniwersytecie Warszawskim, ger-
manistką i leksykografem, lau-
reatką Nagrody Edukacja 2008,
wyróżnienia Duży Dong, oraz na-
grody im. Marii Weryho - Radziwił-
łowicz, autorką książek dla
najmłodszych. Znana jest m. in. z
utworów: “Kanapka”, “Jedna li-
terka, a zmiana wielka”, “Byk jak
byk czyli nie całkiem poważnie o
całkiem poważnych błędach języ-

kowych”, w których popularyzuje
wiedzę o współczesnej polszczyź-
nie. W trakcie spotkania uczniowie
wysłuchali wybranych wierszy po-
etki, dowiedzieli się o okoliczno-
ściach i genezie ich powstania,
mogli sprawdzić i utrwalić swoją
znajomość terminów literackich
dotyczących poezji, prawidłową
wymowę i pisownię niektórych wy-
razów, zwrotów i wyrażeń przy-
sparzających nam na co dzień
wiele trudności. Na koniec mogli
zadawać gościowi pytania doty-
czące jego życia osobistego, spo-
sobu pracy, życiowych pasji czy
literackich wzorców. Spotkanie z
autorką przebiegało w bardzo miłej
atmosferze i było znakomitą formą
promocji kultury wśród dzieci.

Spotkanie autorskie 

W Przeglądzie uczestniczyło
szesnaście zespołów. Każdy ze-
spół zaprezentował 15-minutowy
repertuar. W sali rozbrzmiewała
muzyka: ludowa, biesiadna, pio-
senki z dawnych lat. W tym roku
utworem obowiązkowym była pio-
senka z okresu PRL-u. Na scenie
wystąpiły zespoły: Wiola ze Świę-
ciechowy, Srebrny Włos z Włosza-

kowic, Hejnał z Wijewa, Razem
Raźniej z Długiego Starego, Śpie-
waj z Nami z Włoszakowic, Karo-
linki z Gołanic, Złota Jesień z
Bukówca Górnego, Jezioranki z
Jezierzyc Kościelnych, Wrzos z
Kąkolewa, Zbarzewianki ze Zba-
rzewa, Sami Swoi z Grotnik, Belę-
cin z Belęcina, Echo z Sądzi,
Relaks z Dąbcza, Dłużyniaki z

VIVA LA MUSICA
Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie zaprosił do wspólnego biesiadowania okoliczne ze-
społy śpiewacze. W piątek, 1 maja, w miejscowej Sali Wiejskiej przeprowadzono Przegląd Zespołów
Śpiewaczych zatytułowany "Viva la Musica". W imprezie udział wzięło prawie trzysta osób. 

Przez gminę Święciechowa przejechał XIII Rajd Pojazdów Za-
bytkowych pn. "ZAMEK SIMP w RYDZYNIE". W sobotę, 2 maja,
mieszkańcy Święciechowy mogli podziwiać stare auta i motocykle
wyprodukowane przed 1990 rokiem. Bazą rajdu był zamek w Ry-
dzynie, a cała trasa liczyła około 60 kilometrów. Właściciele aut
pokonywali punktowe próby sprawnościowe. Uczestnicy rajdu
musieli dotrzeć na dwa punkty w naszej miejscowości. Pierwszym
punktem była Izba Regionalna przy Samorządowym Ośrodku Kul-
tury, gdzie wysłuchali historii wiatraka i naszej miejscowości. Na-
stępnie odpowiadali na pytanie dotyczące zdobytej wcześniej
wiedzy. Drugim punktem był plac przy Sali Wiejskiej, gdzie odbyła
się samochodowo - motocyklowa próba sprawności. Orientacyjna
trasa rajdu to: Rydzyna, Dąbcze, Łoniewo, Osieczna, Lipno, Świę-
ciechowa i Leszno. Meta rajdu odbyła się na leszczyńskim rynku,
natomiast podsumowanie części sportowej - w Sali Balowej
Zamku w Rydzynie. 

Dłużyna i Cecylia ze Święcie-
chowy. W tym roku przerywnikiem
podczas imprezy był wystep kapeli
podwórkowej EKA działającej przy
Gostyńskim Ośrodku Kultury Hut-
nik.

Po występach wszyscy uczest-
nicy zasiedli do wspólnej kolacji.
Każdy zespół na zakończenie
otrzymał statuetkę i dyplom
uczestnictwa. 
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Bo RAZEM jest R
W sobotę, 18 kwietnia, Zespół Śpiewaczy Razem Raźniej obchodził jubileusz 15 - lecia. Imp         
rem. Były życzenia, gratulacje, kwiaty i oczywiście - koncert. Przedstawiciel Zarządu Główn      
Inwalidów w uznaniu za wybitne zasługi dla Związku na ręce prezes Stefanii Gajewskiej wręc     
My postanowiliśmy powspominać.

W 2000 r. emeryci z Długiego
Starego wybrali się na pielg-
rzymkę do Rzymu. To było bardzo
wzruszające przeżycie. Po powro-
cie, tuż przed świętami Bożego
Narodzenia, postanowili przedłu-
żyć ten nastrój i wspólnie zaśpie-
wali kilka kolęd. Pierwsze próby
zorganizowali w salce przy ko-
ściele. I to był początek powstania
zespołu. Dlatego uważają, że w
tym roku mija 15 lat istnienia, choć
oficjalnie zespół powołano kilka
miesięcy później. 

Anna Machowiak prowadzi
kronikę zespołu. Już na początku
zaznaczyła, że wiele osób, po za-
kończeniu pracy zawodowej, po-
trzebuje kontaktów z
rówieśnikami, spotkań towarzy-
skich, aktywnych form wypo-
czynku. Stąd tak liczne Koła
Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
W Długiem Starem też takie Koło
istniało. Jego członkowie spotykali
się kilka razy w roku: z okazji Dnia
Kobiet, Dnia Seniora, opłatka. Lu-
bili wspólnie pośpiewać kolędy,
przyśpiewki ludowe. Nic dziw-
nego, że pomyśleli o "prawdzi-
wym zespole". W kronice
zapisano więc, że zespół powstał
we wrześniu 2001 r. Przybrał
nazwę Razem Raźniej, a jego in-
struktorem został Czesław Ko-
nieczny. Inicjatorką utworzenia
zespołu była Stefania Gajewska i
ona do dziś jest jego prezesem. A
Razem Raźniej wziął pod opiekę

Samorządowy Ośrodek Kultury w
Święciechowie. Mają więc śpie-
wacy swojego mecenasa i opie-
kuna. 

Przez kilka pierwszych mie-
sięcy do zespołu należało dzie-
sięć osób, ale potem skład
powiększył się do dwudziestu i tak
już zostało. Co prawda kilka osób
odeszło na zawsze, trzy musiały
zrezygnować z uczestnictwa ze
względu na stan zdrowia, ale
przychodzili nowi. Dziś najstarsza
pani ma 72 lata, a najmłodsza 57
lat. W zespole jest też jeden pan. 

- Większość członków należy
do Razem Raźniej od początku. -
mówi Stefania Gajewska. - I nie

wyobrażamy sobie, by można
było ze śpiewania zrezygnować.
Spotykamy się raz w tygodniu od
piętnastu lat. Lubimy te nasze
próby. Nie tylko ćwiczymy, ale i
porozmawiamy, pośmiejemy się,
czasem obchodzimy imieniny. 

Rozmawialiśmy też o samym
śpiewaniu. 

Czesław Konieczny akompa-
niuje zespołowi na akordeonie.
Śpiewają na dwa głosy. W reper-
tuarze mają piosenki biesiadne,
ludowe, kościelne, lwowskie, woj-
skowe, a także cygańskie i kow-
bojskie. Wszystkich jest około
300. Bez problemu więc w krótkim
czasie mogą przygotować oko-
licznościowy program. W czasie
występu prezentują kilka, a cza-
sem kilkanaście utworów. A ciągle
uczą się nowych. W ciągu roku
występują ponad trzydzieści razy.
Zawsze bardzo wzruszające są
występy w kościele w czasie mszy
świętej. Śpiewają kolędy, pieśni
maryjne, pieśni na Boże Ciało,
Wielkanoc. Śpiewają na dożynko-
wych mszach świętych, w Dniu
Świętej Cecylii, patronki chórów,
w czasie Świętogórskich Spotkań
Seniorów. Ale śpiewają też w ko-
ściołach w tych miejscowościach,
do których jadą na wycieczki. Co
dwa lata odwiedzają Bazylikę w
Licheniu. Zawsze są mile przyj-
mowani. 

Pan Czesław jeździ oczywiście
z zespołem na wszystkie koncerty
i przeglądy. Przez te lata stał się

członkiem tej śpiewającej rodziny. Od
kilku lat wszyscy razem w domku pań-
stwa Koniecznych w Lginiu witają
wiosnę. Jest grill przy ognisku, zabawy,
śpiewy. W kronice każdego roku za-
mieszcza się zdjęcia z tych spotkań. 

Aż nie chce się wierzyć, że jeden
zespół może organizować tak dużo
różnych imprez. Najwięcej jest oczywi-
ście występów, ale Razem Raźniej
również się bawi i wypoczywa. Śpie-
wacy uczestniczą w zabawach, spot-
kaniach, wyjeżdżają do
zaprzyjaźnionych kół, organizują wy-
cieczki, majówki, Dni Seniora. Nie spo-
sób wymienić wszystkich. Każdy rok
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   RAŹNIEJ
             reza odbyła się w Sali Wiejskiej w Długiem Sta-

           nego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
             czył zespołowi ZŁOTĄ ODZNAKę HONOROWĄ.

  

kończy się spisem wspólnie podejmo-
wanych przedsięwzięć. Powiedzmy
więc, że na przykład w roku 2008 było
26 imprez, w 2009 r. - 30, a w 2014 r. -
41. Już w tym roku w kronice odnoto-
wano: Spotkanie Kolędowe Zespołów
Śpiewaczych w Święciechowie, udział
w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w
Siedlnicy, wyjazd na Gminny Konkurs
Kolęd we Wschowie, uczestnictwo w
XVIII Kolędowym Spotkaniu Chórów i
Zespołów Śpiewaczych w Kębłowie,
udział w Koncercie Kolęd i Pastorałek w
Górze i w II Kolędowaniu w Długiem
Starem, spotkanie z okazji Dnia Kobiet
w Gostyniu,  podkoziołek u siebie w
Długiem Starem. No i oczywiście ob-
chody 15 - lecia istnienia zespołu. 

- Taka aktywność daje nam dużo ra-
dości - mówią wszystkie panie. - Spoty-
kamy się z innymi zespołami,
poznajemy mnóstwo ludzi, nawiązu-
jemy przyjaźnie. Przy okazji wyjazdów
zwiedzamy wiele miejscowości, dowia-
dujemy się ciekawostek o regionie. Nie
wyobrażamy sobie lepszego sposobu
na spędzanie wolnego czasu. 

W Sali Wiejskiej w Długiem Starem
stoi kilkadziesiąt pucharów, są dyplomy,
podziękowania, okolicznościowe me-
dale. Wszystko to zespół otrzymał za
udział w przeglądach, festiwalach, świę-
tach pieśni, biesiadach. Z każdego wy-
jazdu przywoził pamiątkę. Wszystkie
występy dokumentuje też zdjęciami.
Przez piętnaście lat zebrały się setki fo-
tografii. Pan Czesław mówi, że panie są

na nich coraz młodsze, zawsze
uśmiechnięte. A warto jeszcze po-
wiedzieć, że członkowie zespołu
mają dwa komplety strojów i bar-
dzo ładne kapelusze. Robi je dla
wszystkich pań Maria Szubert.

Zespół Razem Raźniej ma 15
lat. Przy okazji tego świętowania
członkowie już mówili o kolejnych
jubileuszach. Chcą doczekać
dwudziestej rocznicy, dwudziestej
piątej i kolejnych. Oczywiście cze-
kają na nowych członków,
przyjmą zarówno panie, jak i
panów. Obiecują, że nikt nie bę-
dzie się w zespole nudził. Tak na-
prawdę to są razem co najmniej
dwa razy w tygodniu. Zawsze na
próbie i prawie w każdy weekend
na występach. Taka aktywność
daje im zdrowie i siłę. 

I tego właśnie zespołowi
Razem Raźniej życzymy.

A aktualnie w zespole działają:
Stefania Gajewska, Barbara Woj-
ciechowska, Maria Andrzejewska,
Janina Zygmanowska, Teresa
Jabczyńska, Teresa Szefler, Do-
rota Tomaszewska, Teresa Kacz-
marek, Maria Szubert, Maria
Przybylska, Mirosław Mendus,
Krystyna Mendus, Zofia Stróżyń-
ska, Urszula Konieczna, Cecylia
Szlafka, Helena Pietrzak, Joanna
Pawlak, Anna Machowiak oraz
Janina Bejczak. 

Zakończony został cykl turnie-
jów Grand Prix Gry w Kopa o Pu-
char Wójta Gminy. Ostatni - piąty -
odbył się w sobotę, 28 marca, w
Sali Wiejskiej w Święciechowie.
Turnieje odbywały się w następują-
cych miejscowościach: Krzycko
Małe, Przybyszewo, Strzyżewice,
Lasocice i Święciechowa. W rywa-
lizacjach brali udział mieszkańcy
naszej gminy. Mistrzostwa cieszyły
się dużym zainteresowaniem. W
sumie w pięciu turniejach uczestni-
czyło około 60 zawodników. Suma
punktów wszystkich zawodów li-
czyła się w kwalifikacji końcowej.
Na każdym z pięciu turniejów zwy-
cięzcy zostali uhonorowani statu-
etkami. W ostatnim podsumowano
punkty i wyłoniono zwycięzców.
Oprócz pucharu dla zwycięzcy
oraz nagrody głównej - kosiarki do
trawy - rozdano również 20 nagród
rzeczowych. Puchar Wójta Gminy i
nagrody wręczali: zastępca wójta
Patryk Tomczak oraz organizator i
sędzia Jan Andrzejewski. Ponadto
rozegrano dodatkowe rozdanie dla
czterech najlepszych zawodników
z Turnieju w Święciechowie o VI
Puchar im. Adama Homskiego, by-
łego współorganizatora turniejów.
Puchar wręczyła Bożena Homska,
a zwycięzcą został Andrzej Rosik z
Gołanic. Główny organizator dzię-
kuje wszystkim, którzy pomagali
przy organizacji turniejów w po-

szczególnych miejscowościach
gminy. W klasyfikacji końcowej
mistrzostw przyznano następujące
miejsca: 1. - Karol Koźmiński ze
Święciechowy, 2. - Józef Kot ze
Święciechowy, 3. - Marek Antoniak
z Trzebin, 4. - Grzegorz Koźmiński
ze Święciechowy, 5. - Wiesław An-
toniak ze Święciechowy, 6. - Paweł
Strzelczyk ze Strzyżewic, 7. -
Roman Niźnik ze Święciechowy, 8.
- Zdzisław Tomiak z Krzycka Ma-
łego, 9. - Zdzisław Kubiak ze Świę-
ciechowy, 10. - Marek Paczkowski
z Lasocic, 11. - Zbigniew Ratajczak
z Przybyszewa, 12. - Jan Florek z
Długiego Nowego, 13. - Henryk
Majchrzak ze Święciechowy, 14. -
Andrzej Rosik z Gołanic, 15. -
Adam Wasiołka z Przybyszewa,
16. - Jerzy Włodarczak ze Święcie-
chowy, 17. - Lech Nyczka ze Świę-
ciechowy, 18. - Jarosław Wyrodek
ze Święciechowy, 19. - Piotr
Nyczka ze Święciechowy. Zwy-
cięzcami w poszczególnych turnie-
jach zostali: Józef Kot -
Święciechowa, Henryk Silanko -
Długie Stare, Roman Niźnik - Świę-
ciechowa - (dwukrotnie) oraz An-
drzej Rosik - Gołanice. Puchar
Mistrza Gminy Święciechowa w
Grze w Kopa odebrał w tym roku
Karol Koźmiński ze Święciechowy
z wynikiem 48 pkt (+246). Mistrzo-
stwa przebiegły w sportowej atmo-
sferze.

Zakończone 
mistrzostwa
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Pożegnanie 
Urszuli Poliwczak

Gmina Święciechowa w ra-
mach konkursu Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej przystąpiła do
opracowania Planu Gospodarki Ni-
skoemisyjnej - strategicznego do-
kumentu, którego myślą
przewodnią jest dokonanie analizy
i wskazanie kierunków działań
władz lokalnych w perspektywie
najbliższych 6 lat, kiedy to będą
najkorzystniejsze warunki do prze-
prowadzenia koniecznych inwesty-
cji w zakresie zarządzania energią
w gminie. 

Przygotowany dokument po-
zwoli gminie wnioskować w latach
2015 - 2020 o dofinansowanie ze
środków przeznaczonych na ter-
momodernizację budynków czy
też rozwój odnawialnych źródeł
energii. 

Wykonawcą i realizatorem
Opracowania dla Gminy Święcie-
chowa jest firma NUVARRO. 

W trakcie realizacji Planu Gos-
podarki Niskoemisyjnej zostały
przeprowadzone badania ankie-
towe wśród mieszkańców, doty-
czące zużycia energii cieplnej oraz
elektrycznej w budynkach miesz-
kalnych, gospodarstwach rolnych,

przedsiębiorstwach, a także bu-
dynkach użyteczności publicznej.
Oprócz tego typu badań ważnym
elementem planu były pomiary do-
konywane przy użyciu specjalis-
tycznej aparatury. Dzięki
wykonanym ekspertyzom będzie
możliwe zastosowanie rozwiązań
przyczyniających się do redukcji
emisji gazów cieplarnianych oraz
CO2.

Istotą Planu jest zapewnienie
korzyści ekonomicznych, społecz-
nych i środowiskowych, w tym
przede wszystkim: rozwój techno-
logii niskoemisyjnych ukierunko-
wanych na kluczowe sektory:
mieszkalnictwo, przemysł, trans-
port, usługi, zrównoważony wzrost
gospodarczy całej gminy poprawę
konkurencyjności gospodarki; a
także promocją nowych wzorców
konsumpcji. 

Czystsze powietrze, rozwój
energetyki pochodzącej z odna-
wialnych źródeł, efektywne, racjo-
nalne zużycie energii elektrycznej i
cieplnej - to tylko niektóre korzyści
wynikające z wdrożenia rozwiązań
ujętych w Planie Gospodarki Ni-
skoemisyjnej. 

Zarządzanie energią

W Niedzielę Palmową na za-
wsze odeszła Urszula Poliwczak
z Lasocic. Miała 80 lat. Zostawiła
w smutku rodzinę, przyjaciół,
znajomych.

Urszula Poliwczak urodziła się
28 grudnia 1934 r. Pochodziła z
Trzebin, ale jako dziecko zaraz po
wojnie razem z rodzicami i rodzeń-
stwem przeniosła się do Lasocic.
Rodzice kupili tu gospodarstwo
rolne. W tej wsi ukończyła szkołę
podstawową, tu grała w siatkówkę
i występowała w amatorskim ze-
spole teatralnym, stąd jechała z SP
odbudowywać Warszawę. W Laso-
cicach założyła rodzinę i już całe
swoje życie związała z tą miejsco-
wością. 

Urszula Poliwczak zawsze pra-
cowała na roli. Najpierw z rodzi-
cami, potem na swoim. W 1960 r.
kupili z mężem gospodarstwo
rolne. Praca w rolnictwie nie była
wówczas łatwa. Wiele rzeczy robiło
się ręcznie, a na nowe maszyny,
narzędzia i zabudowania odkładało
się latami. Miała więc pracowite
życie. 

Urszulę Poliwczak znali we wsi
i w gminie niemal wszyscy. Od
ponad 40 lat była przewodniczącą
Koła Gospodyń Wiejskich. Organi-
zowała kursy, wycieczki, zabawy,
wakacje dla dzieci, konkursy rolni-
cze i dziesiątki innych imprez.
Razem z paniami z Koła kierowały
życiem kulturalnym we wsi, anga-
żowały się w prace społeczne,
uczestniczyły w wiejskich inwesty-
cjach. Można powiedzieć, że pani
Urszula była wszędzie, zawsze
uśmiechnięta, zawsze chętna do
pomocy. Dopiero dwa lata temu,
gdy pokonała ją choroba, zrezyg-
nowała z funkcji przewodniczącej.
W tym działaniu się spełniała i
czerpała z niego radość. 

Nic dziwnego, że za swoją spo-
łeczną pracę otrzymała mnóstwo
podziękowań i dyplomów. Więk-
szość do dziś wisi na ścianach w
Sali Wiejskiej. Podziękowania kie-

rowali: strażacy, Rada Sołecka,
sołtys, organizacje, przedstawiciele
władz. Jedno z nich otrzymała w
Warszawie z rąk prezydenta RP.
Odznaczona była też za wychowa-
nie dwóch synów górników. 

Urszula Poliwczak wychowała
trzech synów i córkę. Syn Grzegorz
z żoną przejął gospodarstwo i
mieszkali z mamą i swoimi dziećmi.
Pani Urszula zawsze więc była
wśród bliskich, otoczona miłością i
opieką. Doczekała się 20 wnuków i
22 prawnuków. Przeżyła też kilka
bardzo bolesnych dni. Na zawsze
pożegnała syna, u niej w domu
zmarł jej brat, w pożarze w Lesznie
straciła dwoje wnucząt, a u siebie
w Lasocicach towarzyszyła w cho-
robie i ostatnim pożegnaniu wnuka
Kacpra. Nigdy nie przestała ich
opłakiwać i do nich tęsknić. 

W grudniu rodzina wyprawiła
pani Urszuli 80. urodziny. To były jej
ostatnie urodziny. Odeszła 29
marca bieżącego roku. Na cmenta-
rzu w Lasocicach żegnali ją naj-
bliżsi, sąsiedzi, znajomi. Jej
przyjaciółka mówiła z głębi serca o
tym, że zawsze była oddana dzie-
ciom, wnukom, że kochała rodzinę.
Dziękowała tym, którzy odwiedzali
ją w ostatnich tygodniach choroby,
opiekowali się, dawali chwilę rado-
ści. Pani Urszula odeszła w nie-
dzielę, nad ranem. Jej aktywności
w życiu wsi, jej pogody ducha i jej
oddania dla bliskich będzie wszyst-
kim brakowało. 

Wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere słowa
wsparcia i otuchy 

Rodzinie i Najbliższym 
z powodu śmierci

Stanisławy Maruniewicz
składają

dyrektor oraz pracownicy 
Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie

"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żyjących"
Serdeczne podziękowania za obecność, modlitwę,

przyjęte komunie święte oraz złożone intencje
mszalne za naszą ukochaną Mamę i Żonę
śp. Stanisławę Maruniewicz

Kapłanom Czesławowi Kołodziejowi i Ireneuszowi 
Rachwalskiemu, Dyrekcji i Nauczycielom szkół 

w Lasocicach i Święciechowie, Dyrektorowi SOK 
w Święciechowie, Uczniom, Rodzicom 

i Pracownikom szkoły 
w Długiem Starem, członkom Caritas w Długiem Sta-

rem, Wójtowi Gminy w Święciechowie, wszystkim 
delegacjom, Matkom Różańcowym i Znajomym, 

Sąsiadom i Mieszkańcom Święciechowy 

składa rodzina
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Moja własna droga
Sebastian Andrzejewski przyjechał na wielkanocne święta do rodzinnego domu w
Święciechowie. Tu mieszkają jego rodzice, starsza siostra z rodziną, brat. Ostatnio
nie bywa zbyt często z bliskimi, więc ten czas poświęcili przede wszystkim dla sie-
bie. Wspólnie przeżywali Wielkanoc, wspominali, opowiadali o swojej codzienno-
ści. A Sebastian naprawdę ma o czym mówić. 

Sebastiana w Święciechowie
zna bardzo wiele osób. Dziś ma 32
lata, ale jako chłopak interesował
się sportem, grał w piłkę z juniorami,
był sędzią piłkarskim. W Święcie-
chowie ukończył podstawówkę,
później liceum w Lesznie. Do ma-
tury był ministrantem, więc także w
kościele widywało go mnóstwo
ludzi. Zdobył zawód ekonomisty w
Wyższej Szkole Zawodowej. Praco-
wał w Urzędzie Skarbowym. Z
uśmiechem mówi, że nie był anoni-
mowy, miał zwyczajne dzieciństwo i
zwyczajną młodość. 

Co więc zdecydowało, że wybrał
inną niż wielu kolegów drogę?

- Zawsze byłem blisko kościoła -
mówi Sebastian. - Dobrze czułem
się odmawiając prostą, szczerą
modlitwę. Czekałem na znak. 

W Internecie znalazł informację
o Zgromadzeniu Salezjańskim.
Jedna z prowincji znajduje się bar-
dzo blisko, we Wrocławiu. Przez In-
ternet rozpoczął rozmowy z
księdzem salezjaninem. Dużo dys-
kutowali o zakonie, o charyzmacie
Zgromadzenia, o pracy, jaką Zgro-
madzenie prowadzi. Zdobywał
książki, artykuły, śledził wpisy inter-
netowe. W końcu pojechał do Wroc-
ławia. Tam, na miejscu zobaczył jak
wygląda codzienne życie salezja-
nów, księży i braci zakonnych. 

Zgromadzenie Salezjańskie za-
łożył we Włoszech ksiądz Jan
Bosko w połowie XIX wieku. Za pat-
rona przyjął św. Franciszka Sale-
zego, stąd o Zgromadzeniu mówi
się też Towarzystwo św. Franciszka
Salezego. Zgromadzenie zatwier-
dził papież w 1859 r. 

- Od początku salezjanie po-
święcili się pracy dla młodzieży.
Szczególnie tej najuboższej, opusz-
czonej - dodaje Sebastian. - Prawie
dwieście lat temu do Turynu przy-

jeżdżało wielu młodych chłopców
poszukujących pracy. Nie mieli
domów, rodziny, pieniędzy. To dla
nich ksiądz Bosko tworzył miejsca,
w których mogli znaleźć pomoc. W
każdym szukał tego, co dobre, in-
dywidualne, tego, co pozwalało im
rozwijać się moralnie, materialnie, fi-
zycznie. Pięknie łączył modlitwę z
pracą, nauką, zabawą. To do dziś
jest charyzmatem Zgromadzenia.

Sebastian Andrzejewski już we
Wrocławiu zrozumiał, że Zgroma-
dzenie Salezjańskie może być
miejscem, gdzie chciałby spędzić
życie. Pociągała go praca z mło-
dzieżą, dobrze czuł się we wspól-
nocie, modlitwa dawała mu bliskość
z Bogiem. Wiedział, że musi spró-
bować. 

A zaczyna się od etapu pozna-
wania i rozeznania się we wspólno-
cie zakonnej. Następnie jest
prenowicjat, gdzie kandydat przez
pół roku uczestniczy w różnych
spotkaniach. Później odbywa
roczny nowicjat i jeśli się zdecyduje,
składa pierwsze śluby zakonne.
Kandydaci na kapłanów otrzymują
sutanny, a bracia zakonni krzyże.
Sebastian złożył zakonne śluby.
Ukończył też dwuletnie studia filo-
zoficzne i odbył praktykę pedago-
giczno - duszpasterską w Anglii.
Teraz jest w Zgromadzeniu w Lubi-
nie w Diecezji Legnickiej. Ślubował
w 2007 r. posłuszeństwo, ubóstwo i
czystość. 

Na całym świecie jest obecnie
15 tysięcy członków Zgromadzenia
Salezjańskiego. Pracują w 132 kra-
jach. W Zgromadzeniu są księża i
bracia zakonni, tzw. koadiutorzy. Do
Polski salezjanie trafili pod koniec
XIX wieku i osiedlili się w Oświęci-
miu. To miasto jest kolebką Zgro-
madzenia w Polsce. Dzisiaj w
naszym kraju pracuje ponad tysiąc

salezjanów w czterech prowincjach:
krakowskiej, wrocławskiej, pilskiej i
warszawskiej. Salezjanie pracujący
w Lubinie należą do prowincji wroc-
ławskiej. 

- Żyjemy i pracujemy razem - do-
daje brat Sebastian. - Nie izolujemy
się od ludzi. Wręcz przeciwnie, jes-
teśmy z nimi. To przecież ciągle
charyzmat Zgromadzenia. Dajemy
młodym wiele z siebie, ale i dosta-
jemy od nich. Otwartość i szczerość
między nami tworzy tę wspólnotę. I

niekoniecznie trzeba być księdzem.
Ja wybrałem drogę mniej uczęsz-
czaną. Jestem salezjaninem koa-
diutorem, czyli bezhabitowym
bratem zakonnym, ale tak samo bli-
sko Boga. 

Sebastian Andrzejewski nie cho-
dzi w sutannie. Ubiera się tak jak
młodzi ludzie w salezjańskich pla-
cówkach. W Lubinie od blisko 25 lat
jest salezjańskie liceum. Ma swoją
renomę i dobry poziom kształcenia.
Ale jest też wyjątkowe ze względu
na atmosferę. Tu nie ma anonimo-
wych uczniów, każdy jest częścią
dużej rodziny. Dzień zaczynają od
modlitwy, a naukę od "słówka na
dzień dobry". Uczą się odpowie-
dzialności, uczestniczą w wolonta-
riacie, zdobywają nagrody w
konkursach i sporcie. Aktualnie w lu-
bińskiej szkole uczy się 263
uczniów w 10 oddziałach. 

- Salezjanie prowadzą też bursę,
- wyjaśnia brat Sebastian. - To jest
placówka opiekuńczo - wychowaw-
cza dla młodzieży męskiej. Tam
mieszkam i pracuję. Wspólnie się
bawimy, uczymy, modlimy. Może to
duże słowa, ale staramy się wycho-
wać dobrych chrześcijan i uczci-
wych obywateli. Właśnie to chcę
robić przez całe swoje życie. 

I opowiada Sebastian Andrze-
jewski o spotkaniach grup, o zaję-
ciach sportowych, o oratorium, które
również działa w Lubinie. To jest
miejsce, gdzie mogą przychodzić
młodzi ludzie i rozwijać swoje zain-
teresowania, tworzyć coś dla in-
nych, nawiązywać przyjaźnie.
Oratorium między innymi organizuje
korepetycje, półkolonie, letni wypo-
czynek, zajęcia sportowe i arty-
styczne. 

Salezjanie w Lubinie prowadzą

też trzy parafie. To ewenement na
skalę światową. W tej miejscowości
dla dobra wspólnego pracuje trzy-
dziestu salezjanów, w większości
księży. Ale są i bracia, jak Sebastian
ze Święciechowy. Nam powiedział,
że jest tam na swoim miejscu. Nie
ma żadnych dóbr materialnych,
rzadko przyjeżdża do rodzinnego
domu, a jednak jest szczęśliwy.
Mówi, że wybrał dobrą drogę. 

- Zapraszamy do Zgromadzenia
Salezjańskiego - mówi brat Sebas-
tian. - W tym roku przypada dwu-
setna rocznica urodzin księdza
Jana Bosko. Na całym świecie od-
bywać się będą uroczystości. To
okazja, by lepiej poznać cele Zgro-
madzenia, by odnaleźć bliskość
Boga, ale i otworzyć się na ludzi.
Salezjanie z pełną życzliwością
podchodzą do każdego człowieka,
kierują się empatią, dobrocią, potra-
fią podać rękę, także wtedy gdy ktoś
się w życiu potknie. Z bycia w na-
szej wspólnocie naprawdę można
czerpać radość. 

Rodzina Sebastiana Andrzejew-
skiego dobrze to rozumie. A brat Se-
bastian już myśli o ślubach
wieczystych. 

HALINA SIECIŃSKAW Anglii.

W dzieciństwie w kościele
w Święciechowie.

Z młodzieżą w Lubinie.
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Prawdziwe 
historie

To bardzo nietypowa historia. Dotyczy mojej
szkolnej koleżanki. W dzieciństwie się z nią
przyjaźniłam, ale potem ona odcięła się od ro-
dziny i znajomych. Ze mną też nie utrzymy-
wała kontaktów. Ale ostatnio się spotkałyśmy.

Danka wyróżniała się w szkole. I
to nie z powodu urody, choć nie była
brzydka, ale ze sposobu bycia. Jej
wszędzie było pełno. Chodziła na
wszystkie imprezy, grała w piłkę
ręczną, pracowała w samorządzie.
Kiedy tylko trzeba było coś zorgani-
zować, pierwsza zgłaszała się do
pomocy. Zawsze zabiegana, za-
wsze uśmiechnięta. A przy tym dość
dziwnie się ubierała. Dziś oczywi-
ście nikogo by to nie dziwiło, ale za
moich czasów kolorowe pończochy,
duże wyciągnięte swetry i sznurki
przeróżnych wisiorków robiły wra-
żenie. Nic dziwnego, że Dankę po
prosto lubiliśmy.

W trzeciej klasie liceum moja ko-

leżanka poznała chłopaka. Był od
niej dwa lata starszy i już pracował.
Trochę nie pasowali do siebie, bo
ona ciągle była rozbawioną
trzpiotką, a Bartek wręcz przeciwnie
- spokojny i nieśmiały. Ale może tak
różne charaktery się przyciągają.
Dość powiedzieć, że bardzo szybko
stali się nierozłączni. Danka na-
prawdę polubiła tego chłopca. A on
chyba był zakochany, bo dla niej za-
czął się nawet inaczej ubierać. Też
stawał się kolorowy. Wszyscy wie-
rzyliśmy, że będą parą na dłużej i że
kiedyś może się pobiorą. Bartek na
pewno o tym marzył. 

Ale stało się inaczej. Bartek był
jedynakiem. Mieszkał tylko z ojcem,

bo mama już nie żyła. Kiedy Danka
zdała maturę, to w domu Bartka zor-
ganizowali imprezę. I wtedy poznała
Marka. Opowiadała nam później, że
to było jak uderzenie pioruna. Stali i
patrzyli na siebie. 

Podobno w tamtej jednej chwili
zdali sobie sprawę, że są stworzeni
dla siebie. Nigdy nie wierzyłam w
miłość od pierwszego wejrzenia, ale
takie uczucie chyba jest, skoro
Danka go doświadczyła. A musiała
to być prawdziwa miłość, bo dziew-
czyna położyła wszystko na jednej
szali. Przede wszystkim zerwała z
Bartkiem. Nie od razu wyjaśniła mu
dlaczego, ale nie mogła się z nim
dalej spotykać. Nie w jego domu.
Zrezygnowała też ze studiów.
Wcześniej myślała o wyjeździe na
uczelnię, ale zmieniła plany. Chciała
być z Markiem, nic innego się nie li-
czyło. 

Kiedy przedstawiła Marka rodzi-
com, rozpętała się prawdziwa
burza. Marek był w ich wieku, miał
już kiedyś żonę, wychował syna. 

Tak! Marek był ojcem Bartka. 
I właśnie wtedy Danka zerwała

kontakty z rodziną i znajomymi. Nie
wiem, czy wszyscy skłócili się na
dobre i przestali ze sobą rozma-
wiać, czy tylko mieli do siebie żal.
Koleżankom Danka nie chciała ni-
czego wyjaśniać. Ja też nie pyta-
łam, bo przecież każdy buduje
swoje życie na własny rachunek.
Mówiąc szczerze, tą swoją miłością
nikomu nie robili krzywdy. No może
tylko Bartkowi, ale okazało się, że
Danka nie obiecywała mu małżeń-
stwa. Była wolna, Marek też, żadne
z nich nie miało zobowiązań. A
mimo to rodzice Danki nie mogli jej
wybaczyć wyboru partnera. Obwi-
niali go o zabranie młodości córce, o
jej rezygnację ze studiów, o to, że
postanowili nie mieć dzieci. Oni
chcieli doczekać się wnuków. 

Danka wyszła za mąż za Marka
i wyjechała z naszej miejscowości.
Od tamtego czasu nie wiedziałam
nic o jej życiu. Spotykałam czasem
Bartka, ale nie miałam odwagi
pytać, co u taty. Kilka lat później
Bartek się ożenił. Okazało się, że
także z moją koleżanką z liceum,

tyle że z inną. Chyba jest szczę-
śliwy, ma trójkę dzieci. 

To moje spotkanie z Danką po
latach było dość nietypowe. Jecha-
łyśmy tym samym pociągiem, gdy
nagle zobaczyłam "kolorową"
dziewczynę. Stała tyłem, ale do-
strzegłam żółtą bluzkę, bogatą bi-
żuterię, pasemka we włosach.
Wiedziałam, że to Danka. Oczywi-
ście poznałyśmy się od razu, a ja
widziałam przede wszystkim
uśmiechniętą koleżankę z liceum.
Ciągle miała w oczach te iskierki,
dużo mówiła, była rozbawiona.
Dalej wyróżniała się wśród innych,
podobnie jak kiedyś w naszej
szkole. Ją naprawdę można było
lubić.

Porozmawiałyśmy w końcu o
Marku. Wtedy, gdy wyjeżdżali, miał
czterdzieści lat. Bez trudu znalazł
pracę w nowym miejscu. Najpierw
wynajmował mieszkanie, potem
kupił swoje. Ciągle pisywał do
Bartka. Tęsknił do syna. Któregoś
roku po prostu do niego pojechał.
Nie widziałam go w naszym mias-
teczku, ale Marek podobno bywał
tutaj dość często. Był też na ślubie
Bartka. Danka też widuje swojego
dawnego chłopaka. Z uśmiechem
mówi, że "zrobił ją" babcią. A więc
im się poukładało dobrze.

Ale Danka nie naprawiła swoich
relacji z rodzicami. Mama ma do
niej żal, teraz także o to, że wyje-
chała, że ich zostawiła. Jakoś nie
mogą się porozumieć, choć chyba
ciągle o tym myślą. To nie jest prze-
grana sprawa. I Danka to wie, i jej
rodzice wiedzą. Tylko czas tak
szybko ucieka. 

Chciałabym, aby wróciły lata li-
ceum, tamtych zabaw, tamtej bez-
troski. Wtedy nie miałyśmy przed
sobą tajemnic. Dziś patrząc na
Dankę wiem, że nie mówi wszyst-
kiego. Na pewno tęskni. Do bliskich,
do naszych ścieżek w parku, do
dziecka, chyba nawet do Bartka. 

No cóż, za swoje wybory odpo-
wiadamy sami. 

Dobrze, że dalej jest uśmiech-
nięta i kolorowa. 

SPISAŁA HALINA SIECIŃSKA
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Dziś proponujemy czytelnikom rozsypankę. Aby ją rozwiązać, należy pra-
widłowo ułożyć słowa w każdym poziomym rzędzie. Pierwsze litery słów są
właściwe. Rozwiązanie znajdzie się środkowym pionowym rzędzie. To hasło
należy przesłać do redakcji do 27 maja. Wśród nadawców prawidłowych od-
powiedzi rozlosujemy nagrodę. 

Prawidłowe hasło należy przesłać pod adresem redakcji lub na e-mail:
gazeta@swieciechowa.pl (prosimy podać adres zamieszkania). 
Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmiało: WIELKANOC W KWIETNIU.
W drodze losowania wyłoniliśmy zwycięzcę. Jest nim      Maciej Kuliński z
Ogrodów. Nagrodę można odebrać w Samorządowym Ośrodku Kultury
w godz. od 8.00 do 15.00. Gratulujemy.

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Dobre relacje z partnerem. Może
to właśnie czas, by omówić ważne dla
was sprawy. Poprawi się Twoja sytua-
cja finansowa, ale nie daj się poga-
niać. Rób po swojemu. I czekaj na
ważny list. 

Byk 20.04-20.05
Zrzucisz z serca jakiś kłopot. To

poprawi Ci humor i dobrze wpłynie
na kontakty w pracy. W drugiej poło-
wie miesiąca może przyjść cie-
kawa propozycja. Rozważ ją.      

Bliźnięta 21.05-21.06
Bez skutku szukasz miłości?

Zmień miejsce lub sposób poszuki-
wań. Może ten jedyny jest tuż obok.
Pewna sprawa wymaga ustaleń w ro-
dzinnym gronie. Znajdź czas na takie
spotkanie.

Rak 22.06-22.07
W parach dobre relacje. Single

mogą odezwać się do dawnych wiel-
bicieli. W finansach trzeba poszukać
innych rozwiązań. Nie pomogą kre-
dyty czy pożyczki. Zdrowie lepsze. 

Lew 23.07-22.08
W Twoim sercu zagości prawdziwa

wiosna. Przeżyjesz kilka romantycz-
nych chwil. W pracy uważaj, by nie
wplątać się w jakiś konflikt. Nie zwra-
caj uwagi na plotki. Finanse w normie.

Panna 23.08-22.09
Czeka Cię trochę trudności, ale

traktuj je jak wyzwanie. Sporo można
ulepszyć. Pod koniec miesiąca wciąg-
nie Cię życie towarzyskie. Może nowa
interesująca znajomość?

Waga 23.09-22.10
Nadejdą wiadomości i wydarze-

nia, na które czekałaś. To może
zmienić Twoje najbliższe plany. Za-
dbaj o kondycję i sylwetkę. I zwróć
uwagę, że Twoja przyjaciółka potrze-
buje wsparcia.

Skorpion 23.10-21.11
Wreszcie długo oczekiwany zwrot

sytuacji. W pracy nagroda lub pod-
wyżka, w domu miła niespodzianka.
Warto wykorzystać przychylność
gwiazd i wybrać się z ukochanym na
dłuższy urlop. 

Strzelec 22.11-21.12
Możesz mieć trudności ze zmobili-

zowaniem się w pracy. Zadbaj więc o
kondycję i planuj każdy następny
dzień. A potem znajdź sposób na to,
by się nagrodzić. Może wycieczka?

Koziorożec 22.12-19.01
Wokół Twojej osoby powstaje miłe

zamieszanie. Ktoś chce Cię poznać,
ktoś zaprosić na randkę. Pod koniec
miesiąca możesz spodziewać się do-
brej wiadomości. Prawdopodobnie do-
tyczyć będzie pracy.

Wodnik 20.01-18.02
Najbliższe tygodnie upłyną pod

znakiem zwiększonych obowiązków w
pracy. Zyskasz uznanie szefów. W mi-
łości trochę zaiskrzy. Nie przesadź z
zazdrością. Skontroluj zdrowie.

Ryby 19.02-20.03
NIe zamartwiaj się rzeczami, na

które nie masz wpływu. Pomyśl o
sobie i zmień coś w swoim otoczeniu.
Może mały remont w domu, może ja-
kieś zakupy? Dostaniesz dobrą wia-
domość.

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ Dobre rady

KRUCHE CIASTKA
Ciasto: 2 szklanki mąki pszennej, 2 żółtka, jajko, 15 dag cukru pudru,

20 dag masła lub margaryny (koniecznie zimne!), cukier waniliowy.
Lukier: białko, szklanka cukru pudru. 
Przygotowanie: Składniki ciasta siekam, szybko zagniatam, formuję

kulę, owijam folią. Ciasto chłodzę ok. 30 minut, potem rozwałkowuję na
cienki placek. Kieliszkiem zanurzanym w mące wycinam małe cias-
teczka. 

Z białka i cukru pudru (dodaję stopniowo) ucieram lukier. Kiedy jest
już gęsty, smaruję nim ciastka. Piekę je na blasze wyłożonej pergaminem
ok. 20 minut w 180 stopniach.

PySZNy DESER
Składniki: 500 ml śmietanki 30 proc., 30 dag chałwy waniliowej, 1/2

tabliczki gorzkiej czekolady, sparzona limonka, do dekoracji: mięta,
owoce.

Przygotowanie: Schłodzoną śmietankę ubijam, aż zgęstnieje. Chałwę
i czekoladę ścieram na tarce o grubych oczkach. Dodaję je do śmietany
i delikatnie mieszam. Z limonki ścieram skórkę, owoc przekrawam na
pół, wyciskam sok. Do śmietany z chałwą i czekoladą wlewam sok z li-
monki i wsypuję skórkę. Jeszcze raz delikatnie mieszam i przekładam
masę do pucharków lub miseczek. Wstawiam je do lodówki przynajmniej
na dwie godziny.

Na 15 minut przed podaniem wyjmuję deser, ozdabiam plasterkami
owoców i listkami świeżej mięty.

Słodkości na Dzień Mamy

(: HUMOR :)
- Jakie były dwa najpopularniej-

sze imiona w PRL?
- Iza i Ania, bo w kolejce stało

się i za masłem, i za chlebem, i za
cukrem, a w sklepach nie było ani
masła, ani chleba, ani cukru.

xxx
- Co robi zamarznięta woda na

chodniku?
- Wyprowadza ludzi z równo-

wagi!

* Budyń można także zrobić
bez mleka. Wystarczy zamiast
mleka użyć dowolnego soku owo-
cowego. Przestudzony trzeba
zmieszać  z bitą śmietaną i pocze-
kać, aż zastygnie.

* Zdarza się, że rozlejemy olej.
Aby łatwo go zebrać, należy na
olejową plamę nasypać trochę
mąki ziemniaczanej, a gdy olej w
nią wsiąknie, zetrzeć wszystko ku-
chennym ręcznikiem.

* Ciasto drożdżowe będzie
smaczniejsze i dłużej zachowa
świeżość, jeśli zamiast słodkiego
mleka dodamy kefiru.

* Ryba podczas smażenia nie
rozpadnie się, jeśli do gorącego
tłuszczu, na którym ją smażymy,
dodamy kilka kropli soku z cytryny. 

* Drożdże dłużej będą świeże,
gdy szczelnie zamknięte w pa-
pierku, w którym zostały kupione,
włożymy je do woreczka folio-
wego, a ten umieścimy w torebce z
mąką. Drożdże nie stracą ani
smaku, ani świeżości. 

* Gdy chcemy zagęścić zupę, a
jednocześnie nadać jej wyrazisty
smak, wystarczy pod koniec goto-
wania wrzucić 1 lub 2 trójkąciki
ostrzejszego topionego sera i po-
czekać, aż się rozpuści.

D E Z Z Y A I N W C
S K O I T

S O K A Ł Z
P D Z Z A L K R S K E O

M Z C E
S O K P I T A N E

G N M A I
A E D S R

B K E I A A L
L Ó K O A W D
R I O A N D Z

K P A A A N
K T N R O I A U F

P Y A T Ł

Wypróbuj
SOK Z BURAKA

Pomaga odzyskać energię po
pracowitym dniu. Przepis: buraka,
2 marchewki i 2 jabłka umyj, obierz
i pokrój na kawałki. Przepuść
przez sokowirówkę. Dodaj sok z
połówki cytryny. Przykryty sok od-
staw na pół godziny. Wypij schło-
dzony.

SOS CHRZANOWy DO MIęS
Z łyżki masła i łyżki mąki zrób

jasną zasmażkę. Dodaj szklankę
zimnego bulionu, zagotuj, miesza-
jąc. Gdy zgęstnieje, dodaj 3 - 4
łyżki tartego chrzanu. Gotuj 2 mi-
nuty, dopraw solą i pieprzem. Za-
biel gęstą śmietaną (3 łyżki).
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Przedstawiciele Ochotniczej
Straży Pożarnej ze Święciechowy
- Kamil Migacz i Przemysław De-
jworek pod okiem Wojciecha Ko-
natowskiego przeprowadzili
zajęcia dla uczniów święciechow-
skiej szkoły. W zajęciach udział
wzięły klasy: VIa i VIb. Strażacy
pokazywali, jak udzielić pierwszej
pomocy przedmedycznej. Ucznio-
wie zobaczyli, jaki sprzęt jest ko-
nieczny, by ratować poszko-
dowanego w różnych wypadkach.
Dowiedzieli się także, jak należy

udzielić pomocy. Następnie
uczniowie sami próbowali udzielić
pierwszej pomocy, ćwicząc na fan-
tomie. Okazało się, że jest to bar-
dzo wyczerpujące i męczące
zadanie dla jednego ratownika.
Mieli okazję zobaczyć, jak szybko i
sprawnie ratownicy pomagają po-
szkodowanym z użyciem sprzętu
ratowniczego. Dzięki takim zaję-
ciom mogli sprawdzić swoje umie-
jętności w niesieniu pierwszej
pomocy.

Strażacy w szkole

Uczniowie szkoły w Długiem
Starem wzięli udział w projekcie
gimnazjalnym pn. "Obserwacje i
eksperymenty chemiczne w nau-
czaniu przedmiotów przyrodni-
czych". Opiekunem projektu była
nauczycielka Marlena Fortuniak.
Projekt realizowali uczniowie klasy
II gimnazjum: Przemek Bożkie-
wicz, Daniel Burzyński, Patryk
Dworczak, Kornel Jankowski,
Adam Knecht, Aron Śliwa, Dawid

Woźniak, Dawid Wróblewski. Zaję-
cia składały się z prostych i efek-
townych obserwacji i doświadczeń,
które zaprezentowane na forum
pokazywały, że nauka przedmio-
tów przyrodniczych może być bar-
dzo ciekawa. Pokazy wykonane
przez gimnazjalistów zostały miło
przyjęte przez uczniów klasy I a,
którzy dla realizatorów projektu
przygotowali podziękowania w for-
mie olbrzymiego plakatu. 

Eksperymenty chemiczne

Jak co roku, w pierwszy dzień
świąt w Krzycku Małym zorganizo-
wano Mecz Wielkanocy, w którym
zmagali się Kawalerowie kontra
Żonaci. Mimo "zimowej" aury zna-
leźli się chętni i mecz mógł się
odbyć. Pierwsze punkty w meczu
zdobył Leon Marciniak z drużyny
Żonatych, natomiast najwięcej

punktów miał na koncie Hubert
Bąk z drużyny Kawalerów. Mecz
zakończył się zwycięstwem Kawa-
lerów, wynikiem 14:10. Drużyny
zostały uhonorowane pucharami.
Mecz Wielkanocny sędziował Le-
chosław Bąk. Organizatorem im-
prezy była miejscowa Rada
Sołecka. 

Mecz Wielkanocny

W środę, 1 kwietnia, uczniowie
klas szóstych po raz pierwszy w
życiu przystąpili do ważnego ze-
wnętrznego egzaminu, jakim jest
ogólnopolski sprawdzian po szós-
tej klasie. Sprawdzian składał się z
dwóch części: pierwszej humanis-
tyczno - matematycznej, drugiej

obejmującej wiedzę z zakresu ję-
zyka angielskiego. Emocje były
ogromne. Szóstoklasiści cieszą
się, że mają już ten egzamin za
sobą. Teraz pozostało czekać na
wyniki, które zostaną ogłoszone w
czerwcu. 

Pierwszy egzamin

***UWAGA!***UWAGA!***UWAGA!
Zgodnie z nowym harmonogramem odbioru odpadów ko-
munalnych, w okresie od kwietnia do września, odbiór two-
rzyw sztucznych i metali będzie odbywać się dwa razy w
miesiącu. W praktyce oznacza to, iż tworzywa sztuczne i
metal (worek/pojemnik żółty) odbierane będą dwa razy w
miesiącu w odstępach dwutygodniowych. Dodatkowy od-
biór został wprowadzony w związku ze zwiększoną ilością
powstających odpadów z tworzyw sztucznych (głównie bu-
telek po napojach) w okresie wiosenno - letnim. Należy pa-
miętać, że dodatkowy odbiór dotyczy tylko żółtego worka.
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Już po raz drugi dzieci z terenu gminy Święciechowa po-
szukiwały zajączka wielkanocnego. Imprezy zorganizowano
dla najmłodszych dzieci z jedenastu wiosek. Niestety, ze
względu na… padający śnieg poszukiwanie zajączka nie od-
było się na świeżym powietrzu, a w miejscowych salach wiej-
skich. To jednak nie przeszkodziło dobrej zabawie. "Pogoń
za zającem" zorganizowano w Długiem Starem, Święciecho-
wie, Lasocicach, Krzycku Małym, Gołanicach, Trzebinach,
Piotrowicach i Strzyżewicach. Organizatorzy przygotowali
dla uczestników zabawy liczne atrakcje w postaci konkursów,
gier i zabaw. Były nagrody za konkurencje i słodkie upominki
dla wszystkich uczestników. Dobrą zabawę zagwarantowali
dzieciom sołtysi i miejscowe organizacje. 

Pogoń za zającem

Strzyżewice

Gołanice Piotrowice

Krzycko Małe

Przybyszewo

Święciechowa

Długie Stare
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Olimpiada Przedszkolaka

Przedszkolacy z całej gminy stanęli do sportowej rywalizacji. W so-
botę, 18 kwietnia, w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Święciechowie
odbyła się XI Olimpiada Przedszkolaka. Brały w niej udział dzieci ze
wszystkich oddziałów przedszkolnych wraz ze swoimi rodzicami. Impreza
rozpoczęła się oficjalnie od wniesienia flagi olimpijskiej, odśpiewania
hymnu i złożenia ślubowania. Następnie dzieci brały udział w specjalnie
przygotowanych konkurencjach sportowych. Nie zawsze było łatwo. Za-
dania wymagały często zaangażowania, sprawności fizycznej i sporego
wysiłku. Trud wszystkich przedszkolaków został doceniony. Każdy uczest-
nik po zakończeniu zmagań otrzymał pamiątkowy medal. Na trybunie ki-
biców zasiedli najważniejsi widzowie, czyli rodzice. W zabawie udział
wzięło jedenaście grup przedszkolnych. A były to: Kotki, Pszczółki, Pu-
chatki, Tygryski, Biedronki, Borowiki, Muchomorki, Rybki, Zające, Wie-
wiórki oraz Misie. 

Miłośnicy tańca wraz z zespołem "Marynia" obchodzili Międzynarodowy Dzień Tańca. W środę, 29 kwietnia, w Sali Wiejskiej w Święcie-
chowie uczestnicy imprezy przez trzy godziny bawili się w rytm muzyki. Odczytano orędzie przygotowane przez hiszpańskiego choreo-
grafa flamenco, adresowane do tych, którzy uprawiają i kochają taniec. Rozpoczęli oczywiście od rozgrzewki, poznali kroki gorącej salsy,
a na koniec stworzyli układ taneczny. Zajęcia przeplatane były tańcami integracyjnymi z Turcji i Meksyku oraz utworami rytmicznymi. Po-
wadziła je instruktorka Zespołu Pieśni i Tańca "Marynia" Ewelina Konieczna. Zajęcia przebiegły w miłej atmosferze. Uczestnicy spotka-
nia radzili sobie doskonale. Nieważny był wiek i umiejętności taneczne. Najmłodsza para miała zaledwie cztery lata. Organizatorami
imprezy byli tancerze Zespołu Pieśni i Tańca Marynia wraz z instruktorkami. Zespół działą przy SOK w Święciechowie.


