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Strażackie zmagania Wybraliśmy
Prezydenta RP

Nasi przedstawiciele 
w Izbie Rolniczej

W niedzielę, 24 maja, wybra-
liśmy Prezydenta RP. Został nim
Andrzej Duda. W drugiej turze
wyborów na najważniejszy urząd
w Polsce kandydowali Andrzej
Duda i Bronisław Komorowski.
Otrzymali odpowiednio 51,55 i
48,45 proc. głosów. Nowy prezy-
dent zostanie zaprzysiężony na
początku sierpnia. 

W naszej gminie w pierwszej
turze wyborów, 10 maja, wzięło
udział 2548 osób. Frekwencja wy-
niosła więc 42,61 proc. Natomiast w
drugiej turze do urn poszło 2816
osób, czyli 47,21 proc. uprawnio-
nych. 

Mieszkańcy gminy Święcie-
chowa głosowali w czterech loka-
lach wyborczych. W pierwszej turze
najwięcej głosów oddali na: Broni-
sława Komorowskiego (38,88%),
Andrzeja Dudę (27,74 %) i Pawła
Kukiza (23,47%). W drugiej turze
wyborcy gminy Święciechowa gło-
sowali następująco: Bronisław Ko-
morowski - 1.586 głosów (57,34%),
Andrzej Duda - 1.180 głosów
(42,66%). 

W niedzielę, 31 maja, w całym
kraju odbyły się wybory do izb rolni-
czych. Każda gmina wybiera swo-
ich delegatów do tzw. Rady
Powiatu. Izby są rolniczym samo-
rządem zawodowym, działającym
na rzecz rozwiązywania problemów
rolnictwa i reprezentującym interesy
zrzeszonych w nim podmiotów. Wy-
bory do Walnego Zgromadzenia
Wielkopolskiej Izby Rolniczej są
dwustopniowe. W pierwszym etapie
z gminy, w wyborach powszech-
nych 31 maja, wybierani są delegaci
- w przypadku naszej gminy dwie
osoby. Delegaci ci wchodzą w skład
tzw. Rady Powiatowej, która na
swym pierwszym posiedzeniu wy-
biera spośród siebie przewodniczą-
cego i delegata. Te dwie osoby
wchodzą w skład nowego Walnego
Zgromadzenia Izby, którego kaden-
cja trwa 4 lata.

W gminie Święciechowa delega-
tami do Rady Powiatu Izby Rolni-
czej zostali Zbigniew Brzezewski i
Czesław Fabiański. 

więcej na str. 15
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Wymarzony zawód

Klasa Ib ze Szkoły Podstawo-
wej w Święciechowie wzięła udział
w konkursie wojewódzkim ogło-
szonym przez kuratora oświaty w
Poznaniu. Konkurs przeprowa-
dzono dla dzieci, które rozpoczęły
naukę w szkole mając 6 lat. Tema-
tem pracy był "Mój wymarzony
zawód". Dzieci pod kierownictwem
wychowawczyni Longiny Rabur-
skiej wykonali pracę zbiorową, za
którą otrzymali II nagrodę w woje-
wództwie. Autorami pracy byli:
Sandra Klefas, Lidka Marcin-
kowska, Maksiu Mencel, Wiktoria
Opłoczyńska, Zuzia Przybyła i
Gracek Warliński. Pomagali także
Nadia Ratajczak i Olga Wieland.
Zdobyte nagrody - czyli gry,
drobne upominki i słodycze - spra-
wiły zwycięzcom wiele radości. Na
uroczystą galę i na spotkanie z ku-
ratorem oświaty 24 kwietnia za-

proszenie otrzymali także pozos-
tali uczniowie klasy oraz klasa Ia.
W tym dniu dzieci wzięły także
udział w lekcji dydaktycznej. Miały
okazję poznać z bliska niektórych
mieszkańców ZOO i ciekawostki o
zwierzakach, mogły pogłaskać,
dotknąć, poznać je "na żywo". Za-
jęcia w poznańskim ZOO były
wstępem do zobaczenia zwierząt
we wrocławskim Afrykarium i
ZOO. Tam udali się 25 maja. Pły-
nęli barką po Odrze obserwując
Wrocław z pokładu. Wycieczka
była źródłem wielu niezapomnia-
nych wrażeń. Uczniowie klas: Ia
(wych. Dorota Śmiglewska), Ib
(wych. Longina Raburska) i IIa
(wych. Małgorzata Dudziak) po-
równywali wiedzę zdobywaną
podczas zajęć lekcyjnych z rze-
czywistością. Były to dla nich nie-
zapomniane chwile. 
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Zmiana na stanowisku skarbnika gminy
Od 1 czerwca bieżącego roku funkcję skarbnika gminy Święciechowa pełni Łukasz Ślaga. Za-
stąpił na tym stanowisku Barbarę Krawiec.

Barbara Krawiec była skarbni-
kiem gminy przez trzy lata. Wspo-
mina, że została w Święciechowie
bardzo dobrze przyjęta. Od po-
czątku czuła się częścią zespołu i
ceniła sobie życzliwość ludzi. Sama
też starała się uczestniczyć w życiu
gminy. Była na każdej sesji, na do-
żynkach, przyjęła zaproszenie do
udziału w Wigilii, a także do śpie-
wania kolęd. Z wieloma mieszkań-
cami rozmawiała osobiście.

- W styczniu otrzymałam propo-
zycję objęcia stanowiska skarbnika
Miasta Leszna - mówi Barbara
Krawiec. - Jest to awans. Nie ukry-
wam, że ta zmiana pracy będzie dla
mnie dużym wyzwaniem. Przez
dziewiętnaście lat pracowałam w
Urzędzie Miasta Leszna, w Wy-
dziale Budżetowym, zastępowałam
też skarbnika. Mogę powiedzieć, że
wracam do siebie, choć oczywiście
zmienili się i ludzie, i zadania. Więc
mimo, że w Święciechowie praco-
wało mi się bardzo dobrze, cieszę
się z powrotu do Leszna. 

Barbara Krawiec postanowiła
zamknąć miniony rok, dokonać bu-
dżetowego bilansu, przygotować
materiały na absolutoryjną sesję.
Dlatego pozostała w Święciechowie
do końca maja. W tym czasie w
Urzędzie trwała też kontrola finan-
sowa, przeprowadzona przez
inspektorów z Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej. Dodajmy, że wypadła
bardzo dobrze, w zasadzie bez
uwag. 

Zapytaliśmy więc panią Barbarę,
co zmieniło się w Urzędzie Gminy
przez minione trzy lata, w dziale, za
który odpowiadała. 

- W finansach nie da się wiele
zmienić, przepisy są jednoznaczne.
Można jedynie usprawniać organi-
zację pracy. I w tej kwestii wpro-
wadziłam kilka udogodnień. Utwo-

rzyliśmy stanowisko głównego księ-
gowego, dodam, że bardzo dobrze
pracuje. Zlikwidowaliśmy kasę w
Urzędzie, z równoczesnym powoła-
niem inkasenta. Pracownicy przyjęli
odpowiedzialność za realizację
planu finansowego w zakresie swo-
ich kompetencji. Dało im to większą
satysfakcję, ale też większy wpływ
na wykonywane zadania. Strzałem
w dziesiątkę był też remont siedziby
Urzędu. Oczywiście uczestniczyli w
tym wszyscy, ale księgowość rze-
telnie pilnowała realizowanych
zadań. 

Barbara Krawiec pozostawia
gminę w dobrej kondycji finansowej.
Jest nadwyżka operacyjna i dalsza
możliwość zaciągania kredytów na
duże inwestycje. Ostatnia pożyczka
na kanalizację będzie w 40 proc.
umorzona. Nie ma pożyczek ko-
mercyjnych. Jest bardzo dobra
ocena RIO. 

- Leszno i Święciechowa są są-
siadami - dodaje Barbara Krawiec. -
W wielu sprawach będziemy współ-
pracować. Na pewno więc nasze
kontakty nie ustaną. A dodam, że
znam nowego skarbnika gminy
Święciechowa, kiedyś razem pra-
cowaliśmy. Ta współpraca będzie
więc korzystna dla obu stron. 

Łukasz Ślaga ma 38 lat.
Mieszka w Lesznie, jest mężem i
ojcem dwójki dzieci. Lubi wycieczki
po górach, jazdę na rowerze i rol-
kach, a także gotowanie. Do szós-
tego roku życia mieszkał w
Święciechowie. 

- Dziadkowie pochodzą ze Świę-
ciechowy, babcia mieszka tu do dziś
- mówi Łukasz Ślaga. - Natomiast
tato przyjechał z gór, z Kasiny Wiel-
kiej. Stąd nasze wyjazdy w góry i
związki z tamtym regionem. A w
Święciechowie spędzaliśmy z bra-
tem każde wakacje. Znam gminę i
prawie wszystkie miejscowości. 

Łukasz Ślaga ukończył Liceum
Ekonomiczne w Lesznie i kończy
magisterium w Wyższej Szkole
Bankowej w Poznaniu. Po szkole
rozpoczął pracę w Urzędzie Miasta
Leszna w dziale inwestycyjnym.
Wkrótce przeniósł się do działu fi-
nansowego. Tam poznawał szcze-
góły rachunkowości i konstrukcji
budżetu. Kolejno pracował w RIO i
Urzędzie Wojewódzkim. Prowadził
też własną działalność gospodar-
czą, przyjmując zlecenia na kon-
trolę samorządów. Przez dwa lata
był skarbnikiem w Urzędzie Gminy
w Białym Dunajcu. Ostatnie dwa
lata pracował jako inspektor kontroli
Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Na majowej sesji Rady Gminy po-
wołano go na stanowisko skarbnika
w Święciechowie. Przez ostatnie
dwa tygodnie przejmował obowiązki
od Barbary Krawiec. 

- Przekazujemy sobie szczegóły
dotyczące poszczególnych spraw.
Natomiast problemy związane z za-
kresem pracy skarbnika są mi do-

brze znane - wyjaśnia Łukasz
Ślaga. - Całe moje zawodowe życie
związane było z rachunkowością
budżetów jednostek samorządu te-
rytorialnego. Merytorycznie nic mnie
nie zaskoczy. A dodatkowo mam to
szczęście, że przychodzę do gminy,
która jest uporządkowana, z dobrze
prowadzoną dokumentacją i opra-
cowaną strategią rozwoju. 

Nowy skarbnik gminy dodaje, że
zna oczekiwania mieszkańców. Za-
poznał się też ze wszystkimi opra-
cowaniami dotyczącymi gminy.
Prześledził ostatnie budżety, proto-
koły z sesji, informacje z zebrań
wiejskich. Analizował również pro-
tokół tegorocznej kontroli RIO, więc
twierdzi, że ma swego rodzaju ra-
port otwarcia.

A czy będzie coś zmieniał?
Prawdopodobnie nie, może jedynie
wprowadzi drobne korekty. O tym
będziemy jednak mogli porozma-
wiać za kilka miesięcy. Dziś Łukasz
Ślaga zapewnia nas, że lubi swoją
pracę i że ma nadzieję, iż znajdzie
w Święciechowie grono dobrych
współpracowników. 

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie programu
współpracy Gminy Święciechowa z organizacjami pozarządowymi na
2016 rok. Konsultacje rozpoczną się 8 czerwca 2015 r., a zakończą 17
czerwca 2015 r. Zostaną one przeprowadzone w formie spotkania w dniu
8 czerwca 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Święciechowie, ul.
Rynek 14a od godz. 16 do godz. 19 oraz w formie pisemnej lub elektro-
nicznej poprzez składanie uwag i opinii do projektu aktu podlegającego
konsultacji, ogłoszonego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Pub-
licznej. Uwagi i opinie do projektu aktu podlegającego konsultacji, ogło-
szonego na stronie internetowej: www.swieciechowa. pl, należy zgłaszać
na adres e - mail: urzadgminy@swieciechowa. pl lub pisemnie na adres:
Urząd Gminy w Święciechowie, 64 - 115 Święciechowa, ul. Ułańska 4.
Upoważnionym pracownikiem odpowiedzialnym za przeprowadzenie kon-
sultacji jest pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Danuta Rolla.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji
Programu Współpracy z organizacjami
pozarządowymi na 2016 rok

Zapraszamy do włączenia się do II edycji Ogólnopolskiej
Akcji Czysty Aniołek, zorganizowanej przez Stowarzyszenie
Piękne Anioły. Akcja potrwa do 30 czerwca 2015 r. 

Honorowy patronat nad akcją objęli minister pracy i polityki spo-
łecznej Władysław Kosiniak - Kamysz oraz rzecznik Praw Dziecka
- Marek Michalak.

Akcja ma na celu zbiórkę środków czystości dla dzieci z naju-
boższych rodzin i przekazanie ich do Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Święciechowie. Zbieramy: mydła, szampony, ręcz-
niki, pasty i szczoteczki. Każdy może przynieść dowolną rzecz,
według swoich możliwości. Szczegóły akcji na stronie www.piekne
- anioly.org. Pracownicy socjalni przekażą dary tam, gdzie są naj-
bardziej potrzebne.

W ubiegłym roku ze wsparcia skorzystało 20 rodzin w gminie
Święciechowa. Zapraszamy również do przesyłania zdjęć z wa-
szych zbiórek na adres ops_swie@wp. pl. Zdjęcia te zostaną
umieszczone na stronie GOPS Święciechowa i w galerii Stowa-
rzyszenia Piękne Anioły.

Czysty Aniołek



[ 4 ] KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

imieniny obchodzą
W czerwcu

DOMINIKA - 6 VI
Jest to żeński odpowiednik

imienia Dominik. To imię łacińskie,
oznacza "należąca do Pana". Do-
skonale pasuje dla urodzonych w
znaku Panny i Koziorożca. Domi-
nika w dzieciństwie bardziej przy-
wiązana jest do świata
wewnętrznego niż do otaczających
zdarzeń. Potrzebuje więc pokiero-
wania pierwszymi samodzielnymi
krokami. Dorosła Dominika jest po-
godna, chętnie pomaga innym, w
uczuciach ceni sobie prostotę i
szczerość. Buduje trwałe i pewne
relacje. Bardzo ważna jest dla niej
stabilność materialna i kariera. Jej
praca powinna opierać się na kon-
taktach z innymi, Dominika spraw-
dza się w przedsiębiorstwach
rodzinnych. Kolorem Dominiki jest
szary, kamieniem absydian
śnieżny i gagat, liczbą 4 i dniem
pomyślnym sobota. Imieniny ob-
chodzi także 6 lipca. 

W naszej gminie mieszka 27
pań o imieniu Dominika. Najwięcej
jest ich w Święciechowie - 11, na-
stępnie w Długiem Nowem - 3, La-

socicach, Strzyżewicach, Długiem
Starem i Gołanicach - po 2 oraz w
Krzycku Małym, Henrykowie, Nie-
chłodzie, Ogrodach i Przybyszewie
- po jednej. Najstarsza Dominika w
gminie ma 40 lat i jest mieszkanką
Święciechowy. Natomiast najmłod-
sza dziewczynka o tym imieniu ma
skończone dwa lata i mieszka w
Strzyżewicach. Wszystkim paniom
życzymy zdrowia i wielu słonecz-
nych dni. 

Dominika Wawrzyniak
ze Święciechowy

KAROL - 4 VI
Trudno ustalić źródło imienia

Karol. Bardzo prawdopodobne, że
pochodzi ono od niemieckiego
słowa "Kerl", oznaczającego
chłopca. Karol jest królewskim
imieniem władców angielskich,
szwedzkich, hiszpańskich, a nawet
rumuńskich i portugalskich. Roz-
sławił je Karol Wielki, od którego
wywodzi się też słowo "król". Karol
to mężczyzna szlachetny, kultu-
ralny i przyjazny. Ma konserwa-
tywne przekonania. Można na nim
polegać. Jego kolorem jest czer-
wony, rośliną wierzba, zwierzę-
ciem słoń, liczbą trójka, a znakiem
zodiaku Strzelec. Imieniny obcho-
dzi również: 28 stycznia, 3 i 4 listo-
pada. 

W gminie Święciechowa
mieszka 27 panów Karolów. Naj-
starszy ma 50 lat i mieszka w Dłu-
giem Starem, natomiast
najmłodszy ma 9 lat i jest miesz-
kańcem Święciechowy. Najwięcej

Karolów mieszka w Święciechowie
- 10, następnie w Gołanicach - 5,
w Długiem Starem - 3, w Lasoci-
cach, Niechłodzie i Henrykowie -
po 2 oraz w Piotrowicach, Przyby-
szewie i Krzycku Małym - po jed-
nym. Wszystkim panom o tym
imieniu życzymy spełnienia naj-
skrytszych marzeń. POŻEGNANIE

W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

05.05 - Alojzy Antoni Thiel (1932), Święciechowa
11.05 - Teodor Kaczmarek (1922), Długie Nowe
13.05 - Adam Ryszard Nyczka (1958), Święciechowa
15.05 - Bogdan Kazimierz Kiciński (1944), Strzyżewice
16.05 - Czesław Marian Nędza (1941), Piotrowice
18.05 - Krystyna Maria Konatowska (1926), Święciechowa
19.05 - Maria Strażyńska (1947), Święciechowa

Karol Jamroziak 
z Gołanic

Uśmiech Karoliny

Stowarzyszenie ZMW z Przy-
byszewa już po raz piąty zorgani-
zowało "Bieg Uśmiechu" po
zdrowie Karoliny Jankowiak z
Przybyszewa. Impreza odbyła się
10 maja. Wzięło w niej udział
ponad 70 uczestników, pokonując
3 - kilometrową trasę - niektórzy
biegli, inni jechali rowerem. W tym
roku trasa prowadziła przez las.
Meta i zakończenie miało miejsce
na starym boisku w pobliżu cmen-
tarza poniemieckiego. Pierwszy do
mety dobiegł Tomasz Staniszczak,
drugi Bartosz Zajdel, a trzeci - Pat-
ryk Musielak.

W tym roku została zmieniona
formuła zakończenia biegu. Na
mecie smażono kiełbaski przy
ognisku, częstowano się ciastkami
i dobrą kawą, sprawdzano swoje
umiejętności strzeleckie. Uczest-
nicy mogli także odbyć prze-
jażdżkę bryczką lub zagrać w
palanta.

W turnieju strzeleckim I miejsce
zajęła Łucja Nowaczyk, pokonując
wielu uczestników.

Na imprezę przybyła również
rowerowa grupa z Koła Emerytów i
Rencistów z Długiego Starego oraz
grupa harleyowców z Rawicza.

Nagrody dla zwycięzców biegu,
turnieju strzeleckiego oraz zwycię-
skiej drużyny w palanta ufundo-
wali: wójt gminy Święciechowa
Marek Lorych, radny powiatu lesz-
czyńskiego Remigiusz Leciejew-
ski, radni gminy Święciechowa -
Anna Wasilewska, Piotr Samolak,
Zbigniew Stachowiak oraz Cinema
3D w Lesznie. Organizatorzy dzię-
kują pozostałym osobom, które za-
angażowały się w organizację i
przeprowadzenie imprezy, a także
mieszkańcom i uczestnikom za
pomoc w zebraniu potrzebnych na
rehabilitację Karoliny pieniędzy. W
sumie udało się uzbierać 1359,50
zł.

K O M U N I K A T
Za pośrednictwem naszego miesięcznika po raz kolejny zwracamy
się do Państwa z prośbą o pomoc w stworzeniu nowego albumu
wydawanego przez gminę Święciechowa. Album ma dotyczyć cie-
kawych miejsc dawniej i dziś. Chodzi przede wszystkim o stare
zdjęcia budowli, parków, ciekawych miejsc z terenu całej gminy.
Mogą być to także budynki, które już dziś nie istnieją, a zostały
uwiecznione na starej fotografii. Jeśli ktoś z naszych Czytelników
posiada w swoich albumach, zbiorach tego typu zdjęcia, prosimy
o kontakt. Można je dostarczać do Samorządowego Ośrodka Kul-
tury w Święciechowie lub kontaktować się pod numerem telefonu
65 533 06 91. Wszystkie udostępnione przez Państwa zdjęcia zo-
staną zeskanowane i oddane właścicielom. Dziękujemy osobom,
które już przekazały nam swoje fotografie. 
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Zakończono prace związane z budową sieci wodociągowej i ka-
nalizacji sanitarnej w ul. Modelarskiej w Strzyżewicach. Przeka-
zanie placu budowy nastąpiło 10 kwietnia 2015 r. Wykonaniem
zadania zajmowała się firma, Altrans z Gostynia. Termin realiza-
cji inwestycji wyznaczono na 20 maja 2015 r. Inwestorem zadania
było Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesz-
nie.

Nauka i Sztuka

W kwietniu grupa uczniów
ze Święciechowy, zainteresowana
przedmiotami przyrodniczymi, wy-
jechała na wycieczkę dydaktyczną
na XVIII Poznański Festiwal Nauki
i Sztuki. Tam uczestniczyła w zaję-
ciach organizowanych przez Uni-
wersytet im. Adama Mickiewicza w
Collegium Biologicum i Collegium
Chemicum w Kampusie Morasko.
Młodzież miała możliwość wysłu-
chania ciekawych referatów:
"Sztuczne życie", "Żywność funk-
cjonalna", "Chemia w kuchni", "Jak
zwierzęta rozwiązują konflikty",
"Wielkie epidemie świata". Ucznio-
wie uczestniczyli też w spektaku-
larnym pokazie eksperymentów
chemicznych. Niezapomnianych
wrażeń dostarczyły warsztaty" La-

birynt piękności", w trakcie których
uczniowie mieli możliwość przygo-
towania własnych kosmetyków
(perfum, szminek, pudrów, cieni do
powiek, kremów do rąk czy płynów
do kąpieli). Powodzeniem cieszyły
się także stoiska, gdzie przygoto-
wywano posiłki z kuchni moleku-
larnej, np. lody i sorbety chłodzone
ciekłym azotem. Młodzież zwie-
dziła także mnóstwo wystaw o te-
matyce przyrodniczej, np. "Strach
ma wielkie oczy", na której można
było wziąć na swoje ramiona boa
dusiciela czy "Skąd mamy jed-
wab?", gdzie prześledzili produk-
cję jedwabiu. Wyjazd dostarczył
wielu wrażeń i niewątpliwie przy-
czynił się do poszerzenia wiedzy
uczniów.

Festiwal Sera w Chorwacji
W dniach od 13 do 17 maja de-

legacja z gminy Święciechowa wy-
jechała do partnerskiej gminy
Malinska w Chorwacji. Grupa Po-
laków uczestniczyła tam w Festi-
walu Sera "Sensa". Festiwal
rozpoczęła uroczysta msza święta
w kościele pw. św. Apolinarego. Po
mszy odbył się tak zwany "wyścig
sera". W wyścigu startowali kawa-
lerowie z Malinskiej. Trudność wy-
ścigu polegała na tym, że bieg
odbywał się po stromej drodze
prowadzącej w dół miejscowości.

Podczas festiwalu odbywały
się obowiązkowe degustacje
owczego sera, występy regional-
nych zespołów folklorystycznych
oraz konkurs jedzenia naleśników
z serem.

Podczas festiwalu wszystkie
gminy partnerskie - Grosshaber-
sdorf, Aixe-sur-Vienne, Malinska
oraz Święciechowa - przygotowy-
wały stoiska z własnymi specja-
łami serowymi.

Gmina Święciechowa zaserwo-

wała stoisko z serem żółtym, bia-
łym, wędzonym oraz sernikami i
ciastkami serowymi. Dla miesz-
kańców Malinskiej było to ciekawe
doświadczenie, zważywszy na
fakt, że w Chorwacji jada się głów-
nie ser owczy i kozi.
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Niemcy, Polacy i wzorowy majątek 
Niechłód to wiekowa miejscowość, która na przełomie stuleci przechodziła różne koleje losu.
Między innymi w jej pobliżu przebiegała granica z Niemcami. Dziś, jak podkreślają mieszkańcy,
jest spokojną, przyjazną dla mieszkańców wsią.

Pierwsze wzmianki o Niechło-
dzie pochodzą z 1181 r. Miejsco-
wość ta stanowiła wówczas
własność klasztoru w Lubiniu. W
kolejnych wiekach często zmie-
niała właścicieli. Znakomity okres
w dziejach wsi to przełom XIX i XX
wieku. Powstały wtedy istniejące
do dziś zabudowania gospodar-
cze. Także mieszkalne, tak zwany
sześciorak oraz ośmiorak, czyli bu-
dynki składające się z tylu mie-
szkań. Do dziś, oczywiście
gruntownie przebudowane, służą
mieszkańcom. W latach 1907 -
1908 dla ówczesnego właściciela
Macieja Sicińskiego wybudowano
pałac.

To był wzorowy majątek 
W 1916 r. tutejszy majątek kupił

Józef Bojanowski, który oficjalnie
jego właścicielem był do 1946 r.

W 1926 r. powierzchnia ma-
jątku wynosiła 582 ha, z czego zie-
mia orna stanowiła aż 495 ha.
Hodowano tu krowy rasy wschod-
niofryzyjskiej, produkcja mleka wy-
nosiła 1200 - 1300 litrów dziennie.
Produkowano sery holenderskie,
włoskie i francuskie, hodowano
konie na potrzeby własne i wojska.
Działała też gorzelnia. Tyle suche
liczby, które nie obrazują, jak no-
woczesny był to majątek. A był, co
potwierdza doktor Bronisław Świ-
derski. To leszczyński lekarz i dzia-
łacz społeczny, autor wydanej w
1926 r. książki "Ilustrowany opis
Leszna i Ziemi Leszczyńskiej." To
podstawowe źródło wiedzy dla re-
gionalistów na temat Leszna i oko-
lic w okresie międzywojennym. 

Przedstawił tam kilka najlep-
szych majątków powiatu leszczyń-
skiego. Wśród nich właśnie ten w
Niechłodzie. O jego właścicielu Jó-
zefie Bojanowskim pisał w samych
superlatywach. A sam majątek
określił jako znajdujący się w roz-
kwicie. Był on wręcz doskonale,
jak na tamte czasy, zmechanizo-
wany. Posiadał dwa traktory, kom-
plet maszyn do młócki, motor na
ropę, do tego maszyny pomocni-
cze. Cały teren został zwodocią-
gowany i skanalizowany. 
Ratować krewnych i sąsiadów

W okresie międzywojennym
zdecydowaną większość miesz-
kańców wsi stanowili Niemcy.
Wśród polskich rodzin żyli tu mię-
dzy innymi przodkowie Czesława
Dworczaka i Józefa Michałowicza.
Cofając się jeszcze bardziej w cza-
sie, przed I wojną światową Pola-
ków było tu jeszcze mniej.

- Zaledwie dwie rodziny - in-

formuje Czesław Dworczak. -
Choć majątek był w rękach pol-
skich. 

Po powstaniu wielkopolskim
wieś włączono w skład państwa
polskiego. Granica przebiegała
pod Wincentowem, czyli o przysło-
wiowy rzut kamieniem. Wzajemne
relacje obu nacji układały się po-
prawnie.

- Msze w tutejszym kościele
odbywały się na zmiany - wspo-
mina Józef Michałowicz. - Jednej
niedzieli po niemiecku, następnej
po polsku. 

tem pewien - podkreśla. - Nie
wiem dokładnie kiedy, w każdym
razie po pierwszej wojnie świato-
wej, czyli już za "polskich" czasów.

Dodamy, że Rafał Jóźwiak jest
prezesem tutejszej OSP. Jedno-
stka ta znana jest w kraju ze swych
sławnych akcji oddawania krwi. To
zresztą oddzielny temat, na
osobny artykuł. Wracając do daw-
nej, przedwojennej straży pożarnej
to Józef Michałowicz pamięta ją
bardzo dobrze. 

- Przede wszystkim strażaka z
trąbką alarmową - wspomina. -

dawną, ważną drogę. Wyjeżdżając
z Niechłodu w stronę Święcie-
chowy, w lewo odchodzi wybruko-
wana droga. Wybudowano ją w
okresie międzywojennym i wów-
czas była najważniejszą trasą wy-
lotową ze wsi. Prowadziła do
Gołanic. Natomiast obecna szosa
do Święciechowy była nieutwar-
dzoną wiejską trasą. 

Teraz też jest nieźle 
Po wojnie wieś również miała

się nieźle. Był czas, że działał tu
Klub Rolnika, Szkoła Podstawowa,
biblioteka oraz poczta. Jeździło
dużo autobusów PKS. Za to, jak
wszędzie długo, nie było prądu. 

- W 1958 roku wybudowałem
swój dom - mówi Józef Michało-
wicz. - Jeszcze nie było w nim
prądu. Lecz całą instalację już roz-
prowadziłem i przygotowałem
przyłącze, bo obiecano nam w
gminie, że niedługo wieś będzie
zelektryfikowana. I tak się stało
dwa lata później. W roku 1960 w
Niechłodzie rozbłysły elektryczne
światła. 

We wsi działało gospodarstwo
rolne, będące filią gospodarstwa w
Szlichtyngowej. Siedziba filii znaj-
dowała się w pałacu. Tak jest do
dziś. Obecnie są tu biura Gospo-
darstwa Rolnego Długie Stare Sp.
z o.o. Budynek jest zadbany, po-
dobnie jak i dawny folwark. Teraz
prowadzona jest tu hodowla bydła.
Słowem, wieś zawsze była gospo-
darna i miała szczęście do tutej-
szych właścicieli czy też
zarządców majątku.

W Niechłodzie zameldowanych
jest 400 osób. Rafał Jóźwiak oce-
nia jednak, że faktycznie miesz-
kańców jest około 360.

- Myślę, że wszystkim żyje się
tu dobrze. To spokojna, bez-
pieczna i po prostu przyjazna wieś
- podsumowuje.

DAMIAN SZyMCZAK 

Dawał nią sygnał na zbiórkę, gdy
się paliło. Wówczas każdy strażak
ochotnik od razu rzucał pracę i
biegł na miejsce zbiórki. Nikomu
nawet do głowy nie przyszło, by się
nie stawić. Przecież ratowali mie-
nie sąsiadów i krewnych.

Czesław Dworczak podaje
jeszcze inną ciekawostkę, już nie -
związaną ze strażą pożarną.

- Na początku okupacji odby-
wały się tu jeszcze polskie msze -
mówi. - Prowadził je proboszcz z
Kaczkowa, który przyjeżdżał rowe-
rem. 

Obaj panowie wskazują także

We wsi był lokal pana Michal-
skiego. Dokładnie w tym samym
miejscu, gdzie znajduje się dzisiej-
szy bar. Powstawała też Ochotni-
cza Straż Pożarna. 

Rafał Jóźwiak, który funkcję
sołtysa wsi pełni od 2000 r., szukał
początków powstania straży w Ar-
chiwum Państwowym w Lesznie.
Udało mu się dotrzeć do pierw-
szych dokumentów. W efekcie w
2011 r. uroczyście obchodzono tu
75 - lecie jednostki. Z tą datą jed-
nak nie zgadza się Czesław Dwor-
czak. 

- Powstała wcześniej, tego jes-

Józef Michałowicz, Czesław Dworczak, Rafał Jóźwiak



[ 7 ]KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Z wizytą u radnego

Pani Anna urodziła się w lesz-
czyńskim szpitalu. Lata dziecięce
spędziła w rodzinnym domu w
Piotrowicach. Tam też rozpoczęła
swoją szkolną edukację w klasach
I - III szkoły podstawowej. Następ-
nie do VIII klasy szkoły podstawo-
wej dojeżdżała do Zespołu Szkół w
Święciechowie. Kolejne lata nauki
to czteroletnia edukacja w Zespole
Szkół Ekonomicznych w Lesznie.
Tam ukończyła kierunek technik -
ekonomista. 

Po ukończeniu szkoły pani
Anna przez rok pracowała jako
kasjerka w nieistniejącym już dziś
Wojewódzkim Przedsiębiorstwie
Budownictwa Komunalnego w
Lesznie. W tym czasie poznała
swojego męża Ryszarda, podczas
zabawy plenerowej w Lasocicach.
Związek małżeński zawarli w 1987
r. W tym samym roku urodził się
pierwszy syn Łukasz. Pani Anna
przerwała pracę i zajęła się wy-
chowywaniem dziecka. Już w na-
stępnym roku urodził się syn
Tomasz. Urlop macierzyński prze-
dłużył się. Pani Anna żartobliwie
nazywała się "matką Polką". Głów-
nie zajmowała się domem i dwójką
synów. Mąż pani Anny pracował
wtedy w firmie Fermy Drobiu Woź-
niak w Elewatorze w Lasocicach.
Po ślubie państwo Wasilewscy
przez półtora roku mieszkali w
domu rodzinnym pani Anny w Piot-

rowicach. Kolejne trzynaście lat
spędzili w Lasocicach, w mieszka-
niu po babci męża. W międzycza-
sie rozpoczęli budowę swojego
wymarzonego domu w Lasoci-
cach, w którym mieszkają do dziś.
Dzieci poszły do przedszkola. Pani
Anna chciała pomóc mężowi w
utrzymaniu domu i dzieci. Wyjeż-
dżała przez cztery lata do pracy w
Niemczech. 

- W tym czasie dzieci zostawały
pod opieką teściowej Krystyny Wa-
silewskiej - wspomina pani Anna.
- To był ciężki okres. Rozłąka, tęs-
knota. Na szczęście dzieci były w
dobrych rękach. 

Potem urodziła się córka Zu-
zanna. Pani Anna po raz kolejny
zajęła się wychowywaniem dzieci.
Mąż Ryszard zmienił pracę i zało-
żył własny zakład płytkarski z sie-
dzibą w Niemczech. Gdy córka
Zuzanna skończyła trzy latka, pani
Anna po raz kolejny wyjechała do
pracy w Niemczech. Chłopców wy-
chowywała w tym czasie teściowa,
a córka zamieszkała u mamy pani
Anny. 

Pani Anna postanowiła szukać
pracy w Polsce. Zatrudniła się w
firmie EuroComfort w Lesznie.
Pracuje tam do dnia dzisiejszego.
W tym roku obchodzi jubileusz 10
- lecia pracy w tej firmie. Zaczynała
jako pracownik produkcji, a dziś
jest brygadzistką. Lubi swoją

pracę. Ma szczęście pracować z
ludźmi zaangażowanymi i solid-
nymi. Na co dzień sprawuje nad-
zór nad pracownikami, zajmuje się
wysyłką, dokumentacją, przydziela
zakres obowiązków. 

Anna Wasilewska ceni sobie
życie rodzinne. Rodzina jest dla
niej najważniejsza. Z chęcią opo-
wiada o swoich dzieciach. Syn
Łukasz ukończył technikum elek-
troniczne w Zespole Szkół Tech-
nicznych w Lesznie, drugi syn
Tomasz - technikum w Zespole
Szkół Ochrony Środowiska. Syno-
wie pracują w firmie ślusarskiej w
Lasocicach. Obaj założyli rodziny.
Państwo Wasilewscy cieszą się
trójką wspaniałych wnucząt: rocz-
nymi Gabrysią i Majką oraz cztero-
letnim Alankiem. Świetnie
dogadują się także z synowymi
Lidką i Magdą. Córka Zuzanna po-
szła w ślady mamy i rozpoczęła
naukę w Zespole Szkół Ekono-
micznych w Lesznie. 

Anna Wasilewska od zawsze
interesowała się losami swojej wsi.
Lubiła wiedzieć, co się dzieje,
uczęszczała na zebrania wiejskie,
była aktywna, udzielała się także w
szkole, mobilizowała do pracy
innych rodziców. W wyborach sa-
morządowych wystartowała za na-
mową mieszkańców wsi. Dostała
taką propozycję i skorzystała z
niej. Wiadomość o tym, że się do-
stała do Rady, dotarła do niej w
drodze na nocną zmianę w pracy.
To była ogromna radość. Teraz do-
brze się czuje jako radna. Zna losy
swojej wsi i całej gminy. Pracy w
Radzie nauczyła się poprzez ob-
serwacje. Do sesji i komisji można
się przygotować, bowiem wcześ-
niej każdy radny otrzymuje do-
kumentację dotyczącą podejmo-

wanych tematów. Najtrudniejsze
jest dla niej tłumaczenie ludziom,
że drobne sprawy lub problemy we
wsi trzeba zgłaszać u sołtysów lub
podczas zebrań wiejskich. Niektó-
rym wydaje się, że zgłoszenie pro-
blemu u radnego wiąże się z
natychmiastowym jego rozwiąza-
niem. Niestety, to tak nie działa.
Pani Anna w tej chwili przyjmuje od
mieszkańców wszystkie wnioski i
prośby, stara się je racjonalnie se-
gregować. Rozumie przecież, że
mieszkańcy Lasocic pragną roz-
woju swojej wsi. W miarę swoich
możliwości postara się im pomóc.
Z uśmiechem na twarzy dodaje, że
odkąd została radną, ludzie we wsi
zaczęli ją inaczej postrzegać. To
bardzo miłe doświadczenie.

Pasją pani Anny jest czytanie
książek i uprawianie swojego przy-
domowego ogródka. 

- Książki odgrywają dużą rolę w
moim życiu - mówi pani Anna. -
Mam niezłą biblioteczkę w domu.
Czytając książki wypoczywam i na
chwilę zapominam o rzeczywisto-
ści. Natomiast ogród to moje oczko
w głowie. Nawet w domu mam
około sześćdziesięciu doniczek z
kwiatami. 

W tym miesiącu nasze zaproszenie do rozmowy przyjęła
Anna Wasilewska z Lasocic. Pani Anna ma 48 lat. Radną
Gminy została w ostatnich wyborach samorządowych. Za-
siadła w Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Jak załatwić sprawę
W   U R Z Ę D Z I E  G M I N y ?
Szanowni Państwo,
Od 1 stycznia dzięki współpracy Telewizji Polskiej SA, Ministerstwa Ad-

ministracji i Cyfryzacji oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
oraz wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej powstał Regionalny System
Ostrzegania. Jest to usługa powiadamiania obywateli o lokalnych zagro-
żeniach.

Ostrzeżenia o nawałnicach, powodzi czy innych zdarzeniach, mogą-
cych zagrażać naszemu życiu lub zdrowiu, dostępne są już nie tylko na
stronach internetowych urzędów wojewódzkich, ale też w telewizji i apli-
kacjach na komórki. 

Jak to działa?
Komunikat tworzy Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Ostrzeżenie pojawia się:
- na stronach internetowych urzędów wojewódzkich,
- w TVP Regionalnej (telegazeta od str. 430, platforma hybrydowa, na-

pisy DVB)
- w aplikacji mobilnej (systemy operacyjne Android, iOS, Windows

Phone).

W telewizorze
Komunikaty pojawiają się na ekranie telewizora w formie napisów. W

zwięzły sposób informują i odsyłają do szczegółów, np. umieszczonych
na konkretnej stronie telegazety. W telewizorach dostosowanych do po-
trzeb telewizji hybrydowej (czyli łączącej telewizję z internetem) istnieje
możliwość przejścia na stronę oferującą np. filmową informację dotyczącą
zagrożenia.

W komórce
Bezpłatna aplikacja RSO jest dostępna w sklepach z aplikacjami na

poszczególne platformy (Google Play, Apple App Store, Windows Phone
Store). Można ją wyszukać w sklepach po słowach kluczowych "RSO"
oraz "Regionalny System Ostrzegania". Oprócz tego w części dla kie-
rowców pojawiają się informacje drogowe. Aplikacja telefoniczna zaopat-
rzona została również w część zawierającą poradniki postępowania w
sytuacjach kryzysowych. Poradniki pogrupowane zostały w następujące
kategorie: Poradnik obywatela; Alarmowanie i ostrzeganie; Ewakuacja;
Pożary; Powodzie i podtopienia; Skażenia, epidemie, zatrucia; Pogodowe
zjawiska ekstremalne; Terror; Bezpieczny wypoczynek; Zagrożenia natu-
ralne i techniczne.

Od 1 lipca 2015 r. RSO obejmie wszystkie kanały TVP nadawane w na-
ziemnej telewizji cyfrowej. Aktualnie trwają także prace nad uruchomie-
niem systemu wysyłania ostrzeżeń za pomocą SMS - ów. 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Regionalnego
Systemu Ostrzegania znajdują się na stronie Ministerstwa Administracji i
Cyfryzacji: https://mac. gov. pl/projekty/regionalny - system - ostrzegania
- rso/najczesciej - zadawane - pytania - faq. 

Zastępca Wójta
Patryk Tomczak
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Przydrożne kapliczki, figurki i krzyże
Po raz drugi odwiedzamy Niechłód. Wcześniej pokazaliśmy jedną figurkę i jedną kapliczkę w tej w
Dziś prezentujemy aż cztery krzyże i figurkę.

O tych krzyżach w Niechłodzie mieszkańcy nie wiedzą dużo. Wszystkie były jeszcze przed wojną, co wspomina zarówno Helena Grzelewska, jak i Czes
Dworczak, najstarsi mieszkańcy wsi. Pierwszy z nich stał już przed I wojną światową. W czasie II wojny, gdy Niemcy krzyże niszczyli, pracownicy PGR rozebra  
i schowali. Na nowo postawili go po wojnie. Wtedy był drewniany, ale ponieważ drewno często się niszczyło, Ryszard Pindera postawił w tym miejscu krzyż m
lowy. To było mniej więcej 20 lat temu. Figurkę Pana Jezusa kupił ksiądz. Teraz rodzina pana Pindery dba o to, by przy krzyżu zawsze było czysto. Drugi krzyż z
duje się w lesie, a właściwie na skraju lasu. Dawniej wymieniono już drewno tego krzyża. Ostatnio też odpadła część jego ramienia. Mieszkańcy zapewniają, że wkró
go naprawią, a może postawią nowy krzyż. Dawniej opiekowała się nim Helena Andrzejewska, teraz o kwiaty i porządek przy krzyżu dba Zofia Rzepecka, a ta
jej mama, która tę zieleń sadziła i która tu czasem przyjeżdża. Trzeci krzyż stoi tuż obok boiska. Nie wiadomo, kto i kiedy go postawił. Mieszkańcy mówią, że t
krotnie przez dziesięciolecia był wymieniany. Ostatni raz od nowa zrobiono go cztery lata temu. Jest naprawdę ładny. 

Ten niezwykły krzyż stoi
przy posesji numer 3, nale-
żącej do Doroty i Wojciecha
Szulców. Stawiał go dziadek
pani Doroty Tomasz Śliwa.
Zbudowany jest z kamienia,
a rodzina wspomina, że ka-
mień ufundował pewien
rzeźnik z Brenna. Kiedyś
umieszczono na nim dwie
tabliczki, ale niestety nie za-
chowała się żadna. Na jed-
nej widniał napis "Jezu ufam
Tobie". Krzyż Tomasz Śliwa
postawił na długo przed
wojną. W czasie wojny Nie-
mcy wysiedlili Śliwów z
domu, a jedną z tabliczek na
krzyżu rozbili. Przy tym
krzyżu żyje już piąte pokole-
nie rodziny. Po dziadkach
pani Doroty opiekowali się
nim jej rodzice - Leon i Marta
Śliwowie, potem ona z
mężem, a teraz mieszkają tu
już dzieci i wnuki pani Do-
roty. Krzyż został otynko-
wany i pomalowany. Mniej
więcej 20 lat temu powie-
szono na nim nową figurkę
Pana Jezusa. 

Ta figurka Serca Jezusowego jest chyba najstarsza w Niechłodzie. 
jej cokole widnieje data 1897. Stoi obok kościoła i w ciągu dziesięcio
była kilkakrotnie malowana. Przy niej stawał ołtarz na Boże Ciało  
mieszkańcy odmawiali majowe modlitwy. 
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I Komunia Święta
Dzień Pierwszej Komunii

Świętej to wyjątkowe wydarzenie
dla młodego człowieka. Tego dnia
dzieci podczas mszy świętej po
raz pierwszy przyjmują eucharys-
tię, czyli zgodnie z wyznawaną
przez siebie wiarą prawdziwe
ciało Chrystusa pod postacią
chleba. Z pewnością nieraz wrócą
pamięcią do tej jedynej, niezwy-
kłej niedzieli. Pierwsza Komunia
Święta jest ważnym wydarzeniem
nie tylko dla przyjmujących, ale

także dla ich rodzin. Jest jednym z
najważniejszych wydarzeń w
życiu katolika. Obchodzona jest
bardzo uroczyście. W eucharystii
bowiem Pierwsza Komunia
Święta jest sakramentem, symbo-
licznie przyjmującym młodego
człowieka do grona tych, którzy
bezpośrednio obcują z Bogiem.
Poniżej zamieszczamy grupowe
zdjęcia dzieci, które w tym roku
przyjęły Pierwszą Komunię
Świętą w naszej gminie. 

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lasocicach

Parafia pw. NMP Śnieżnej w Krzycku Małym

Parafia pw. św. Jakuba Większego Ap. w Święciechowie

Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Gołanicach

    e Przegląd Piosenki Religijnej
W kościele parafialnym pw. św. Marcina w Długiem Starem śpiewano dla Ojca

Świętego. W sobotę, 30 maja, odbył się bowiem II Przegląd Piosenki Religijnej
pn. "Św. Janowi Pawłowi II w rocznicę urodzin". Całość rozpoczęła się wspólnym
odmówieniem Koronki do Miłosierdzia Bożego. W przeglądzie uczestniczyły ze-
społy śpiewacze i chóry szkolne. Każdy zespół zaprezentował dwa utwory o te-
matyce religijnej.  Kolejno prezentowały się zespoły: przedszkolaki z Długiem
Starem, Zespół Śpiewaczy "Karolinki" z Gołanic, chór "Słoneczko" z Leszna, chór
Magnificat z Leszna, chór Kaudium z Pawłowic, chór Zespołów Szkół w Długiem
Starem i Lasocicach, Zespół Śpiewaczy "Wiola" ze Święciechowy, Zespół Relaks,
chór Senior z Kąkolewa, schola dziecięcą z Leszna, chór męski z Włoszakowic,
chór Cecylia ze Święciechowy, chór Krzemień z Krzemieniewa oraz Zespół Śpie-
waczy "Razem Raźniej".Uczestnicy odśpiewali wspólnie trzy utwory: "Barkę",
"Abba, Ojcze" oraz "Liczę na Ciebie, Ojcze". Organizatorami przeglądu byli: Ze-
spół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Długiem Starem, Samorządowy
Ośrodek Kultury w Święciechowie oraz parafia rzymskokatolicka w Długiem Sta-
rem. 

W sobotę, 23 maja, odbył się III Dzień Wspólnoty Ministrantów
Dekanatu Święciechowskiego. Tym razem ministranci z kilku pa-
rafii spotkali się w Lasocicach. Spotkanie rozpoczęło się od uro-
czystej mszy św., której przewodniczył ks. proboszcz Józef Wilk.
Podczas eucharystii ministranci modlili się zwłaszcza o nowe po-
wołania do kapłaństwa i do służby ministranckiej. Po eucharystii
był czas na wspólną Adorację Najświętszego Sakramentu, za-
wierzenie ministrantów Matce Boskiej podczas nabożeństwa ma-
jowego oraz na osobistą modlitwę. Po uczcie dla ducha przyszedł
czas na ucztę dla ciała, a więc wspólne ognisko i smażenie kieł-
basek. W Dniu Wspólnoty wzięło udział 35 ministrantów z Deka-
natu Święciechowskiego. Obecni byli ministranci z Krzycka
Małego, Święciechowy, Długiego Starego i Lasocic.
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Bibliotekarz radzi

Kolejne dwie propozycje
książkowe to "Piękny drań"
Christiny Lauren oraz "Dlatego
mnie kochasz" Magdaleny Koło-
sowskiej.

Książka Christiny Lauren to
opowieść o wymagającym, bez-
względnym i absolutnie nie do od-
parcia bohaterze. Chloe Mills,
uzdolniona i pracowita studentka,
ma tylko jeden problem: swojego
szefa Ryana Bennetta. Jest wyma-
gający, nie przebiera w słowach i
nie liczy się z uczuciami innych - ale
nie sposób mu się oprzeć. Bennett
Ryan wrócił z Francji do Chicago,
aby podjąć znaczące stanowisko w
wielkiej firmie rodzinnej. Nawet nie
przyszło mu do głowy, że asysten-
tka, która współpracowała z nim na
odległość przed jego przyjazdem,
to wystrzałowa, niewinnie prowoka-
cyjna i wyjątkowo irytująca istota,
którą teraz będzie widywał co-
dziennie. Pomimo plotek nigdy nie
romansował w pracy, Chloe jest
jednak pokusą, której trudno się
oprzeć, a on sam jest gotów nagiąć
zasady lub wysłać je prosto do
piekła, jeśli tylko ją zdobędzie. Jed-
nak gdy ich wspólne pragnienie do-
chodzi do granic wytrzymałości,
Bennett i Chloe będą musieli zde-
cydować, co są gotowi poświęcić
dla siebie nawzajem. 

Natomiast książka "Dlatego

mnie kochasz" to opowieść o ko-
biecie zależnej od swojego męża.
Książki często dzielą bohaterów na
dobrych i złych, a my, czytając je,
zapominamy, że w prawdziwym
życiu nic nie jest czarno - białe.
Czasami musimy dokonywać trud-
nych wyborów, krzywdzimy innych,
chociaż wcale nie mamy takiego
zamiaru. Zdarza się, że nie ma roz-
wiązania dobrego dla wszystkich
albo trzeba na nie bardzo długo
czekać. Bywa, że na lata wikłamy
się w układy, z których nie umiemy
wyjść. Nierzadko nie znajdujemy
oparcia wśród najbliższych, a cza-
sami dom jest źródłem najgorszego
koszmaru, z którego tak trudno się
uwolnić. Czy poszukiwanie miłości
poza nim jest wtedy godne potępie-
nia? Agata poznała Marcina już
jako licealistka. Wcześnie za niego
wyszła i nagle w pewnym momen-
cie okazało się, że bez ukończo-
nych studiów i z dwójką małych
dzieci jest całkowicie zależna od
męża i mu podległa. Ten idealny z
pozoru, przystojny i dobrze zara-
biający mężczyzna nie cofa się
przed podniesieniem na nią ręki.
Sytuacja komplikuje się, gdy - zaj-
mując się budową domu - Agata
poznaje Tomka, ich nowego są-
siada. W tej historii nie będzie jed-
nak szybkiego happy endu… A
może wcale go nie będzie? 

W dniach 21 i 22 maja odbyło się pasowanie na czytelnika dla
uczniów klas pierwszych. Wzięły w nim udział klasy pierwsze ze
szkół podstawowych w Święciechowie i Lasocicach. Ogółem było
62 uczniów z czterech klas. Celem pasowania było przybliżenie
pracy biblioteki, promowanie czytelnictwa wśród dzieci oraz po-
zyskanie nowych czytelników. Dzieci otrzymały pamiątkowe dy-
plomy, drobne upominki i skromny poczęstunek. 

We wtorek, 19 maja, uczniowie ze Święciechowy wzięli udział w
spotkaniu autorskim. Tym razem do szkoły przyjechała Eliza Piot-
rowska - autorka i ilustratorka książek dla dzieci, poetka, tłu-
maczka języka włoskiego i krytyk sztuki. Autorka jest laureatką
ogólnopolskich konkursów literackich i plastycznych. Napisała
ponad pięćdziesiąt książek dla dzieci, m. in. serię o Cioci Jadzi,
przewodniki dla dzieci po większych miastach Polski, legendy o
poznańskich koziołkach i rogalach świętomarcińskich. Spotkanie
odbyło się w szkole i przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Brali
w nim udział uczniowie klas drugich Szkoły Podstawowej w Świę-
ciechowie. Dzieci na koniec spotkania otrzymały autografy w
dzienniczkach lektur. 

Wszystkie archiwalne wydania 
“Kuriera Święciechowskiego” dostępne są

na platformie ISSUU 
w formie gazety elektronicznej 

pod adresem: www.swieciechowa.eu
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Aktywny Senior

Grupa Aktywny Senior działa-
jąca przy Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów w Święcie-
chowie, jak nazwa wskazuje, ak-
tywnie spędza czas. Członkowie
grupy często się spotykają, biorą
udział w różnych imprezach i wy-
jazdach. Tym razem uczestniczyli w
wiosennych marszach nordic wal-
king. Pod koniec kwietnia wyruszyli
z Długiego Nowego do Trzebin. Na
miejscu przywitał ich Marek Wróbel,
który oprowadził ich po trzebińskim

pałacu. Natomiast Dorota Wróbel
pokazała i opowiedziała cieka-
wostki o parku. 

Po tygodniu nasi emeryci wraz
z uczestnikami Uniwersytetu III
Wieku z Leszna maszerowali po
Karczmie Borowej. Tam spotkali za-
przyjaźnione grupy kijkarzy z Lipna
i Leszna. Uczestnicy marszu mieli
do wyboru dwie trasy: 5 i 15 kilo-
metrów. Na mecie wszystkie grupy
zasiadły przy ognisku i wspólnej
biesiadzie. 

Rada Sołecka oraz Stowarzyszenie Krzycka Wyspa Marzeń zor-
ganizowali majówkę dla wszystkich mieszkańców. Rowerzyści
przejechali leśną trasą z Krzycka Małego do Mórkowa. W lesie w
otoczeniu zieleni, w wyznaczonym do tego miejscu, zatrzymali się
na ognisko i odpoczynek. Leśna trasa, choć niełatwa, nie przy-
sporzyła uczestnikom wielkich trudności. Rowerowy peleton pro-
wadził wóz zaprzężony w dwa konie. Najstarszą uczestniczką
majówki była pani Migacz, a najmłodszym uczestnikiem Hubert
Hermanowicz, zaś najmłodszą rowerzystką Maja Hermanowicz.
W drodze powrotnej przy figurce Matki Boskiej dołączył do nich
ksiądz proboszcz, który poprowadził nabożeństwo majowe.

Maj pełen lekkoatletycznych sukcesów
Maj obfitował w sukcesy

lekkoatletyczne uczniów Ze-
społu Szkół w Święciecho-
wie na arenie powiatu,
rejonu i województwa.

Szkoła Podstawowa 
Reprezentacje dziewcząt i

chłopców wzięły udział w Mistrzo-
stwach Leszna i Powiatu Lesz-
czyńskiego w Czwórboju
Lekkoatletycznym, które odbyły się
we wtorek, 5 maja, w Lesznie. Za-
wody przyniosły sukces w postaci
pierwszego miejsca drużyny chłop-
ców. Również bardzo dobrze za-

prezentowały się dziewczęta, któ-
rym niewiele zabrakło do trzeciego
miejsca. Warto podkreślić także
wyróżnienia dla Macieja Lasika i
Piotra Sylwoniuka w indywidualnej
klasyfikacji czwórboju, którzy zajęli
odpowiednio drugie i trzecie
miejsce. Pierwsze miejsce dawało
chłopcom prawo startu w zawo-
dach rejonowych w piątek, 8 maja.
Tam chłopcy także zaprezentowali
się bardzo dobrze, zajmując osta-
tecznie miejsce czwarte i przegry-
wając z trzecią drużyną o zaledwie
29 punktów. Podczas tych zawo-
dów Maciej Lasik ustanowił nowe
rekordy szkoły w biegach na 60 i

1000 metrów.
Skład dziewcząt: Kinga Andrze-

jewska, Zofia Jóźwiak, Julia Mul-
kowska, Emilia Żukowska, Julia
Kapała, Weronika Krystians.

Skład chłopców: Maciej Lasik,
Piotr Sylwoniuk, Jakub Brzezew-
ski, Jakub Kajoch, Krzysztof Mro-
ziński, Marcin Jóźwiak. 

Gimnazjum
W środę, 6 maja, piętnastooso-

bowa reprezentacja gimnazjum
wyjechała do Leszna na Indywi-
dualne Mistrzostwa Leszna i Po-
wiatu Leszczyńskiego w
Lekkoatletyce. Do szkoły wrócili z
workiem medali - dwoma srebr-
nymi i trzema brązowymi. Srebrne
medale wywalczyli: Natalia Wit-
kowska w skoku wzwyż oraz Kac-
per Strzelczyk w biegu na 300
metrów. Brązowe krążki przypadły:
Hubertowi Juszczakowi w pchnię-
ciu kulą, Kamilowi Demskiemu w

skoku wzwyż oraz sztafecie 4 x
100 metrów dziewcząt w składzie:
Natalia Witkowska, Dominika
Wawrzyniak, Wiktoria Michalska,
Anna Maciejewska. Należy rów-
nież wymienić czwarte miejsca
Mateusza Niedźwiedzkiego w
biegu na 100 metrów oraz Dawida
Jóźwiaka w skoku wzwyż.
Wszyscy medaliści ponownie za-
meldowali się na leszczyńskim sta-
dionie 15 maja podczas zawodów
rejonowych. Największym sukce-
sem było trzecie miejsce Natalii
Witkowskiej, która awansowała do
finału wojewódzkiego w Poznaniu.
Hubert Juszczak i Kamil Demski
zajęli w swoich konkurencjach
siódme miejsca. Kacprowi Strzel-
czykowi przypadło miejsce 10, a
sztafecie dziewcząt 4 x 100 met-
rów - miejsce 9.

Wszystkim sportowcom dzięku-
jemy za wspaniałą walkę i nieza-
pomnianą dawkę emocji. 
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Prawdziwe historie
Mój kuzyn Bogdan ma ponad pięćdziesiąt lat. Mieszka na wsi i jak tylko pamiętam, były z nim
kłopoty. Już kiedy chodził do szkoły, ciocię często wzywano na rozmowy. A to, że pobił kole-
gów, a to coś ukradł, to znów uciekał z lekcji. Wagary były dla niego stałą częścią szkolnego
życia, a ciocia nieustająco zadawała sobie pytanie, co z niego wyrośnie. Miała rację, że się
martwiła - nic dobrego z Bogdana nie wyrosło. 

Ukończył szkołę zawodową i za-
czął pracę na budowie. Kiedy jesz-
cze żył wujek, jakoś ta codzienność
w ich domu wyglądała. Wujek go pil-
nował, wyprawiał do roboty, czasem
nawet odprowadził na autobus.
Zdarzało się, że jeździł do jego
szefa i pytał, jak się sprawuje. Ale
wujek zmarł i w domu poza Bogda-
nem zostały tylko trzy kobiety -
mama i dwie siostry. On był najstar-
szy z rodzeństwa, więc przejął rolę
ojca. Bardzo szybko zrezygnował z
murarki i postanowił zarządzać gos-
podarstwem. Tak naprawdę to były
zaledwie dwa hektary ziemi, kilka
świń, kury. Ciocia doskonale sobie
z obowiązkami radziła, a do pomocy
miała jeszcze moje kuzynki. Zale-
żało jej więc, by Bogdan pracował,
tym bardziej że po śmierci wujka z
finansami było u nich słabo. Ale
Bogdan postawił na swoim. 

Od tego czasu było u nich już
tylko gorzej. Bogdan coraz częściej
zaczął zaglądać do kieliszka. Co-

kolwiek zarobił w gospodarstwie
"zanosił" do baru we wsi. Ten bar był
tuż obok ich domu, więc nawet nie
musiał specjalnie wybierać się na
wódeczkę. Po prostu z pola scho-
dził wprost do knajpki. Wszyscy go
z tego znali. Kiedy brakowało mu
pieniędzy, potrafił pójść na dzień lub
dwa na jakąś fuchę i znowu miał na
kielicha. Do domu oczywiście nic
nie dawał. A do tego stawał się
agresywny, głośny, zdarzało się, że
uderzył siostry. Na szczęście cioci
nigdy nie dotknął.

Wszyscy się ucieszyli kiedy Bog-
dan poznał dziewczynę. Danka była
od niego starsza, bardzo spokojna,
miła. Na początku nie zdawała
sobie sprawy, że jest alkoholikiem,
że pije niemal codziennie. Widywali
się raz w         tygodniu, wiedziała,
że jest rolnikiem, że mieszka z
mamą i siostrami. Sama nie miała
rodziny, więc bardzo cieszyła się z
tej nowej. Mimo naszych ostrzeżeń
zdecydowała się na ślub. Nie było

wątpliwości, że go kocha. Ciągle
mówiła, że Bogdana zmieni, że
kiedy dzieci przyjdą na świat, nie
będzie miał czasu na głupoty. Po-
wtarzała, że zrozumie swoje błędy,
że pokocha ją szczerze, że nigdy na
nią nie krzyknie, nie uderzy.

Bardzo się myliła. Danka nie
miała łatwego życia. Najwięcej
mogłaby o tym powiedzieć ciocia,
ale chyba nie ma odwagi. Ma żal do
siebie, że tak go wychowała, że nie
reagowała na jego agresję, gdy był
młody, że pozwoliła mu krzywdzić
bliskich. A krzywdził siostry, żonę,
trójkę swoich dzieci. W ich domu
nigdy nie było spokoju, ciepła, po-
czucia bezpieczeństwa. Pamiętam,
jak dzieci bały się Bogdana i jak nie-
raz uciekały przed nim z domu. 

A potem przyszedł ten najgorszy
dzień. Bogdan miał wypadek. Nie
chcę pisać o szczegółach tamtych
tygodni i miesięcy, bo to była jedna
wielka walka o życie. Dość powie-
dzieć, że mój kuzyn od tego czasu
leży. Są dni, że czuje się lepiej i
wtedy nawet na chwilę wychodzi
przed dom, ale najczęściej zoba-
czyć go można w łóżku. To nie ten
sam chłopak. Nie chce z nikim roz-
mawiać, denerwuje się, gdy pytamy,
czy jest lepiej, zamyka przed nami
drzwi. Sama kilka razy próbowałam
namówić go na rozmowę, ale się
nie zgodził. Na dłużej może z nim w
pokoju być tylko Danka. 

I właśnie Danka przeżywa swój
kolejny koszmar. Aż trudno uwie-
rzyć, ale ona ciągle darzy Bogdana
uczuciem. Po tych kilkunastu trud-
nych latach nie jest to już chyba
wielka miłość, ale na pewno przy-
wiązanie, poczucie obowiązku,
ogromna życzliwość. Danka lubi

tego swojego Bogdana i znowu
wraca do myśli, że będzie mogła go
zmienić. Ona nie marzy nawet o
tym, żeby był zupełnie zdrowy, ale
żeby nigdy już nie pił, nie krzyczał,
nie uderzył dzieci. Wydaje się, że
tak mało chce. Rzecz w tym, że
Bogdan nie pozwala sobie pomóc. I
to jest teraz największym zmartwie-
niem Danki. Nie potrafi namówić go
do ćwiczeń, nie może "przebić się"
przez jego milczenie, nie wie, czego
on od niej oczekuje, czego potrze-
buje. Bogdan zamknął swój świat
przed wszystkimi. 

Myślę sobie, że Bogdan właśnie
teraz przeżywa swoje życie po raz
drugi. Jestem pewna, że przypomni
sobie wszystkie wieczory z alkoho-
lem, każdą awanturę - także w
obecności dzieci, płacz Danki naj-
częściej cichy, do poduszki, mamę,
która tyle razy prosiła go o spokój…

Nie wiem, ile tygodni, może mie-
sięcy, będzie musiało minąć, zanim
sobie wybaczy i zanim poprosi bli-
skich, aby zapomnieli o tamtych
strasznych latach. Na razie nie po-
trafi sobie z tym poradzić. Mnie cie-
szy już sam fakt, że Danka czasem
się uśmiecha. No i jeszcze to, że
ostatnio dzieci Bogdana narysowały
dla niego obrazek. To chyba nie by-
łoby możliwe jeszcze dwa lata
temu. A więc wszystko może się
zdarzyć. Szkoda tylko, że takim
kosztem.

SPISAŁA
HALINA SIECIńSKA
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HOROSKOP

Baran 21.03-19.04
Niepotrzebnie przywiązujesz tak

dużą wagę do spraw, na które inni w
ogólnie nie zwracają uwagi. Nabierz
nieco dystansu do siebie. W drugiej po-
łowie miesiąca spodziewaj się cieka-
wego spotkania. 

Byk 20.04-20.05
Wszystko pójdzie znacznie lepiej,

niż można było się spodziewać. Po-
może Ci osoba, której na Tobie bardzo
zależy. Może to początek miłości. W
pracy trochę zmian, dostaniesz nowe
zadania.     

Bliźnięta 21.05-21.06
Wreszcie będzie okazja odpocząć.

Czeka Cię propozycja wyjazdu, i to z
kimś bardzo bliskim. Dobra wiado-
mość dotycząca spraw zawodowych.
Może być nagroda lub podwyżka. 

Rak 22.06-22.07
Przed Rakami trochę trudniejszy

okres. Więcej czasu trzeba będzie po-
święcić rodzinie, ale i w pracy dodat-
kowe zadania. Dobra wiadomość w
drugiej połowie miesiąca.

Lew 23.07-22.08
Twoje sprawy sercowe wymagają

uporządkowania. Pomóc może długa i
szczera rozmowa z partnerem. Ocze-
kuj wizyty krewnych z daleka. Skontro-
luj zdrowie, wiosną jesteś narażona na
częste infekcje.

Panna 23.08-22.09
To będzie ważny czas dla Twoich fi-

nansów. Będziesz musiała przemyśleć,
czy stać Cię na bardzo poważny wyda-
tek. Poradź się w tej sprawie bliskich.
Czekaj na poważną propozycję pracy. 

Waga 23.09-22.10
Los będzie dla Ciebie łaskawy.

Czeka Cię niespodziewany zastrzyk
gotówki i odrobina radości z zakupów.
Odpocznij trochę, może już teraz
warto wziąć kilka dni urlopu. 

Skorpion 23.10-21.11
Przed Tobą miesiąc zwrotów akcji.

Będą zarówno dobre relacje w pracy,
jak i trochę trudnych sytuacji w domu.
Na pewno sobie poradzisz. Ktoś po-
prosi Cię o pomoc.

Strzelec 22.11-21.12
Dzięki wizycie dawno niewidzianej

osoby wrócą rodzinne problemy.
Trzeba je szybko rozwiązać i zapo-
mnieć o nieporozumieniach. W spra-
wach uczuć zawirowania. Pojawi się
ktoś nowy.

Koziorożec 22.12-19.01
Najbliższy miesiąc zapowiada się

dość spokojnie, ale nie nudnie. W pracy
docenią Twoje pomysły, a w domu czas
na lekturę, spacery, spotkania ze zna-
jomymi. Jest szansa na przypływ go-
tówki.

Wodnik 20.01-18.02
Nie musisz godzić się na wszystkie

pomysły współpracowników. Zwróć
uwagę, by sprawiedliwie rozkładać
obowiązki. Odpowiedz na propozycję
pewnej bardzo miłej osoby. Razem mo-
żecie przeżyć wspaniałe dni. 

Ryby 19.02-20.03
Będzie trochę dobrze, trochę źle.

Będziesz miała kłopoty finansowe. Za
to w sprawach sercowych spodziewaj
się dużo słońca. Kto wie, może właśnie
teraz singielki dostaną zaręczynowy
pierścionek. 

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ Dobre rady

ZUPA TRUSKAWKOWA
Składniki: 600 g truskawek, 1,5 szklanki soku z czarnej porzeczki lub

winogron, 1 filiżanka cukru, 1 łyżeczka cynamonu, 4 goździki, 5 kropli
oleju waniliowego, 1/4 łyżeczki mielonej gałki muszkatołowej, 1 łyżka star-
tej skórki pomarańczowej.

Przygotowanie: Truskawki myjemy, kroimy w ćwiartki (kilka odkła-
damy do dekoracji). Sok wlewamy do garnka, dodajemy cukier, cynamon,
goździki, gałkę muszkatołową i startą skórkę pomarańczową. Doprowa-
dzamy do wrzenia i gotujemy 10 minut. Pod koniec gotowania wyjmujemy
goździki i dodajemy olejek waniliowy. Następnie wrzucamy truskawki i go-
tujemy jeszcze 4 minuty. Zdejmujemy zupę z ognia, miksujemy w blen-
derze. Przed podaniem dekorujemy świeżymi truskawkami. 

CIASTO Z TRUSKAWKAMI
Składniki: 1 kg truskawek, 20 dag herbatników, 3/4 szklanki cukru

pudru, 1 cukier waniliowy, 40 dag masła, 1 szklanka jogurtu naturalnego,
2 galaretki truskawkowe, 1 łyżeczka startej skórki z cytryny, olej do formy. 

Przygotowanie: Pokruszone herbatniki wkładamy do torebki foliowej
i lekko miażdżymy wałkiem do ciasta. W rondelku rozpuszczamy połowę
masła z 1 łyżką cukru i cukrem waniliowym. Dodajemy herbatniki i wyra-
biamy ciasto. Wyklejamy nim posmarowaną olejem blachę. Mocno do-
ciskamy do dna i wstawiamy na 30 minut do lodówki. Rozpuszczamy
galaretki. Resztę masła ucieramy z cukrem. Ciągle ucierając, stopniowo
dodajemy po łyżce jogurtu, a na koniec wsypujemy skórkę z cytryny. Krem
rozsmarowujemy równomiernie na cieście, układamy truskawki i zale-
wamy tężejącą galaretką. Placek wstawiamy do lodówki, by galaretka
mocno zastygła. 

Sezon na truskawki
(: HUMOR :)
Pani pyta dzieci:
- Kto powie zdanie z rzeczo-

wnikiem cukier?
Zgłasza się Jasiu i mówi:
- Piję herbatę z cytryną.
- No dobrze Jasiu, a gdzie jest

cukier?
- Rozpuścił się. 

***
Hipnotyzer w cyrku wskazuje

na jednego z widzów i mówi do
publiczności:

- A teraz zahipnotyzuję tego
pana i każę mu zapomnieć wszyst-
kie niemiłe sprawy.

- Nie! - krzyczy mężczyzna z
trzeciego rzędu. - On jest mi winien
500 zł. 

***
Szkot pyta w cukierni:
- Ile kosztuje okruszek ciasta?
- Okruszek to nic nie kosztuje.
- To proszę mi nakruszyć 2 kilo.

***
Młody komputerowiec został

skazany na karę więzienia za han-
del pirackim oprogramowaniem.
Po wejściu do celi współwięzień
pyta:

- Grypsujesz?
- W życiu żadnej nie zepsułem!

* Aby szybko rozmrozić filety
rybne, zalewamy je mlekiem lub
gazowaną wodą mineralną. 

* Podczas gotowania grochu
lub fasoli warto dodać do wody
szczyptę sody oczyszczonej.
Dzięki temu ziarna szybciej
zmiękną. 

* Zanim natłuszczoną formę
napełnimy ciastem, dobrze włożyć
ją na chwilę do lodówki. Dzięki
temu upieczone ciasto łatwiej wyj-
miemy z formy.

* Natka pietruszki będzie dłużej
świeża, gdy skropimy ją wodą,
włożymy do słoika, a potem za-
mkniętą przechowywać będziemy
w lodówce. 

* Gotując kalafior, warto do
wody dodać drobno posiekany ko-
perek. Nie tylko wzbogaci smak,
ale i zneutralizuje niezbyt miły za-
pach w czasie gotowania. 

* Przed ścieraniem żółtego
sera dobrze jest posmarować
tarkę olejem. Wtedy ser nie przyle-
pia się i nie trzeba wydłubywać go
z oczek tarki. 

* Buraczki łatwo obierzemy ze
skórki, gdy po ugotowaniu i odce-
dzeniu zalejemy je zimną wodą. 

* Aby obrać suchą kiełbasę ze
skórki, trzeba ją na chwilę włożyć
do zimnej wody.

* Długo przechowywany bisz-
kopt odzyska świeżość i nie będzie
się kruszył, jeśli ciasto obficie skro-
pimy sokiem owocowym lub winia-
kiem. 

Aby rozwiązać krzyżówkę trzeba do poziomych rzędów wpisać zna-
czenie słów. Potem ułożyć hasło z liter zaznaczonych od nr 1 do 18. 

Prawidłowe hasło należy przesłać pod adresem redakcji lub na e-mail:
gazeta@swieciechowa.pl (prosimy podać adres zamieszkania). Na roz-
wiązania czekamy do 20 czerwca. Rozwiązaniem konkursu ogłoszonego
w ostatnim numerze „Kuriera...” było hasło: WIOSENNE KWIATy.  Na-
grodę wylosował Robert Lech ze Święciechowy. Nagrodę można ode-
brać w Samorządowym Ośrodku Kultury w godz. od 8.00 do 15.00.
Gratulujemy.
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Od rzemieślnika do technika

Na początku maja uczniowie
klasy III Gimnazjum z Lasocic
wraz z wychowawczynią Magda-
leną Szymanek udali się do
Leszna na Dzień Zawodowca "Od
rzemieślnika do technika". Hono-
rowy patronat nad tą uroczysto-
ścią objął prezydent Leszna
Łukasz Borowiak oraz Wielkopol-
ska Izba Rzemieślnicza. Spotka-
nie przeprowadzono w dwóch
częściach. Pierwsza to część wy-
kładowo - konferencyjna w auli
WSH w Lesznie. Tam uczniowie
dowiedzieli się o zapotrzebowaniu
na absolwenta we współczesnym
świecie, obejrzeli wystąpienia
partnerów Zespołu Szkół Ochrony
Środowiska w Lesznie, prezenta-
cje nowych partnerów ZSOŚ. Na-
tomiast przedstawicielka

Państwowej Inspekcji Pracy przy-
pomniała, jakie prawa i obowiązki
ma pracodawca i pracownik mło-
dociany. Po podsumowaniu pro-
gramu Comenius i Leonardo da
Vinci oraz prezentacji kierunków
kształcenia w ZSOŚ w Lesznie
młodzież udała się na leszczyński
rynek. Tam odbywała się druga
część spotkania - konkursowo - fe-
stynowa. Oprócz loterii fantowej i
muzycznych występów młodzieży
gimnazjaliści mieli możliwość poz-
nania różnych zawodów - od fryz-
jera, ślusarza, hydraulika po
cukiernika i lakiernika. Organiza-
torzy Dnia Zawodowca, czyli
ZSOŚ w Lesznie, zapewniali, że to
nie ostatnie takie spotkanie i z
przyjemnością zapraszali gimnaz-
jalistów za rok. 

W czwartek, 21 maja, w Sali Wiejskiej w Święciechowie spotkali
się członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów z naszej gminy. Razem świętowali Międzynarodowy Dzień
Inwalidy. W spotkaniu uczestniczyły władze gminy i zaproszeni
goście. Prezes Stefania Gajewska przedstawiła historię oraz dzia-
łalność związku. Na jej ręce złożono także życzenia i kwiaty.
Uczestnicy spotkania zasiedli do wspólnego obiadu. Dla zgroma-
dzonych zagrała i zaśpiewała kapela Malińczoki z Gminnego
Ośrodka Kultury w Piaskach. 

Zwycięzcy konkursu
W poniedziałek, 27 kwietnia,

w szkole w Święciechowie
odbył się Międzyszkolny Kon-
kurs Języka Angielskiego “Mac-
millan Primary School
Tournament” w dwóch katego-
riach wiekowych. Partnerem
konkursu było wydawnictwo
Macmillan Polska. 

Do turnieju zgłosiło się pięć
szkół podstawowych: z Jezierzyc
Kościelnych, Krzycka Wielkiego,
Lasocic, Długiego Starego i Świę-
ciechowy. W konkursie rywalizo-
wało ze sobą 50 uczniów.
Uczestnicy rozwiązywali indywi-
dualnie testy przygotowane przez
specjalistów współpracujących z
wydawnictwem Macmillan Polska.
Poziom konkursu był wysoki,
wszyscy uczestnicy wykazali się
bardzo dobrą znajomością mate-
riału, o zajętym miejscu decydo-
wały niewielkie różnice w ilości
zdobytych punktów. W łącznej kla-
syfikacji wyniki przedstawiają się
następująco: w kl. I - III nagrodzeni

zostali: I miejsce: Maksymilian
Przybyła - SP Lasocice, II miejsce
: Maja Włodarczak - SP Jezierzyce
Kościelne, Kamil Łukaszewski -
SP Krzycko Wielkie, Jan Drost -
SP Święciechowa, Weronika Kur-
kiewicz - SP Jezierzyce Kościelne,
Wiktoria Szłapczyńska - SP Świę-
ciechowa oraz III miejsce: Amelia
Badura - SP Jezierzyce Kościelne. 

W kl. IV - VI nagrodzeni zostali:
I miejsce: Angelika Szubart - SP
Długie Stare, II miejsce: Sebastian
Bestry - SP Długie Stare, III
miejsce: Zuzanna Mrozińska - SP
Święciechowa, IV miejsce : Emilia
Kozłowska - SP Święciechowa, V
miejsce : Agnieszka Ławniczak -
SP Jezierzyce Kościelne.
Wszyscy startujący otrzymali na-
grody i upominki. Organizatorzy
dziękują uczestnikom za udział w
konkursie, nauczycielom za przy-
gotowanie dzieci, wydawnictwu
Macmillan za nagrody, upominki i
znaczne wsparcie, a Radzie Ro-
dziców za poczęstunek.

Postępy prac nad Planem 
Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy Święciechowa 

Gmina Święciechowa w ra-
mach konkursu Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej przystąpiła do
opracowania Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej - strategicznego
dokumentu, którego myślą prze-
wodnią jest dokonanie analizy i
wskazanie kierunków działań
władz lokalnych w perspektywie
najbliższych 6 lat, kiedy to będą
najkorzystniejsze warunki do prze-
prowadzenia koniecznych inwe-
stycji w zakresie zarządzania
energią w gminie. Przygotowany
dokument pozwoli gminie wnio-
skować w latach 2015 - 2020 o do-
finansowanie środków
przeznaczonych na termomoder-
nizację budynków czy też rozwój
odnawialnych źródeł energii. Wy-
konawcą i realizatorem Opraco-
wania dla Gminy Święciechowa
jest firma NUVARRO. W trakcie

realizacji Planu Gospodarki Ni-
skoemisyjnej zostały przeprowa-
dzone badania ankietowe wśród
mieszkańców, dotyczące zużycia
energii cieplnej oraz elektrycznej w
budynkach mieszkalnych, gospo-
darstwach rolnych, przedsiębior-
stwach, a także budynkach
użyteczności publicznej. Oprócz
tego typu badań ważnym elemen-
tem planu były pomiary dokony-
wane przy użyciu specjalistycznej
aparatury. Dzięki wykonanym eks-
pertyzom będzie możliwe zastoso-
wanie rozwiązań przyczyniających
się do redukcji emisji gazów cie-
plarnianych oraz CO2. W Urzędzie
Gminy odbyły się także szkolenia
dla pracowników oraz szkolenie -
spotkanie informacyjne dla zainte-
resowanych mieszkańców gminy.
Istotą Planu jest zapewnienie ko-
rzyści 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; poprawa
konkurencyjności gospodarki; a
także promocja nowych wzorców
konsumpcji. Czystsze powietrze,
rozwój energetyki pochodzącej z
odnawialnych źródeł, efektywne,

racjonalne zużycie energii elek-
trycznej i cieplnej - to tylko niektóre
korzyści wynikające z wdrożenia
rozwiązań ujętych w Planie Gos-
podarki Niskoemisyjnej. Zakoń-
czenie prac na dokumentem -
Planem Gospodarki Niskoemisyj-
nej dla Gminy Święciechowa - pla-
nowane jest na czerwiec 2015 r., a
podjęcie uchwały o przyjęciu planu
do realizacji na wrzesień 2015 r.
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Strażackie zmagania

Strażacy działający na terenie
gminy Święciechowa wzięli udział
w Gminnych Zawodach Sportowo -
Pożarniczych. Impreza odbyła się
w niedzielę, 24 maja, na boisku
sportowym w Święciechowie. Do
rywalizacji przystąpiły drużyny
OSP z Długiego Starego, Gołanic,
Święciechowy, Lasocic, Niechłodu,
Trzebin i Przybyszewa. W zawo-
dach wystartowały dwie drużyny
dziewcząt, cztery drużyny chłop-
ców, trzy drużyny kobiece i siedem
drużyn męskich. Komisję sę-
dziowską powołał komendant miej-
ski Państwowej Straży Pożarnej w
Lesznie, a sędzią głównym zawo-
dów był st. kpt. Marek Rzeźnik. Or-
ganizatorem imprezy był Zarząd
Gminny Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych w Święciecho-
wie. Komisja oceniała biegi sztafe-
towe i ćwiczenia bojowe. Wyniki
zawodów w poszczególnych gru-
pach prezentujemy obok: 

GRUPA KOBIET:
I miejsce - OSP Niechłód 

II miejsce - OSP Przybyszewo
III miejsce - OSP Święciechowa

GRUPA MĘŻCZyZN:
I miejsce - OSP Niechłód 

II miejsce - OSP Święciechowa
III miejsce - OSP Święciechowa2 

IV miejsce - OSP Trzebiny 
V miejsce - OSP Niechłód 2

VI miejsce - OSP Przybyszewo
VII miejsce - OSP Długie Stare 

GRUPA DZIEWCZĄT:
I miejsce - OSP Niechłód 

II miejsce - OSP Przybyszewo
GRUPA CHŁOPCÓW:

I miejsce - OSP Przybyszewo
II miejsce - OSP Niechłód
III miejsce - OSP Lasocice
IV miejsce - OSP Gołanice 
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W tym roku Europejska Noc Muzeów w Święciechowie przebiegła pod hasłem "Biesiady Ludowej". Impreza odbyła się w sobotę, 16 maja, przy Izbie
Regionalnej znajdującej się przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie. Mieszkańców gminy do wspólnego biesiadowania zaprosili tan-
cerze zespołu Marynia. Wszyscy goście, którzy wzięli udział w imprezie, mogli skosztować swojskiego jadła. Były między innymi pyry z gziką, podpło-
myki, chleb ze smalcem i ogórkiem, kiszka, salceson itp. 

Jak biesiada, to dobra zabawa przy muzyce. Podczas Nocy Muzeów przygrywała kapela podwórkowa Junki z Buku. Kapela przyjechała do Świę-
ciechowy z Domu Kultury w Dobieżynie. Kapela Junki z Buku wykonuje kompozycje własne oraz popularne utwory folkloru miejskiego. Zespół bierze
udział w różnych imprezach okolicznościowych oraz przeglądach kapel podwórkowych. Junki z Buku grały do tańca także przy święciechowskiej Izbie.
Uczestnicy imprezy doskonale bawili się pod śmigłami wiatraka. Dobrej zabawie nie przeszkodziła zmienna pogoda. 

Organizatorami biesiady byli: Zespoł Pieśni i Tańca Marynia oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie. 

Biesiada w Izbie

więcej zdjęć na stronie
www.kultura-swieciechowa.pl


