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Sołtysi podsumowali kadencję

W spotkaniu udział wzięli: wójt
gminy Marek Lorych, sekretarz
gminy Patryk Tomczak oraz dy-
rektor Samorządowego Ośrodka
Kultury Marek Tulewicz. Wójt po-
dziękował za bardzo dobrą

współpracę, zaangażowanie, po-
święcony czas i wykonanie wielu
pozytywnych działań na rzecz
mieszkańców ich sołectw. Re-
dakcja "Kuriera Święciechow-
skiego" także dziękuje sołtysom

za dotychczasową współpracę. 
Życzymy im zdrowia i wszel-

kiej pomyślności. A osobom,
które zdecydowały się ponownie
ubiegać o to stanowisko, ży-
czymy przemyślanych wyborów

dla dobra swoich sołectw.
W kolejnym numerze

naszego miesięcznika przedsta-
wimy osoby, które reprezento-
wać będą nasze sołectwa. 

W czwartek, 7 lutego, w restauracji Scarabeus w Święciechowie odbyło się ostatnie spotkanie
z sołtysami działającymi w sołectwach naszej gminy. Wspólnie podsumowali mijającą kaden-
cję, która trwała od 2015 do 2019 roku. 
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Znamy najlepszych graczy 

Kolejno turnieje rozegrano: 27 października w Długiem Nowem - zwycięzca Wiesław Antoniak (poza konkursem Norbert Szulc), 24 listopada w Nie-
chłodzie - zwycięzca Piotr Nyczka, 15 grudnia w Piotrowicach - zwycięzca Henryk Maćkowiak, 12 stycznia w Piotrowicach - zwycięzca Leszek Stefa-
niak (poza konkursem Tadeusz Bartkowiak), 26 stycznia w Przybyszewie - zwycięzca Zygmunt Linka i 9 lutego w Święciechowie - zwycięzca Zygmunt
Linka. 

Na półmetku turnieju, a więc po trzech spotkaniach, na podium znajdowali się: I - Edward Gzyl, II - Grzegorz Stangret, III - Henryk Maćkowiak. Po
ostatnim turnieju w Święciechowie podsumowano cały sezon. Mistrzem Gminy Święciechowa w Grze w Kopa został Zygmunt Linka. Puchar Wójta dla
najlepszego gracza wręczył przewodniczący Rady Gminy Jerzy Machowiak. Na kolejnych miejscach uplasowali się: II - Wiesław Całujek, III - Edward
Gzyl, IV - Grzegorz Stangret, V - Jerzy Smektała, VI - Marek Antoniak, VII - Piotr Nyczka, VIII - Leszek Stefaniak, IX - Henryk Silawko i X - Lech Nyczka.
Nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników wręczyli przewodniczący Rady Gminy Jerzy Machowiak oraz prezes klubu Ryszard Płachta. Organi-
zatorem turniejów był KS Kormoran Święciechowa. 

Dobiegły końca Mistrzostwa Gminy Święciechowa w Grze w Kopa. Przypomnijmy, że na tere-
nie naszej gminy rozegranych zostało sześć spotkań. 

Bal Samorządowy
W sobotę, 23 lutego, na bal w klimatach z lat 60. zaprosili samorządowcy. Do tańca przy-

grywał zespół Venus. Wójt gminy Marek Lorych wręczył upominki dla trzech par, które prze-
brały się w stroje z tamtych lat. Bal Samorządowy trwał do białego rana. Dla uczestników
zabawy zatańczyły tancerki z Zespołu Pieśni i Tańca Marynia - w układach broadway oraz
kankana. Organizatorem imprezy była Rada Gminy Święciechowa. 
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Jak załatwić sprawę
W   U R Z ę D Z I E  G M I N y ?
Szanowni Państwo!
Kilka tygodni temu wznowiono nabór wniosków w ramach programu

"Czyste powietrze". Jego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji
do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewa-
nia domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych do-
mowych piecach. 

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych
źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające naj-
wyższe normy, są to: pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł
olejowy kondensacyjny, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe
(węgiel, biomasa), jak i przeprowadzenie niezbędnych prac termomoder-
nizacyjnych budynku, takich jak: docieplenie przegród budynku, wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej. Ponadto przedmiotem dofinansowania ob-
jęto: instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i in-
stalacji fotowoltaicznej), montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepła, montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej
wody użytkowej. 

Formą dofinansowania jest dotacja i/lub pożyczka. Jej wysokość uza-
leżniona jest od naszych dochodów (im mniejsze są nasze dochody, tym
wyższy procent dofinansowania). Dla osób o najniższych dochodach do-
tacja może wynieść nawet 90 proc. wartości inwestycji, a na pozostałe 10
proc. można uzyskać pożyczkę. Maksymalna kwota dofinansowania to
53.000 zł. 

Wnioski składa się w wersji papierowej lub elektronicznej do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu. Nabór wniosków
jest ciągły i są one rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu.

W celu ułatwienia Państwu złożenia wniosku i zdobycia szczegółowych
informacji wyznaczyliśmy w Urzędzie pracownika, który pomoże wszyst-
kim chętnym zapoznać się z zasadami programu oraz uzyskać odpowie-
dzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w przypadku spraw
i kwestii, które mogą budzić wątpliwości. 

Jednym z głównych powodów problemu smogu jest tzw. niska emisja.
Jak się jednak okazuje, sama wymiana systemu ogrzewania nie jest wy-
starczająca. Bez odpowiedniej izolacji domu całe ciepło może szybko
przeniknąć na zewnątrz. Wiele domów było budowanych w czasach, kiedy
jeszcze nie stosowano rozwiązania uwzględniającego izolację cieplną, co
prowadzi do marnowania energii i dużych strat ciepła, a także do wy-
ższych rachunków za ogrzewanie. Dlatego tak ważna jest termomoderni-
zacja domów, która dodatkowo wpłynie na oszczędności w domowym
budżecie.

Zachęcamy do skorzystania z programu!

ZASTęPCA WóJTA
PATRyK TOMCZAK

ZEBRANIE WIEJSKIE W NIECHŁODZIE
W lutowym numerze “Kuriera Święciechowskiego” 

podaliśmy złą datę zebrania wiejskiego w Niechłodzie. 
Zebranie wiejskie w tej miejscowości odbędzie się 
15 kwietnia o godz. 19. Za pomyłkę przepraszamy. 

W połowie lutego, zakończył się pierwszy z sześciu cyklicznych turniejów
o Mistrzostwo Klubu Szachowego UKS Skoczki Święciechowa. Turniej
został przeprowadzony na dystansie 7 rund w SOK-u w Święciechowie.
Ku zaskoczeniu pierwsze miejsce zdobył 8-latek Michał Mrukowski uzys-
kując wynik 7pkt/7pkt możliwych. Drugie miejsce zajął Tytus Winiarski
5pkt/7pkt, a trzecie - Filip Pietrzykowski 5pkt/7pkt. Wyróżnienia otrzymali
Oliwier Walkowiak, Ignacy Pietrucha, Miłosz Gęstwa, Patrycja Maćkowiak
oraz Zuzanna Turek. W turnieju udział wzięło 15 uczestników. Cały cykl 6
turniejów kończy się 26 października 2019 r. i wtedy poznamy mistrza
klubu. Uczniowski Klub Sportowy "Skoczki" Święciechowa zaprasza
na zajęcia szachowe w każdy czwartek (grupa 6-10 lat) oraz piątki
(grupa 11-18 lat) od godz. 17 do 19.

Pytania czytelników 
Do naszej redakcji wpłynęło zapytanie od mieszkańca

Lasocic odnośnie pozostawionych na ścianach budyn-
ków graffiti czy napisów, często niecenzuralnych. W za-
łączniku przesłał nam dwa zdjęcia popisanych ścian w
Przybyszewie oraz Święciechowie. Pytanie brzmiało, kto
powinien się teraz tym zająć, kto powinien to zamalować,
żeby bazgroły nie szpeciły naszej gminy?

Do tego typu zdarzeń, polegają-
cych na zamalowywaniu elewacji
budynków wulgarnymi napisami i
rysunkami, niestety dochodzi dosyć
często. Takie napisy traktowane są
jako akt wandalizmu i potępiane
przez organy ścigania. Niestety, na
gruncie obecnie obowiązujących
przepisów walka z nielegalnym
graffiti jest znacznie utrudniona. W
polskim ustawodawstwie nie ist-
nieje żadna poważna wzmianka
dotycząca usuwania z elewacji
ścian budynków graffiti, napisów,
zbędnych plakatów czy ogłoszeń.
Nie obowiązują obecnie odpowied-
nie mechanizmy prawne, które po-
zwalałyby władzom egzekwować
usuwanie napisów pojawiających
się na elewacjach budynków sta-
nowiących własność prywatną.
Graffiti pojawiające się na ścianach
budynków jest problemem, z któ-
rym bardzo często zmagają się
władze samorządowe. Przy aktua-
lnym stanie prawnym funkcjonariu-
sze służb porządkowych nie mogą
ani sami usunąć szpecących napi-
sów, ani zmusić właścicieli budyn-
ków do ich usunięcia.

Obecnie właściwie jedynym
przepisem, który mógłby być pod-
stawą do likwidowania graffiti poja-
wiającego się na ścianach
budynków będących prywatną
własnością, jest art. 5 ust. 2 Prawa
budowlanego (Dz. U. z 1994 r. nr
89, poz. 414, ze zm.). Zgodnie z
treścią tego przepisu ˝obiekt bu-
dowlany należy użytkować w spo-

sób zgodny z jego przeznaczeniem
i wymaganiami ochrony środowiska
oraz utrzymywać w należytym sta-
nie technicznym i estetycznym˝.
Norma ta wytycza więc regułę, że z
wykonywaniem prawa własności
nieruchomości wiąże się obowią-
zek utrzymania jej w odpowiednim
˝stanie estetycznym˝. Można więc
wnioskować, że właściciel jest zo-
bowiązany do zapewnienia, iż ele-
wacji należących do niego
budynków nie będą pokrywać
szpecące napisy.

Właściciel prywatnej posesji
może zgłosić na policję, że doszło
na jego terenie do aktu wanda-
lizmu. Gdy sprawca zostanie zła-
pany, można pociągnąć go do
odpowiedzialności i nakazać za-
malowanie zniszczonej elewacji. W
przypadku gdy sprawca nie zosta-
nie odnaleziony,  właściciel napra-
wia szkodę na własny koszt. 
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imieniny obchodzą
W   m a r c u

BOGDAN - 19 III
Bogdan to imię męskie pocho-

dzenia starosłowiańskiego, które
wywodzi się od wyrazów Bóg i Dan
(dany). Imię to oznacza: dany od
Boga lub Bogu oddany. Bogdan
ceni sobie życie rodzinne i jest na
ogół stały w uczuciach. Małżeństwo
musi dawać mu szansę na rozwój.
Świat jego uczuć jest prosty, ceni
sobie wzajemne zrozumienie i mi-
łość. Jako głowa rodziny doskonale
panuje nad sytuacją. Potrafi rozwią-
zywać konflikty i rozstrzygać wszel-
kiego rodzaju dylematy. To dobry i
ciepły człowiek, który chętnie po-
maga innym i jest bardzo uczynny.
Wbrew pozorom Bogdan jest bo-
wiem powściągliwy, enigmatyczny i
niechętnie wyjawia swe sekrety. Za-
wsze wysłucha i doradzi, ale własne
wnętrze skrzętnie skrywa. Ma bar-
dzo dobry charakter. Tak naprawdę
siłę i energię czerpie od znajomych,
jakimi się otacza. 

Dynamiczny, przedsiębiorczy i
bardzo energiczny mężczyzna. Am-
bicja pcha go do walki, a pewność
siebie pomaga mu odnieść zwycię-
stwo. Bogdan bardzo dobrze pora-
dzi sobie w roli biznesmena oraz

zrobi karierę w polityce.
W naszej gminie mieszka 25

panów Bogdanów. Najwięcej jest
ich w Długiem Starem - 6 i Lasoci-
cach - 5. Mieszkają też w Święcie-
chowie i Gołanicach - po 4, w
Strzyżewicach i Przybyszewie - po
2 oraz w Krzycku Małym i Niechło-
dzie - po jednym. 

Najstarszy Bogdan w gminie ma
76 lat i mieszka w Długiem Starem,
a najmłodszy ma 29 lat i mieszka w
Święciechowie. Bogdan imieniny
obchodzi także: 6 lutego, 17 lipca,
31 sierpnia i 2 września.

Bogdan Drobniak 
z Długiego Starego

POŻEGNANIE
W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

03.02 - Genowefa Ewa Fogt (1939), Święciechowa 
07.02 - Leszek Bogdan Rybarczyk (1955), Trzebiny
09.02 - Agata Zamelska (2019), Przybyszewo
10.02 - Dariusz Szczepaniak (1966), Strzyżewice
15.02 - Czesław Kazimierz Andrzejewski (1944), Przybyszewo
20.02 - Jan Kasperski (1929), Święciechowa
22.02 - Mateusz Radosław Homski (1991), Święciechowa
25.02 - Helena Łuczak (1926), Święciechowa

Pączki do rączki
W Tłusty Czwartek, 28 lutego,

w Przedszkolu Samorządowym
gminy Święciechowa zorganizo-
wano akcję pt. "Pączki do
rączki" - słodki smak pomocy. 

Aby pomóc potrzebującym, wy-
starczyło skosztować pysznego
pączka zakupionego w holu przed-
szkola. Każdy kupiony pączek to
wsparcie dla potrzebujących dzieci
- Matyldy, Mikołaja i Damiana! Już
od samego rana dzieci przed-
szkolne w towarzystwie swoich ro-

dziców mogli zakupić świeże
pączki na dobry początek dnia,
wrzucając pieniądze do puszki.
Koszt jednego pączka to 2,50 zł
lub więcej. W Tłusty Czwartek
można zjeść o jednego pączka
więcej niż zawsze! Tak więc słod-
kości szybko się rozeszły. Akcja
objęta była patronatem prezydenta
miasta Leszna oraz leszczyńskich
mediów. 

Ze sprzedaży pączków ze-
brano 836, 37 zł. 

W połowie lutego zakończyły się prace remontowe w Samorzą-
dowym Ośrodku Kultury w Święciechowie. Wewnątrz budynku, a
dokładnie w części bankietowej oraz na korytarzach, wymieniano
sufity w związku z zaleceniem kontroli przeciwpożarowej. Wygip-
sowana została także sala główna. Wymieniono również oświet-
lenie wewnętrzne. 

Trwa realizacja budowy drogi ul. Kolejowej w Lasocicach. Inwe-
stycja odbywa się w ramach inicjatywy lokalnej - wkład miesz-
kańców 15 proc. wartości inwestycji. 

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

DRUK:  Drukarnia Leszno



[ 5 ]KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

SOŁECTWO DŁUGIE NOWE: 
- Tłuczeń do utwardzania dróg: 10. 000 zł
- Stoły do Sali Wiejskiej: 5. 517, 80 zł
- Zakup urządzeń na potrzeby boiska sportowego przy szkole: 2. 000 zł
Razem: 17. 517, 80 zł

SOŁECTWO DŁUGIE STARE:
- Przebudowa ul. Nowej: 30. 000 zł
- Zakup rolet okiennych do Sali Wiejskiej: 2. 100 zł
- Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców: 3. 000 zł
- Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców: 4. 354, 50 zł
Razem: 39. 454, 50 zł

SOŁECTWO GOŁANICE:
- Oczyszczanie stawu ppoż.: 12. 500 zł
- Kruszenie gruzu z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gruntowych: 12. 000 zł 
- Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców: 1. 200 zł
- Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców: 1. 484, 15 zł
Razem: 27. 184,15 zł

SOŁECTWO HENRyKOWO:
- Urządzenie placu zabaw na osiedlu domów jednorodzinnych: 15. 000 zł
- Zakup stołów do Sali Wiejskiej: 3. 000 zł
- Ułożenie kostki chodnikowej przy budynku Sali Wiejskiej: 3. 187, 07 zł
Razem: 21. 187, 07 zł

SOŁECTWO KRZyCKO MAŁE:
- Budowa parkingu we wsi: 15. 000 zł
- Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców: 4. 000 zł
- Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców: 3. 844, 16 zł
Razem: 22. 844, 16 zł

SOŁECTWO LASOCICE, OGRODy:
- Budowa drogi ul. Kolejowej w Lasocicach: 39. 454, 50 zł
Razem: 39. 454, 50 zł

SOŁECTWO NIECHŁóD:
- Zagospodarowanie terenu przy Sali Wiejskiej na cele rekreacyjno - 
wypoczynkowe: 24. 777, 43 zł

Razem: 24. 777, 43 zł
SOŁECTWO PIOTROWICE:

- Zakup nowych elementów na plac zabaw: 2. 500 zł
- Remont terenu przed świetlicą wiejską: 10. 000 zł
- Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców: 1. 255, 98 zł
- Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców: 1. 000 zł
Razem: 14. 755, 98 zł

SOŁECTWO PRZyBySZEWO: 
- Zakup nowych elementów na plac zabaw: 25. 867, 06 zł
- Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców: 2. 000 zł
- Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców: 2. 000 zł
Razem: 29. 867,06 zł

SOŁECTWO STRZyŻEWICE: 
- Doposażenie Sali Wiejskiej: 3. 250 zł
- Remont Sali Wiejskiej: 19. 330, 16 zł
- Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców: 1. 000 zł
- Zakup usług pozostałych: 1. 000 zł
Razem: 24. 580,16 zł

SOŁECTWO ŚWIęCIECHOWA: 
- Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców: 3. 500 zł
- Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców: 3. 500 zł
- Wykonanie miasteczka gier planszowych dla dzieci na kostce 

brukowej na boisku sportowym przy ul. Strzeleckiej: 32. 454, 50 zł
Razem: 39. 454, 50 zł

SOŁECTWO TRZEBINy: 
- Przeniesienie Sali Wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń: 10. 000 zł
- Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców: 3. 714,95 zł
- Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców: 1. 238,31 zł
Razem: 14. 953, 26 zł

OGóŁEM WSZySTKIE SOŁECTWA RAZEM: 316. 030, 57 zł

FUNDUSZ SOŁECKI
na 2019 rok

Potrzebujesz r e k l a m y dla swojej firmy? Zareklamuj się w naszej gazecie! 
Cennik ogłoszeń znajdziesz na: www.swieciechowa.eu

W walentynkowym klimacie przebiegła karnawałowa zabawa, zor-
ganizowana przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Świę-
ciechowie. Impreza odbyła się w sobotę, 16 lutego, w Sali
Wiejskiej w Święciechowie. Do tańca przygrywał zespół Fest
Forte. Zebrani goście bawili się wspólnie do późnych godzin noc-
nych. Było wiele śmiechu, szalonych układów tanecznych, nie-
kończących się rozmów oraz pozytywnych emocji. Rada
Rodziców dziękuje serdecznie wszystkim uczestnikom zabawy
oraz osobom, które wspomogły organizację tej imprezy i zaanga-
żowały się we wszystkie podjęte działania.

W czwartek, 31 stycznia, w
Sali Wiejskiej w Święciechowie
odbyło się spotkanie organiza-
cyjne, na które zaproszono
wszystkie organizacje działa-
jące na terenie gminy Święcie-
chowa. 

Zaproszno 45 organizacji.
Przybyłych gości przywitał dyrek-
tor Samorządowego Ośrodka Kul-
tury Marek Tulewicz. O potrzebie
wspólnego omówienia planowa-
nych wydarzeń na dany rok
wspomniał także wójt gminy
Marek Lorych. Obecne na spotka-
niu stowarzyszenia, kluby, organi-
zacje przedstawiali swoje
propozycje imprez, które mają za-
miar zorganizować w najbliższym
czasie dla mieszkańców swoich
miejscowości. Te propozycje trafiły

do Ośrodka Kultury, gdzie stwo-
rzono zestawienie zbiorcze. Po-
wstał tzw. "Kalendarz Imprez",
który dostępny jest na stronie in-
ternetowej: www.kultura-swiecie-
chowa.pl. Kalendarz składa się z
ponad 140 imprez. Są w nim ujęte
wydarzenia sportowe, festyny, do-
żynki, spotkania okolicznościowe.
Wśród imprez jubileuszowych
znalazły się: 100 - lecie OSP w La-
socicach, 725 - lecie Strzyżewic i
20 - lecie KGW w Strzyżewicach,
70 - lecie KS Kormoran, 5 - lecie
Stowarzyszenia Elpa, wieczornica
z okazji 80. rocznicy wybuchu II
wojny światowej. Do szczegóło-
wego zapoznania się z imprezami
kulturalnosportowymi odsyłamy na
wyżej wspomnianą stronę interne-
tową. 

Spotkanie organizacji
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Felix i przyjaciele odwiedzili uczniów

W ostatni weekend karnawału, 2 marca, w Sali Wiejskiej w Święciechowie bawili się członkowie Zespołu Pieśni i Tańca Marynia. W
tym roku wyjątkowo tancerze uczestniczyli w balu przebierańców. Przebrali się wszyscy - młodsi, i starsi tancerze. Do wspólnej zabawy
zachęcał uczestników animator. Były zbiorowe tańce, gry, konkursy i dobra zabawa. 

Dobiegły końca prace remon-
towe w Sali Wiejskiej w Strzyżewi-
cach. 

Firma prowadziła prace od po-
łowy stycznia do 20 lutego. Re-
mont sali wykonano ze środków
Funduszu Sołeckiego przy wspar-
ciu gminy. Wykonano generalny
remont łazienki, kuchni, szatni oraz
korytarza. Zakupiono także wypo-

sażenie łazienki i kuchni. Pracami
zajęła się firma ogólnobudowlana
Budmar ze Strzyżewic. Przypo-
mnijmy jeszcze, że w zeszłym roku
ze środków Funduszu Sołeckiego
zakupiono stoły, krzesła, rolety ze-
wnętrzne oraz wyremontowano
salkę. Prace malarskie wykonali
mieszkańcy Strzyżewic w czynie
społecznym. 

Remont w Strzyżewicach

We wtorek, 19 lutego, ucznio-
wie klas szóstych szkoły podsta-
wowej w Święciechowie wzięli
udział w imprezie edukacyjnej pt.
"Felix i przyjaciele", zorganizowa-
nej w Miejskim Ośrodku Kultury w
Lesznie przez Teatr Współczesny

z Krakowa. Spektakl był inspiro-
wany serią książek z gatunku
science fiction Rafała Kosika, w
których mamy liczne przygody,
wartką fabułę, częste zwroty akcji,
a wydarzenia okraszone są humo-
rem. Wszystkie działania na sce-

nie przedstawiono tak, by młodzi
widzowie łatwo i szybko mogli
utożsamić się z bohaterami
utworu i podążać za ich niezwy-

kłymi przeżyciami. Dodatkowym
atutem przedstawienia były auto-
rskie piosenki i ich oryginalne wy-
konanie.

UWAGA RODZICE!
Przypominamy rodzicom, że zostało już tylko

kilka dni, aby w imieniu swoich pociech złożyć
wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok
2019/2020. Ostateczny termin mija 15 marca. To do
tego dnia w przedszkolu należy złożyć wszystkie
potrzebne dokumenty. 

Kryteria przyjęcia oraz wykaz potrzebnych do-
kumentów można znaleźć na stronach interneto-
wych przedszkola i Urzędu Gminy.
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Z wizytą u radnej
W poprzednim numerze naszego miesięcznika rozpoczęliśmy odwiedziny u radnych gminy
Święciechowa. W zeszłym miesiącu odwiedziliśmy przewodniczącego Rady Jerzego Macho-
wiaka, a tym razem poprosiliśmy o rozmowę wiceprzewodniczącą Edytę Borowczak.

Edyta Borowczak ma 29 lat.
Jest mieszkanką Święciechowy.
Pochodzi z Przybyszewa. Cho-
dziła do szkoły podstawowej i gim-
nazjum w Lasocicach. Następnie
kontynuowała naukę w Liceum
Ekonomicznym w Lesznie. Ukoń-
czyła studia na kierunkach: Zarzą-
dzanie Finansami Przedsiębiorstw
w WSMiZ w Lesznie oraz Mena-
dżer Projektu UE we Wrocławiu, a
także studia podyplomowe na kie-
runku Ekonomia Społeczna UE w
Poznaniu. W tej chwili jest dyrek-
torką leszczyńskiego kina. 

Pani Edyta jest mężatką i
mamą małego Kacperka. Na swoją
pierwszą sesję Rady przybyła
zaraz po tym, jak razem z synkiem
została wypisana ze szpitala. 

Pasją pani Edyty jest działal-
ność społeczna. Już jako trzynas-
tolatka była członkiem
Stowarzyszenia ZMW w swojej ro-
dzinnej wsi. Tam zajmowała się
m.in. organizacją festynów, półko-

lonii, rajdów rowerowych, zabaw
dla dzieci i młodzieży. Później peł-
niła także w stowarzyszeniu funk-
cję prezesa. 

- Te pierwsze działania spo-
łeczne nauczyły mnie organizacji i
pracy z ludźmi, a z czasem zdo-
byte umiejętności umożliwiły mi
szybki rozwój zawodowy - pod-
kreśla pani Edyta. 

Po ślubie zamieszkała wraz z
mężem w Święciechowie. I to w tej
miejscowości kontynuuje swoje
wolontariackie działania. Została
Lokalnym Liderem Gminy Święcie-
chowa, jest członkiem Rady So-
łeckiej oraz założycielem i
prezesem Stowarzyszenia Mo-
żeMy. 

Panią Edytę kojarzyć możemy
z organizacją takich akcji, jak: "Ak-
tywni - My", czyli zajęcia sporotwe
dla mieszkańców, różnego rodzaju
warsztaty oraz spotkania, a także
"Pogoń za Zającem". Za swoją
działalność społeczną otrzymała

wyróżnienie w ogólnopolskim kon-
kursie im. Marka Drapińskiego,
przyznawane przez Fundację Teb
Edukacja. 

Na profilu Facebooka prowadzi
stronę "To my - mieszkańcy gminy
Święciechowa". 

- Chodziło mi o to, aby miesz-
kańców naszej gminy zachęcić do
dzielenia się informacjami, by zgła-
szali swoje problemy i chwalili się
sukcesami czy radościami - pod-
kreśla pani Edyta. 

Edyta Borowczak została radną
gminy Święciechowa podczas
ostatnich wyborów samorządo-
wych. Jej kadencja trwać będzie
przez pięć lat. Startowała z okręgu
nr 5, reprezentując Komitet Wy-
borczy Wyborców Marka Lorycha.
Jej praca w Radzie dopiero się za-
czyna, ale pani Edyta ma już
pewne plany. Zależy jej na tym,
aby mieszkańcy żyli w czystym
środowisku, by powstawało jak
najwięcej miejsc do aktywności

sportowej. Ważne jest dla niej
także, aby dzieciom stworzyć
przyjazne miejsca do kreatywnych
zabaw i aktywnego spędzania
czasu wolnego. 

Pani Edyta lubi podróżować w
dalekie strony, ale także pozna-
wać uroki bliskich okolic. W wol-
nym czasie biega, zimą jeździ na
desce snowboardowej, a latem na
rolkach.

W ostatnich miesiącach jej
oczkiem w głowie jest oczywiście
synek, z którym uwielbia spędzać
każdą chwilę. 

Na początku 2019 roku kontynuowano czwartkowe zajęcia w Kuźni Marzeń w Lasocicach pod nazwą "Od kreatywności do aktywno-
ści". Przypomnijmy, że projekt rozpoczął się 29 listopada i trwał do 21 lutego. W tym czasie dzieci brały udział w różnorodnych zaję-
ciach rozwijających ich artystyczno - plastyczne umiejętności. Twórcze warsztaty obejmowały m.in. zajęcia mydlarskie, zabawę z gliną,
masą solną czy robienie biżuterii. W tym roku przeprowadzono warsztaty mydlarskie, z kartonów, wikliniarskie z papieru, recyklingowe,
modelowanie z balonów oraz warsztaty z eksperymentów. Projekt sfinansowany został ze środków Fundacji ORLEN - DAR SERCA. 

W sierpniowym numerze z 2017 roku chwaliliśmy się nowo powstałą wiatą przeciwsło-
neczną na placu zabaw w Święciechowie. W ramach inwestycji utwardzono plac pod wiatę
i wykonano jej montaż. Przypomnijmy, że utwardzeniem placu zajęła się firma MPBUD z
Leszna, natomiast wiatę wykonał Zakład Remontowo - Budowlany z miejscowości Par-
zymiechy. Inwestycję wykonano w ramach Funduszu Sołeckiego za kwotę 21. 305,16 zł.
Miała służyć rodzicom, którzy spędzają czas ze swoimi pociechami na placu oraz mło-
dzieży. Tymczasem od momentu postawienia wiaty została ona już dwa razy zdewasto-
wana. Za pierwszym razem małoletni sprawcy zostali złapani. Ponieśli oni kary za
dokonane uszkodzenia. Teraz znowu zostały powyrywane drewniane elementy wiaty. Tym
razem sprawców nie złapano. Apelujemy do młodzieży, aby nie niszczyła miejsc stworzo-
nych z myślą o nich. Osoby mieszkające w pobliżu i przechodniów prosimy o interwencje,
gdy widzą niewłaściwe zachowania. Dzwoniąc na policję możemy pozostać anonimowi. 
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Wspominamy księdza Michała Mentzela

Ksiądz Michał Mentzel urodził
się w roku 1819 w Święciechowie
w Wielkim Księstwie Poznańskim.
Był synem Mateusza i Teresy, z
domu Meisner. Przez rodziców
został wychowany i utwierdzony w
zasadach świętej wiary i rzetelnej
pobożności. 

W latach 1837 - 1844 uczęsz-
czał do gimnazjum w Trzemesznie,
prowadzonego przez jego wujka,
Jakuba Meisnera (Meissnera),
również pochodzącego ze Świę-

ciechowy. Jego wuj, dyrektor gim-
nazjum, kierował szkołą w Trze-
mesznie w okresie Księstwa
Warszawskiego w latach 1807 -
1815 i później aż do roku 1844.
Jakub Meisner zajął się dobrą edu-
kacją swojego siostrzeńca. W tej
szkole Michał Mentzel zdobył wy-
kształcenie oraz ugruntował swoją
społeczną i narodową postawę.

Michał Mentzel po ukończeniu
gimnazjum wstąpił do Seminarium
Duchownego w Poznaniu. Odby-
wał także praktyki teologiczne w
seminarium w Gnieźnie. W 1848
roku otrzymał święcenia kapłań-
skie. Przez krótki czas był wikariu-
szem przy katedrze poznańskiej.
Na zachowanym dokumencie
chrztu z lutego 1849 roku widnieje
jako kapłan udzielający tego sa-
kramentu w parafii Kicin.

Ksiądz Michał Mentzel 1 maja
1849 roku został skierowany przez
władze kościelne i rządowe jako
kapelan wojskowy w okolice Gło-
gowa do 19 Pułku Piechoty. Był to
tzw. Pułk Poznański, który w 1848
roku w związku z powstaniem wiel-
kopolskim, jako niepewny politycz-
nie, został wyprowadzony z
Poznania i przeniesiony do Zgo-
rzelca i Lubania. Pułk ten, ze
względu na dużą liczbę służących
w nim Polaków, nazywany był "puł-
kiem Kaczmarków".

Całkowita władza w Wielkim
Księstwie Poznańskim, a od 1848
roku w Prowincji Poznańskiej, na-
leżała do nadprezydenta. Był on
pełnomocnikiem króla i w jego
imieniu sprawował nadzór nad
wszystkimi sprawami dotyczącymi
Księstwa. Nadprezydent Prowincji

Poznańskiej Eugen von Puttkam-
mer pismem z dnia 31 marca 1852
roku skierował księdza Michała
Mentzela do parafii śremskiej,
gdzie istniał wakat po śmierci pro-
boszcza Ignacego Strybla. Zrobił
to bez uzgodnienia z biskupem
Przyłuskim. Władze prowincji
chciały w ten sposób uzyskiwać
przychylność nowo powoływanych
księży w prowadzeniu polityki na-
rodowościowej. Na dodatek skie-
rowano księdza do parafii, gdzie
wcześniej biskup Przyłuski był pro-
boszczem. Zaogniło to stosunki
biskupa z nadprezydentem i było
powodem, dla którego instytucję
kanoniczną i funkcję proboszcza
śremskiego ksiądz Michał Mentzel
otrzymał dopiero w 1855 roku.

Ksiądz Michał Mentzel, wycho-
wanek trzemeszańskiego gimnaz-
jum, kuźni patriotów, nie ulegał
namowom von Puttkammera. Na
każdym kroku bronił polskich
mieszkańców Śremu.

Dla umocnienia życia katolic-
kiego i narodowego ksiądz Michał
sprowadził do Śremu jezuitów. Nie
było to łatwe zadanie. Pruskie wła-
dze w 1833 roku przeprowadziły
konfiskatę zakonów. Aby było to
możliwe, użyto sprytu - klasztor za-
istniał jako prywatna własność
śremskich ziemian w wykupionym
starym, rozsypującym się bu-
dynku, pochodzącym jeszcze z
1623 roku. 

Ksiądz Mentzel obronił w 1866
roku śremski klasztor przed inge-
rencją władz, które chciały go wy-
korzystać na szpital wojskowy.

Ksiądz dbał także o szkolnictwo
w Śremie. Należał do komisji pro-

gramowej oraz kuratorium śremskiego
progimnazjum. Walczył o polski i katolicki
charakter szkoły. Domagał się, aby szkołę
obsadzić tylko nauczycielami katolickimi i
aby językiem wykładowym był język polski.
Protestował, kiedy w październiku 1857
roku wybrano nadzór szkolny, w którym
czterech członków było protestantami, a
dwóch katolikami. W tym czasie w Śremie
zamieszkiwało 2331 katolików i 897 pro-
testantów. Ksiądz Michał Mentzel był jed-
nym z prekursorów pracy organicznej,
twórcą i członkiem honorowym Towarzy-
stwa Przemysłowego w Śremie pw. św.
Wojciecha. Utrzymywał bliskie kontakty z
mieszkającym w pobliżu Śremu powstań-
cem listopadowym hr. Cezarym Augustem
Platerem, kuzynem Emilii Plater, zagorza-
łym patriotą i bojownikiem o wolność Pol-
ski, społecznikiem o wielkich horyzontach.

Ze względu na zły stan zdrowia i upor-
czywy kaszel pochodzący z rozdęcia płuc
ksiądz Michał Mentzel w 1886 roku zrzekł
się zarządu śremskiej parafii. Oddał jej ad-
ministrację księdzu Piotrowi Wawrzynia-
kowi. Zmarł 3 grudnia 1889 roku. Miał 70
lat. Jego pogrzeb odbył się w Śremie 6
grudnia 1889 roku.

Po śmierci księdza Mentzela napisano:
"Był to zacny i wzorowy kapłan w całym
znaczenia tego wyrazu, o którym godzi się
powiedzieć: Extinctus amabitur idem (I w
grobie będzie przez ludzi kochany). Przed
czterema tygodniami zapadł na bolesną
chorobę, zwaną paskiem św. Franciszka, z
której jednak powstał, ale na to tylko, aby
w dwa tygodnie później na nowo ulec kil-
kakrotnemu paraliżowi narzędzi oddecho-
wych. Przed śmiercią dwukrotnie
przyjmował z rąk swego administratora sa-
krament święty. Pokój tej zacnej duszy…". 

Artykuł został napisany dzięki uprzej-
mości Grzegorza Mencela, spokrewnio-
nego z księdzem Michałem Mentzelem.
Informacje wykorzystane w artykule po-
chodzą ze strony pradzieje.com

W tym roku mija 200. rocznica urodzin oraz 130. rocznica śmierci pochodzącego ze Święcie-
chowy księdza Michała Mentzela - proboszcza śremskiego, społecznika, kreatora pracy organicz-
nej i opiekuna ubogich. 
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Dębowy Zakątek
Stowarzyszenie Nasze Trzebiny

zrealizowało projekt pod nazwą “Trze-
biny - magia dębowych alei". W ra-
mach projektu podjęto działania w celu
powstania Wioski Tematycznej. Stwo-
rzono Plan Rozwoju Wioski Tematycz-
nej. Mieszkańcy uczestniczyli w trzech
wyjazdach studyjnych i zapoznali się z
różnymi formami funkcjonowania tego

typu wiosek. Wieś Trzebiny jest mała
i liczy 183 mieszkańców. Są tu wspa-
niałe zasoby przyrodnicze w postaci
zabytkowych trzech alei - głównie dę-
bowych w wieku około 170 lat, pro-
wadzących do miejscowości oraz
parku pałacowego o powierzchni 5 ha
z bogatym drzewostanem. W Planie
Rozwoju Wioski Tematycznej okre-

ślono działania i ich usytuowanie,
które pomogłyby przyjmować
dzieci i dorosłych na różnorodne
zajęcia, pokazujące temat “dę-
bowy” w sposób przystępny i cie-
kawy. Projekt “Tworzymy Dębowy
Zakątek" polega na utworzeniu na
obszarze około 40 ar miejsca, w
którym prezentowano by różne ro-
dzaje dębów. Obecnie w alejach i
parku występują jedynie dwa ga-
tunki - dąb szypułkowy i dąb ame-
rykański, czerwony. W Zakątku

chcą prezentować inne dęby ros-
nące w Polsce, a także dokonania
polskiej dendrologii w postaci ga-
tunków wyselekcjonowanych
przez polskich botaników. Wszyst-
kie egzemplarze opatrzone zo-
staną tabliczkami ze stosownymi
informacjami. W Dębowym Za-
kątku w przyszłości planują także
ustawienie tablic mówiących o
określaniu wieku drzew, sposobów
ich pomiaru, a także zbudowanie
ścieżki sensorycznej. 

Wolontariat w szkołach
Ostatnio bardzo głośno jest na temat wolontariatu w szkołach. Nic dziwnego, bowiem przestrzeni do
podejmowania pierwszego wolontariatu najlepiej szukać tam, gdzie spędzamy dużo czasu, rozwi-
jamy się, nawiązujemy nowe znajomości i budujemy pogłębione relacje - wolontariat staje się wtedy
naturalną częścią codziennego życia. Dla dzieci i młodzieży takim miejscem jest właśnie szkoła.

Także podstawa programowa
kształcenia ogólnego podkreśla, że
zadaniem szkoły jest rozwijanie po-
staw obywatelskich i społecznych
uczniów w duchu akceptacji i sza-
cunku do drugiego człowieka tworze-
nie warunków do rozwijania
komunikacji i współpracy w grupie,
przygotowanie i zachęcanie do podej-
mowania działań na rzecz środowiska
szkolnego i lokalnego, w tym do an-
gażowania się w wolontariat.

Jan Paweł II kiedyś powiedział:
"Człowiek jest wielki nie przez to, co
posiada, lecz przez to, kim jest; nie
przez to, co ma, lecz przez to, czym
dzieli się z innymi". I właśnie ta myśl
przyświeca każdej z akcji, w którą an-
gażują się uczniowie szkoły w Dłu-
giem Starem.

Celem ich działania jest rozwijanie
postawy zaangażowania na rzecz po-
trzebujących pomocy, otwartości i
wrażliwości na potrzeby innych, życz-
liwości i bezinteresowności. Wolonta-
riusze mają aktywnie działać w
obszarze pomocy koleżeńskiej, spo-
łecznej, życia kulturalnego i środo-
wiska naturalnego. Współpracują
także z innymi organizacjami mło-
dzieżowymi, a także z organizacjami
samorządowymi, społecznymi, funda-
cjami, stowarzyszeniami itp. na polu
działalności charytatywnej.

Zeszły rok był dla wolontariuszy z

Długiego Starego przełomowy, bo po
raz pierwszy odważyli się wyjść z po-
mocą poza mury szkoły.

Zaczęło się od cyklicznych spot-
kań z najmłodszymi mieszkańcami
wsi - przedszkolakami. Wolontariu-
sze co dwa tygodnie przychodzili do
przedszkola przed swoimi zajęciami,
by móc potańczyć i pośpiewać z ma-
luszkami, by im poczytać ulubione
bajki lub przedstawić minispektakl
teatralny. Trzeba przyznać, że radość
przedszkolaków była najlepszą za-
płatą i dzieci zawsze bardzo entuzja-
stycznie reagowały na wspólne
zajęcia.

Doświadczenie zdobyte w miejs-
cowym przedszkolu otworzyło wolon-
tariuszy na kolejną akcję. Długie
Stare odwiedziły dzieci z Przedszkola

nr 21 w Lesznie (z Oddziałami In-
tegracyjnymi i Oddziałami Spe-
cjalnymi) im. Kubusia Puchatka.
Młodzież towarzyszyła im w wy-
prawie do gospodarstwa agrotury-
stycznego Donaty Musielak, gdzie
mali odkrywcy mogli zobaczyć na
własne oczy mieszkające tam
zwierzęta. 

Cały czas także szkolni wolon-
tariusze współpracują ze Stowa-
rzyszeniem Przyjaciół Szkoły i
Rozwoju Wsi Długie Stare. Człon-
kowie stowarzyszenia zawsze
mogą liczyć na nastoletnich po-
mocników. A pomoc ta jest nie-
zbędna, gdy trzeba np. wymyślić,
a potem poprowadzić gry i zabawy
podczas imprez okolicznościo-
wych. To właśnie wolontariusze

wspierali stowarzyszenie w czasie
wielkanocnej “Pogoni za zającem”
czy też mikołajkowych warsztatów.

Młodzież nie zaprzestaje
udziału w cyklicznych akcjach
charytatywnych. Zbierają grosze
w akcji “Góra Grosza” organizo-
wanej przez Towarzystwo Nasz
Dom, by wesprzeć dzieci wycho-
wujące się poza rodziną - w do-
mach dziecka i rodzinach
zastępczych. Sprzedają soczyste
jabłka w akcji “Jabłuszko”, z której
dochód jest przeznaczony na
pomoc chorym dzieciom. Co ty-
dzień składają się na utrzymanie
konia uratowanego przed rzeźnią.
Sprzedają kartki świąteczne we
współpracy ze Stowarzyszeniem
SURSUM CORDA, by wspomóc
chorych i niepełnosprawnych. Wo-
lontariusze zbierają także przy-
bory szkolne i środki czystości dla
dzieci z Afryki pod patronatem Ca-
ritasu. Nie pozostają też obojętni
wobec zwierząt mieszkających w
schronisku i dla nich również or-
ganizują zbiórkę jedzenia i zaba-
wek.

Ten rok stawia przed wolonta-
riuszami ze szkoły w Długiem
Starem nowe wyzwania. Najważ-
niejszym będzie wyjście z pomocą
do najstarszych i często samo-
tnych osób z Długiego Starego i
Długiego Nowego. Do tych, dla
których inni nie mają lub nie chcą
mieć czasu. Jedni będą potrzebo-
wać porąbania drewna, drudzy
będą wdzięczni za zrobienie zaku-
pów, kolejnym wystarczy tylko
wspólna chwila przy filiżance cie-
płej herbaty i szczery uśmiech wo-
lontariusza. Czasem tak niewiele
potrzeba, by uszczęśliwić dru-
giego człowieka.
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Tegoroczną zabawę karnawałową Rada Rodziców oraz grono pe-
dagogiczne Szkoły Podstawowej w Lasocicach zorganizowali im-
prezę stylizowaną. W sobotę, 9 lutego, w Sali Wiejskiej
zgromadzeni goście bawili się do muzyki z czasów PRL-u. Nie
zabrakło goździków na powitanie, kartek reglamentacyjnych, pla-
katów oraz peerelowskiego wystroju. Uczestnicy również wczuli
się w klimat i uatrakcyjnili zabawę pomysłowymi strojami. Orga-
nizatorzy dziękują wszystkim osobom, jak i sponsorom za pomoc
w przygotowaniu imprezy. 

Opowieści wolonatariuszy

W lutym uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Lasocicach go-
ścili wolontariuszki z Fundacji
Centrum Aktywności Twórczej. 

W spotkaniu brali udział ucznio-
wie klas VII-VIII oraz III gimnaz-
jum. Dziewczyny opowiadały o
tym, jak wyglądają wolontariackie
wyjazdy za granicę oraz wskazały
korzyści płynące z wolontariatu -
poznanie interesujących ludzi, od-
wiedzanie egzotycznych miejsc,
poznawanie nowych obyczajów,

nauka języka obcego, zdobywanie
kolejnych doświadczeń. Joanna i
Monika odbywały staż w Tajlandii i
Indonezji. Przez dwa miesiące
poznawały kulturę, zwyczaje, ob-
serwowały życie tamtejszych ludzi.
Podczas prezentacji uczniowie do-
wiedzieli się wielu interesujących
faktów i ciekawostek na temat kra-
jów azjatyckich, mogli podziwiać
wspaniałe zdjęcia. Uczniowie z za-
interesowaniem wsłuchiwali się
ciekawe opowieści.

Mieszkańcy walczą o ścieżkę 
Stowarzyszenie ZMW Przybyszewo oraz Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkoły i Rozwoju Wsi Długie Stare podjęły wspólną akcję pod nazwą
"Rowerem. Leszno - Lasocice - Długie Stare".

Stowarzyszenia te chcą razem
zawalczyć o ścieżkę rowerową z
Leszna przez Lasocice do Dłu-
giego Starego. Uważają, że do tej
pory były tylko obietnice i zapew-
niania, że ścieżka powstanie. Do-
magają się konkretów.
Podkreślają, że razem z miesz-
kańcami uda im się doprowadzić
to zadanie do końca. Twierdzą, że
razem można zdziałać więcej!
Utworzyli także stronę na Face-
booku, na której znaleźć można
ich poczynania w tej sprawie. Tam
też poinformowali mieszkańców
gminy, że w dniu 19 lutego zostały
wysłane listy w sprawie budowy
ścieżki rowerowej przy drodze
krajowej nr 12 na odcinku Leszno
- Lasocice - Długie Stare, z pro-
śbą o interwencję oraz pisemne
poparcie inicjatywy. Skan pisma
dostępny jest w internecie. Pismo
z prośbą o interwencję otrzymali:
Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej Andrzej Duda, Kancelaria
Prezydenta RP, prezes Rady Mi-
nistrów Mateusz Morawiecki, Kan-
celaria Premiera, minister
infrastruktury Andrzej Adamczyk
Ministerstwo Infrastruktury, mar-
szałek województwa wielkopol-
skiego Marek Woźniak, wojewoda
wielkopolski Zbigniew Hoffmann,

przewodniczący Sejmiku Woje-
wództwa Wielkopolskiego Wie-
sław Szczepański, poseł na Sejm
RP Jan Dziedziczak, poseł na
Sejm RP Jan Mosiński - poseł na
Sejm RP, poseł na Sejm RP Woj-
ciech Ziemniak, poseł do Parla-
mentu Europejskiego - Ryszard
Czarnecki, poseł do Parlamentu
Europejskiego - Andrzej Grzyb,
posłanka do Parlamentu Europej-
skiego - Krystyna Łybacka, sena-
tor - Marian Poślednik, sekretarz
Stanu w Ministerstwie Inwestycji i
Rozwoju - Andżelika Możdża-
nowska. Pismo z prośbą o popar-
cie pisemne inicjatywy wysłano
również do następujących osób:
wójt gminy Święciechowa Marek
Lorych, przewodniczący Rady
Gminy Święciechowa Jerzy Ma-
chowiak, starosta powiatu lesz-
czyńskiego Jarosław Wawrzyniak,
przewodniczący Rady Powiatu
Leszczyńskiego Jan Szkudlar-
czyk, prezydent miasta Leszna
Łukasz Borowiak, przewodniczący
Rady Miasta Leszna Tomasz Ma-
lepszy, Zarząd Dróg Powiatowych
w Lesznie, Komenda Miejska Poli-
cji w Lesznie, Komenda Państwo-
wej Straży Pożarnej w Lesznie,
dyrektor Szkoły Podstawowej w
Święciechowie, Długiem Starem i

Lasocicach oraz Portal Rowerowe
Leszno. Zaangażowane w bu-
dowę ścieżki stowarzyszenia z
niecierpliwością czekają na odpo-
wiedzi. 

Na stronie Facebooka oraz
www.przybyszewo. pl dostępna
jest petycja w sprawie budowy
ścieżki. Petycja skierowana bę-
dzie do Ministerstwa Infrastruktury
oraz do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad. Zachęca
się w niej mieszkańców do jej
podpisywania. 

Poprosiliśmy o rozmowę w tej
sprawie wójta gminy Święcie-
chowa Marka Lorycha, aby do-
wiedzieć się, czy gmina poczyniła
jakieś starania w sprawie budowy
ścieżki. Wójt odpowiedział nam,
że ten temat został podjęty na
ostatniej sesji w 2018 roku nowej
Rady Gminy. Wtedy to radni za-
dali pytanie dotyczące budowy
ścieżki rowerowej z Leszna do
Długiego Starego. W dniu 3 stycz-
nia 2019 roku wójt wybrał się na
spotkanie z dyrekcją oddziału
GDDKiA w Poznaniu. Rozmawiał
z zastępcą dyrektora Oddziału ds.
Zarządzania Drogami i Mostami
Tadeuszem Łuką. Jednym z po-
dejmowanych tematów była bu-
dowa ścieżki rowerowej. Wtedy
okazało się, że ścieżka rowerowa
wypadła z projektowanej inwesty-
cji na rok 2019, pomimo że
wcześniejsze ustalenia wskazy-

wały na to, iż jej budowa realizo-
wana będzie razem z zadaniem
związanym z sygnalizacją świetlną
na skrzyżowaniu w Lasocicach.
Dyrektor zapewnił wtedy, że będą
poczynione starania, aby przywró-
cić zadanie do realizacji. Po po-
wrocie z rozmów gmina wysłała do
oddziału GDDKiA w Poznaniu ofi-
cjalne pismo w wyżej wymienio-
nym temacie. 

W czasie, kiedy stowarzysze-
nia z Przybyszewa i Długiego Sta-
rego podjęły inicjatywę "Rowerem.
Leszno - Lasocice - Długie Stare",
do gminy przyszła odpowiedź z
GDDKiA, że zadanie to ma szansę
być uwzględnione w zadaniach in-
westycyjnych, jednak bez określe-
nia konkretnego terminu. Wójt
gminy Marek Lorych w tym samym
czasie otrzymał pismo od zaanga-
żowanych w budowę ścieżki sto-
warzyszeń, aby wesprzeć
inicjatywę jej budowy. Zwrócił się
do właściwego ministra infrastruk-
tury i budownictwa, załączając do-
tychczasową korespondencję z
oddziałem generalnym w Pozna-
niu. Przedstawił, jakie starania w
tej sprawie poczyniła gmina. Na
chwilę  obecną odpowiedzi jesz-
cze nie ma. Oczekujemy na pozy-
tywne ustosunkowanie się do
problemu. 
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Grupa 22 uczniów ze szkół

podstawowych w Święciecho-
wie oraz Długiem Starem miała
okazję podziwiać czołówkę pol-
skich lekkoatletów podczas ko-
lejnej edycji Orlen Cup. 

Impreza odbyła się w ponie-
działek, 4 lutego. Tradycyjnie
miejscem meetingu była łódzka
Atlas Arena. Zmagania polskiego
"Dream Teamu" z zawodnikami z
całego świata, przyniosły wiele
emocji. Uczniowie mieli okazję
oglądać takich sportowców, jak:
Konrad Bukowiecki, Ewa Swo-
boda, Sylwester Bednarek, Adam
Kszczot, Piotr Lisek, Michał Hara-
tyk, Paulina Guba czy Tomasz Ma-
jewski. Udział uczniów możliwy był
dzięki wójtowi gminy Święcie-
chowa Markowi Lorychowi i po-
słowi na Sejm RP Wojciechowi
Ziemniakowi. 

Podziwiali lekkoatletów na Orlen Cup

Karnawał to czas zabaw, także szkolnych. W Święciechowie z tej
okazji odbyły się szkolne dyskoteki. We wtorek, 12 lutego, bawili
się uczniowie klas VII-VIII SP i III Gim, a dzień później klas  IV-VI
SP. Zabawom towarzyszyło dużo śmiechu oraz wystrzałowa mu-
zyka. Młodsi uczniowie dodatkowo brali udział w różnych konkur-
sach przygotowanych przez Samorząd Uczniowski. Bawili się w
walentynkowe serca, wędrujący kapelusz, taniec na gazetach
oraz konkurencje z balonem. Wszystkie zabawy przeprowadzały
uczennice z gimnazjum. O oprawę muzyczną dyskotek zadbali
także uczniowie. Zabawy były bardzo udane. 

Wymieniali doświadczenia

We wtorek, 19 lutego, w sali se-
syjnej Urzędu Gminy w Święcie-
chowie odbyła się IV sesja III
kadencji Młodzieżowej Rady
Gminy. Podczas spotkania doszło
do wymiany doświadczeń z przed-
stawicielami Młodzieżowej Rady
Miasta Leszna oraz Stowarzysze-

nia ZMW Przybyszewo. Gościli
także radnych z nowo powstałej
MRG Kościan. Rozmawiali między
innymi o ewentualnej współpracy,
o działalności leszczyńskich rad-
nych oraz stowarzyszenia, a także
o podejmowanych przez nich ini-
cjatywach.

Z okazji Święta Zakochanych samorząd szkolny w Lasocicach
zorganizował dyskotekę walentynkową. Zadbał także o to, aby
uczniowie nie nudzili się podczas zabawy. Wraz z uczniami przy-
gotowali różne atrakcje: głosowanie na Króla i Królową Balu, lo-
sowanie imienia przyszłego wybranka, taniec z zawiązanymi
oczami. Imprezie towarzyszyła skoczna muzyka oraz niesamo-
wita atmosfera, dlatego do zabawy włączyli się także opiekuno-
wie. Można było nabyć smaczne przekąski, słodkości oraz
napoje. Uczniowie świetnie się bawili. 

Walentynki to wyjątkowy
dzień dla wielu osób. To
czas wyznawania miłości,
sympatii, przyjaźni. Również
w święciechowskiej szkole
nie zapomnieli o tym świę-
cie. Od początku lutego na
korytarzu ustawiona była
skrzynka, do której można
było wrzucać liściki. Dokład-
nie 14 lutego dziewczyny z
klasy VIIIb - Weronika Waw-
rzyniak, Klaudia Glapiak,
Weronika Pieczyńska i
Klaudia Szuster - wcieliły się
w rolę listonoszy i rozdały
pocztę walentynkową.
Trzeba przyznać, że listów
było bardzo dużo i sprawiły
one wiele radości obdaro-
wanym i obdarowującym.
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Bibliotekarz radzi
Na półkach bibliotecznych w Święciechowie znowu pojawiło
się sporo nowości. Wśród nich powieści, poradniki, biogra-
fie, literatura dla dzieci i młodzieży. Tym razem przedsta-
wiamy książkę Dagmary Skalskiej i Tomasza Skalskiego pt.
"Egoizm to nie grzech! : kurs na miłość". 

Każdy, kto przeczyta tę książkę,
wejdzie na ścieżkę pozytywnego
egoizmu i obierze kurs na miłość! -
pisze Dagmara Skalska we wstę-
pie. "Egoizm to nie grzech. Kurs na
miłość" jest odpowiedzią autorów
na to, co pragną dać światu -
własną filozofię życia, czyli życie w
zgodzie ze sobą. Poznaj legendę
Skalskich… Osiem lat byli małżeń-
stwem i kochali się jak szaleńcy, o
czym wiedzą ci, którzy spotykali się
z nimi w ramach warsztatów Pro-
jektu Egoistka. Uwielbiani za swą
niepokorność, autentyczność i ra-
dość życia. Zorganizowali cztery
ogólnopolskie kampanie społeczne,
ucząc kobiety pozytywnego ego-
izmu, dotarli do 300 tysięcy Polek,
bezpośrednio spotkali się z 10 ty-
siącami kobiet w ramach warszta-
tów. Stworzyli społeczność
pozytywnych egoistek, która liczy
ponad 50 tysięcy osób. Pracowali z
ciałem, umysłem, sercem i du-
chem. Przez pięć lat inspirowali do
życia autentycznego, a nie automa-
tycznego, do odkrywania własnego

potencjału i urzeczywistnienia go.
Nie uciekali przed trudnymi pyta-
niami, nawet wtedy kiedy stanęli w
obliczu śmiertelnej choroby Tomka,
nadal byli samodzielni w swoich
wyborach. Pozwolili, by doświad-
czenie choroby i śmierci wzmocniło
ich wewnętrznie. W lutym 2015
roku Tomek zmarł w wieku 41 lat na
raka. Dagmara wciąż kontynuuje
ich wspólne dzieło: Projekt Egois-
tkę.

Przez ostatnie cztery miesiące
na łamach naszego miesięcznika
informowaliśmy Czytelników o tym,
czym jest smog, skąd się bierze,
jak ten problem wyglądał na prze-
strzeni lat i co nam grozi w przy-
szłości, jeśli nadal przekraczane
będą normy smogowe. Informowa-
liśmy, dlaczego smog jest tak
groźny dla życia i zdrowia, a także
dawaliśmy porady, dlaczego lepiej
zapobiegać smogowi, niż z nim
walczyć. 

Kończąc pragniemy przypo-
mnieć tylko, jakie są sposoby

ochrony przed smogiem 
W momencie, gdy stężenie za-

nieczyszczeń przekracza normy,
przebywanie na dworze jest
szkodliwe dla naszego zdrowia.
Narażamy na niebezpieczeństwo
przede wszystkim nasze drogi od-
dechowe. Szczególnie zagrożone
są osoby starsze, chore, kobiety w
ciąży oraz małe dzieci. Jeżeli tylko
jest to możliwe, zaleca się im, żeby
nie wychodzić wtedy z domu.
Zdrowi dorośli powinni zaś po-
wstrzymywać się od aktywności fi-
zycznej na otwartym powietrzu.

Walka ze smogiem
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HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Gwiazdy sprawią, że będziesz
życzliwiej nastawiona do partnera.
Uda Ci się też znaleźć więcej czasu
na rozrywkę. W pracy mała rewolu-
cja, która przyniesie wszystkim ko-
rzyści.

Byk 20.04-20.05
Gwiazdy wróżą miłość, która

spadnie na Ciebie nagle. W starych
związkach dużo czułości i niespo-
dzianek. Ktoś dawno nie widziany
złoży Ci wizytę.    

Bliźnięta 21.05-21.06
Wpadniesz na oryginalny sposób

zarabiania pieniędzy. Kuj żelazo,
póki gorące. W sprawach domowych
okaż więcej cierpliwości. I wybierz
się gdzieś z bliską osobą.

Rak 22.06-22.07
Masz wrażenie, że zbyt wiele

osób chce się wtrącać w Twoje
sprawy. Zademonstruj więc, że
wiesz, co robisz i sama chcesz po-
dejmować decyzje. Skontroluj zdro-
wie.

Lew 23.07-22.08
Zamknij niepotrzebne projekty.

Przemyśl wydatki, przejrzyj szafy,
zastanów się, dlaczego wiele rzeczy
przecieka Ci przez palce. A potem
postaw na nowy porządek. 

Panna 23.08-22.09
Doskwiera Ci samotność? Daj

szanse bliskiej osobie. Rozmowa
może dużo zmienić. W pracy nie wy-
ciągaj na wierzch cudzych tajemnic.
Unikaj konfliktów.

Waga 23.09-22.10
Przed Tobą miesiąc wielu zda-

rzeń. Każdy będzie czegoś od Cie-
bie chciał, a obowiązki zawodowe
przybiorą na sile. Nie panikuj. Spo-
kojnie rozpocznij przygotowania do
świąt. 

Skorpion 23.10-21.11
Kłopoty będą Cię omijać. Dla sa-

motnych to czas na mały flirt. W sta-
łych związkach potrzeba trochę
więcej czułości. Nie zapomnij o waż-
nej rocznicy. 

Strzelec 22.11-21.12
Zbliża się dobry czas na podróże.

Mogą być prywatne, ale prawdopo-
dobnie będzie też służbowa propo-
zycja wyjazdu. Skorzystaj z niej.
Ogranicz nieco wydatki, pieniądze
będą Ci potrzebne. 

Koziorożec 22.12-19.01
Jeśli właśnie teraz chciałabyś za-

inwestować swoje pieniądze, prze-
myśl to. Każdy ekonomiczny projekt
trzeba dokładnie przeliczyć. Oczekuj
przesyłki - niespodzianki.

Wodnik 20.01-18.02
To będzie miesiąc dodatkowych

zadań. Więcej będziesz musiała zro-
bić w pracy, ale i w rodzinie. Nie
uciekniesz od ważnych decyzji. 

Ryby 19.02-20.03
Świąteczny czas trochę rozświetli

Twoją codzienność. Przygotuj się do
nich razem z bliskimi. Na początku
kwietnia oczekuj dobrej wiadomości. 

(: (: HUMOR :) :)
16 blondynek stoi pod kinem i

nie wchodzą do sali.Po chwili przy-
chodzi kasjer i pyta:

-Dlaczego panie nie wchodzą?
Jedna z blondynek odpowiada:
-Bo ten film jest od osiemnastu.

xxx
Na lekcji fizyki nauczyciel pyta

Jasia:
- Co to jest litr?
- To samo co kilogram, tylko na

mokro panie profesorze.
xxx

Nauczycielka pyta Jasia:
- Jasiu, wymień pięć rzeczy za-

wierających mleko.
- Masło, twaróg, ser i... i dwie

krowy! 

Lawendy - należy w różnych
miejscach szafy rozłożyć lniane wo-
reczki z lawendą oraz mydełka o
tym zapachu.

Liści laurowych - kilka listków
można włożyć między ubrania.
Można też rozłożyć je na półkach. 

Skórki cytrynowej - skórki cyt-
ryny suszymy w piekarniku. Usu-
szone wkładamy do szafek i

Czego nie lubią mole odzieżowe?

Marchewkowe
Składniki: 4 jajka, szklanka

mąki pszennej, 2 szklanki tartej
ubitej marchewki, 20 dag masła, 1
łyżeczka sody, 1,5 szklanki cukru,
cukier waniliowy, 1 czubata łyżka
cynamonu.

Przygotowanie: Rozpuść
masło. Jajka utrzyj z cukrem i cu-
krem waniliowym, dodaj mąkę wy-
mieszaną z sodą i zmiksuj. Dodaj
cynamon i cały czas mieszając -
marchewkę (wymień łopatki w mi-
kserze na świderki). Na końcu wlej
ostudzone masło. Masę przecedź
do formy wysmarowanej tłusz-
czem i bułką tartą. Piecz 30 minut
w temperaturze 200 stopni, potem
35 minut w temperaturze 35
stopni. Gotowe ciasto można polać
polewą czekoladową. 

Fasolowe
Składniki: 35 dag czerwonej fa-

soli, 2 jajka, mały kubek jogurtu na-
turalnego, łyżeczka proszku do
pieczenia, 2 łyżki ciemnego kakao
(nieodtłuszczonego), 2 łyżki cukru.

Przygotowanie: Fasolę zalej na
noc wodą, rano odcedź, zalej
świeżą wodą, gotuj, aż będzie
miękka. Ostudź w wywarze, od-
cedź, przepłucz i osącz. Przemiel
dwa razy. Kakao wymieszaj z cu-
krem i proszkiem do pieczenia.
Jajka wbij do miseczki i wymieszaj
z jogurtem. Obie mieszanki - sypką
i płynną - dodaj do masy fasolowej
i wymieszaj. Krótką keksówkę
wyłóż pergaminem, nałóż ciasto.
Wstaw do nagrzanego do temp.
180 st. piekarnika. Piecz około 40
minut. Ostudź, wstaw na godzinę
do lodówki. 

Warzywne ciastkaKRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

komórek. 
Kasztanów - jesienią zbieramy i

suszymy kasztany. A przez cały rok
zostawiamy je w szafach, aby od-
straszały niechcianych gości. 

Aromatycznych przypraw - do
maleńkiego woreczka wystarczy
włożyć ususzoną miętę, macie-
rzankę, ziele angielskie i zawiesić
go w szafie. Też będzie skuteczny. 

1. Muzykant
2. Przynosi szczęście
3. Kształt wulkanu
4. Płot
5. Wiązany pod szyją
6. Zdobi jelenia
7. Tam warzą piwo
8. Zabezpieczenie kredytu

9. Choroba nerek
10. Ruchy mięśni twarzy
11. Grzywna
12. Drąży kanaliki w drzewie
13. Bezsilność
14. Ląd
15. Rzewna poezja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

R 1 1
214 T

T 3 7
4 7 K 11

5 13 T
16 R 18

3 10 A
6 A 10 14

12 15 C
2 R 13 17

19 22 A
6 O 20 24

23 18 C
I 21

9 K
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Aby rozwiązać krzyżówkę, trzeba wpisać w poziome rzędy znaczenie
słów. Potem z oznaczonych liter ułożyć hasło. Prawidłowe hasło należy prze-
słać pod adresem redakcji lub na e-mail: gazeta@swieciechowa.pl (prosimy
podać adres zamieszkania). Rozwiązaniem konkursu ogłoszonego w ostat-
nim numerze „Kuriera...” było hasło: UCZNIOWIE ZAKOŃCZyLI ZIMOWE
FERIE. W drodze losowania wyłoniliśmy zwyciężczynię. Jest nią      MARIA
SPŁAWSKA. Nagrodę można odebrać w Samorządowym Ośrodku Kultury
w godz. od 8 do 15. Gratulujemy. Na rozwiązania czekamy do 30 marca.  

Na drewnianych meblach cza-
sem pojawiają się drobne zadra-
pania. Wystarczy wetrzeć w nie
wazelinę kosmetyczną. Po 24 go-
dzinach wypolerować szmatką.
Wazelina zamaskuje niewielkie
rysy. 

Zadbaj o meble
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Meliorując Rów Polski 
Nie jest to opowieść pełna medialnych "fajerwerków." Tyle że nie z tego składa się życie, ale
z codziennej pracy. W tym przypadku chodziło o meliorację Rowu Polskiego. Dbano o niego
przez cały okres międzywojenny i to chyba całkiem nieźle.

Z początkiem roku 1920 na-
stąpiło przejęcie Rowu Polskiego,
po naszej stronie granicy, przez
nowo zorganizowaną Spółkę
"Rów Polski". Od tego też czasu
rozpoczęto pertraktacje z zarzą-
dem niemieckim w celu podziele-
nia majątków i długów obydwu
spółek, bowiem podobna działała
po stronie niemieckiej. Rozmowy
nie przyniosły jednak żadnego re-
zultatu, bowiem niemiecki zarząd
żądał od polskiej spółki wynagro-
dzenia za utrzymanie pewnej czę-
ści rowu. Może i Polacy zgodziliby
się na takie rozwiązanie, dowcip
polegał jednak na tym, że cho-
dziło o część znajdującą się na
terytorium niemieckim. Na to nasi
melioranci nie tylko nie mogli, ale
i nie chcieli się zgodzić. Ostatecz-
nie więc ustalono, że porozumie-
nie nastąpi "na drodze
dyplomatycznej". 

Krótko potem po polskiej stro-
nie przystąpiono do prac, które
określono jako "ogromne". Tym
bardziej że rów był zaniedbany,
od roku 1911 nie zrobiono przy
nim praktycznie nic. Aby dopro-
wadzić go do porządku, należało
utrzymać stale 30 robotników. Co
więcej, pod koniec roku 1920 na
okres trzech tygodni zatrudniono
dodatkowo 30, a więc w sumie
pracowało tam 60 mężczyzn. Naj-
pierw wycięło trawę, następnie
gruntownie wyczyszczono rów -
wyrzucając z niego zbędny pia-
sek i szlam. Prace te kosztowały
łącznie 350.000 marek polskich -
taka waluta obowiązywała w na-
szym kraju do roku 1924. 

Co więcej, po wykonaniu tych
prac, spółka wystąpiła do Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu o
przyznanie dotacji w wysokości
1.5 miliona marek. Urzędnicy
zgodzili się, choć nie na tak dużą
sumę, przekazali bowiem milion. 

Do końca roku 1920 plano-
wano zakończyć wszystkie prace,
jednak na przeszkodzie stanęły
ciężkie mrozy. Ostatecznie wyko-
nano je, gdy zimno puściło. Był to
remont śluzy tworzanickiej, czyli
przy wsi Tworzanice oraz drobne
remonty przy samym rowie. Te
prace kosztowały 250 tys. marek. 

Niemcy nie mieli się mie-
szać 

3 marca 1921 roku w Lesznie
odbyło się zebranie zwołane

przez starostę leszczyńskiego
jako władzę nadzorczą nad pol-
ską częścią rowu polskiego - ślą-
skiego, jak go określono. Obecni
byli delegaci z poszczególnych
gmin położonych wzdłuż rowu,
czyli z powiatu leszczyńskiego,
gmin Święciechowa, Rydzyna
oraz Poniec. Gminę Święcie-
chowa reprezentowali: z Przyby-
szewa major Lehman (dodamy,
że to właściciel dóbr w Przyby-
szewie), Schwont, Wasiałka, Pło-
cienniczak, Stelmach, Pawlak.
Zaborowo: Kegel i Śliwa. Strzyże-
wice: Kula. Długie Nowe: Pa-
włowski. Lasocice: Kirschke,
Wachowiak. Powołano wówczas
"Spółkę dla melioracji Rowu Pol-
skiego na powiaty Leszno i Go-
styń." Na przewodniczącego tej
spółki o bardzo długiej nazwie wy-
brano pana Filisiewicza, jego za-
stępcą został wiceburmistrz
Leszna Paweł Dombek. 

Na początek panowie ustalili,
żeby ruszyć z dalszymi pracami,
konieczne są im "przekroje pod-
łużne tego rowu". Problem w tym,
że zostały one po drugiej stronie
granicy. W tej sytuacji zamierzano
się po nie wybrać do Góry i
Wschowy. Jednocześnie za-
strzegli sobie "samodzielność" w
podejmowaniu decyzji co do pla-
nowania i przebiegu prac po pol-
skiej stronie. Krótko mówiąc, nie
mieli ochoty, by mieszali im się do
tego Niemcy. Co na to nasi za-
chodni sąsiedzi, nie wiemy, ich
stanowisko w tej sprawie się nie
zachowało. 

Kolejna informacja o działaniu
spółki pochodzi z 27 stycznia
1922 roku - z pisma przesłanego
przez Urząd Wojewódzki w Poz-
naniu. Informowano tam, że
Spółce przekazane zostało osiem
milionów marek za wykonane
prace przy rowie polskim. Za to,
że rów wyczyściła do normalnej
głębokości, wydobywając szlam i
piasek. To spowodowało, że ro-
boty mogły być odebrane przez
Urząd Melioracyjny w Poznaniu. 

Dlaczego tak się śpieszyli? 
Teraz mamy bardzo długą

przerwę bo do 13 listopada 1933
roku. Wówczas to przysłano do
Spółki pismo z kancelarii adwo-
kackiej Piechocki&Kręglewski z
Poznania. Spółka ta z siedzibą
przy placu Wolności 3. reprezen-

towała hrabiego Karwickiego z
Mizocza, właściciela majętności
Długie Stare. Adwokat Piechocki
jako jego pełnomocnik prosił o
przesłanie zestawiania kwot jakie
od 1 stycznia 1931 roku majątek
powinien przekazywać na utrzy-
manie rowu. Do tego dołączono
stwierdzenie, że jeśli majętność
oprócz gotówki wniosła do spółki
także materiały, to kancelaria
chciałaby dowiedzieć się, co to
było i w jakiej wartości? Dopisano
jeszcze, że sprawa jest bardzo
pilna. Zapewne nie dowiemy się
już nigdy dlaczego poznańska
kancelaria nie posiadała tych
podstawowych przecież danych
oraz dlaczego panom adwokatom
tak się śpieszyło z ich uzyska-
niem? 

Rok następny, czyli 1934. Z
niego to pochodzi informacja o
składkach jakie zapłaciły majątki
Henrykowo i Zaborowo (jako ca-
łość) w trzech minionych latach
na meliorację rowu. Było to: 1931
- 2. 637,93 zł, 1932 - 1. 436. 84.
1933 - 1. 438. 84. 

Z 26 lipca 1934 roku zachował
się raport, który przygotował bu-
downiczy miejski w Lesznie Graff.
Pisał, że w obecności dozorcy
pana Stelmacha oglądał rów.
Wówczas było przy nim zatrud-
nionych 10 pracowników. Wyrów-
nali i wyregulowali skarpy rowu po
stronie północnej, a także wycią-
gali stare pale. Pracowano akor-
dowo. 

13 października 1934 roku
wicestarosta leszczyński Krauze
pisał do pana Filisiewicza jako
przewodniczącego "Spółki dla
melioracji Rowu Polskiego na po-
wiaty Leszno i Gostyń." List był
dość krytyczny. Chodziło o plany
(nie zachowane), które Spółka
przesłała wcześniej do starostwa.
Dotyczyły jak najlepszego wyko-
rzystania wody z rowu do nawad-
niania okolicznych pól w okresie
posuchy. Wicestarosta twierdził,
że plan był bardzo słaby tech-
nicznie i w ogóle niedopraco-
wany. 

Pokrywając stare długi 
Kolejna informacja to rok

1937. 27 kwietnia Stefan Smólski
pełnomocnik hrabiego Józefa
Dunin - Karwickiego właściciela
majątku Długie Stare, pisał do Za-
rządu Spółki. Informował, że w

imieniu swego mocodawcy godzi
się na uregulowanie zaległości za
lata ubiegłe, konkretnie za cztery
i pół roku. Co ciekawe, chciał za-
płacić listami Poznańskiego Zie-
miaństwa Kredytowego, lub jak
napisał "względnie innymi lis-
tami." Prosił, by wskazano mu
formę płatności, jej termin oraz
dokładną sumę zaległości.

Ostatnie zachowane pismo
nosi datę 29 listopada 1937 roku.
Przygotował je Stefan Smólski.
Można powiedzieć, że ten sam
Smólski, tylko że tym razem nie
wystąpił już jako pełnomocnik, a
dzierżawca majątku w Długiem
Starem. Informował Zarząd
Spółki, że we wrześniu majętność
Długie Stare dostała stamtąd
nakaz z żądaniem zapłaty reszty
składki za rok 1937 w wysokości
396,23 zł. Twierdził, iż nakaz zos-
tał wysłany przez niedopatrzenie,
gdyż składka ta została zapła-
cona jeszcze w czerwcu tamtego
roku. Tyle, że zarząd majętności
o tym zapomniał i wpłacił tę sumę
jeszcze raz do kasy spółki melio-
racyjnej. Prosił, by pieniądze
przelać do jego brata Jana Smól-
skiego. Jednocześnie twierdził,
że suma ta w żadnym wypadku
nie może zostać zatrzymana "na
pokrycie dawnych zaległości ob-
ciążających właściciela majętno-
ści Józefa hr. Dunin -
Karwickiego. Mogę zgodzić się,
że za zaległości wobec spółki od-
powiada majętność, z czego jed-
nakże nie wynika, że odpowiada
dzierżawca swoim własnym kapi-
tałem". Dodał jeszcze, że "właści-
ciel bynajmniej nie uchyla się od
uregulowania tej zaległości. Czę-
ściowo już ją uregulował, zwracał
się z podaniem o zezwolenie ure-
gulowania reszty listami Poznań-
skiego Ziemiaństwa Kredytowego
i w chwili obecnej składa jedno-
cześnie podanie w sprawie ure-
gulowania tej zaległości.
Egzekucja więc w danym wy-
padku jest zupełnie zbędna". 

DAMIAN SZyMCZAK

Źródło: Archiwum Państwowe
w Lesznie, Starostwo Powiatowe
w Lesznie, Akta rowu polsko - ślą-
skiego, sygnatura 414. 
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Spotkanie przy ognisku

NA SPRZEDAŻ MIESZKANIE
W ŚWIĘCIECHOWIE

53 m²

GOTOWE DO ZAMIESZKANIA Z WYPOSAŻENIEM
OGRZEWANIE: eko-groszek

KONTAKT pod numerem telefonu: 

695260620

Po raz drugi w Święciechowie odbyło się zimowe spotkanie przy
ognisku. Całe rodziny spotkały się w sobotę, 9 lutego, przy “strzelnicy” w
święciechowskim lesie. Dla uczestników spotkania przeprowadzono gry i
zabawy z nagrodami. Były bańki mydlane, wspólne biesiadowanie przy
ognisku oraz pieczenie kiełbasek. Na biesiadę zaprosili: sołtys i Rada So-
łecka Święciechowy oraz Stowarzyszenie MożeMy. Organizatorzy dzię-
kują uczestnikom za przybycie, strażakom z OSP Święciechowa za
zabezpieczenie imprezy i przeprowadzone konkurencje oraz panom, któ-
rzy użyczyli bryczki do przewozu najmłodszych uczestników. 

W czwartek, 21 lutego, przedszkole w Święciechowie odwiedziła Ka-
pela "Góralska Hora" ze Szczyrku. Ubrani w ludowe stroje góralskie przy-
witali przedszkolaków charakterystyczną gwarą oraz zaprosili na koncert.
Nie zabrakło skrzypiec, akordeonu i kontrabasu. Dzieci bardzo chętnie
uczestniczyły w zabawie a nóżki same podrygiwały do tańca.

Na góralską nutkę



[ 16 ] KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

BALE W KARNAWALE

Bal karnawałowy to atrakcja bardzo lubiana przez dzieci, dostarczająca im wielu przeżyć i radości. Dzień
balu to dzień niezwykły dla przedszkolaków. Po długich oczekiwaniach dzieci w końcu mogły w nim uczest-
niczyć. Wszystkie grupy działające w święciechowskim przedszkolu uczestniczyły w balu kostiumowym.
Dzieci miały różne ciekawe przebrania. Dostrzec można było wśród nich bohaterów znanych bajek, wróżki,
królewny, motylki, rycerzy, piratów, policjantów, Spider - Mana, Batmana.. i wiele innych wspaniałych i ko-
lorowych postaci! Na sali podczas tańców robiło się kolorowo, wszyscy bawili się wesoło, uśmiech nie zni-
kał z twarzy mimo chwilowego zmęczenia. 


