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W pierwszy dzień wiosny - 21 marca - w Sali Wiejskiej
w Święciechowie odbyło się przedstawienie teatralne
dla dzieci i młodzieży. Spektakl pt. "Szelmostwa Lisa Wi-
talisa" to opowieść o chytrym lisie i grupie zwierząt
ślepo zapatrzonych w swojego rudego sąsiada. Lis jest
bardzo sprytny, czym zyskuje przewagę nad innymi
zwierzętami. To przynosi mu nie lada korzyści, a osta-
tecznie doprowadza do objęcia stanowiska prezydenta
lasu. Jego surowe rządy nie trwają jednak długo. Jak to
w bajkach bywa, dobro wygrywa, a liska czeka nie-
uchronna kara. Na przedstawienie zaprosił Samorzą-
dowy Ośrodek Kultury w Święciechowie. 

WESOŁEGO ALLELUJA!
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
Mieszkańcom Gminy Święciechowa życzymy, 

by w rodzinach zagościły radość oraz wzajemne ciepło. 
Niech Zmartwychwstanie Pańskie, 
które niesie odrodzenie duchowe, 

napełni wszystkich spokojem i wiarą, 
da siłę w pokonywaniu trudności 

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. 
Życzą: 
Wójt Gminy

Marek Lorych
Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Machowiak
Redakcja 

"Kuriera Święciechowskiego"

PRZYGODY
LISA WITALISA
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Przedstawiciele naszych sołectw
W poniedziałek, 25 lutego, rozpoczęły się w naszej gminie zebrania wiejskie, podczas któ-
rych mieszkańcy poszczególnych sołectw wybierali sołtysów i członków rad sołeckich. Do tej
pory odbyło się 11 spotkań, a ostatnie zaplanowane jest na 15 kwietnia w Niechłodzie. Ze-
brania zwołane zostały przez Radę Gminy Święciechowa. We wszystkich radach sołeckich w
gminie będzie 54 członków i oczywiście 12 przewodniczących rad sołeckich. Najwięcej człon-
ków wiejskiego samorządu jest w Święciechowie - 9 oraz w Długiem Starem - 7. Poniżej przed-
stawiamy wyniki w poszczególnych miejscowościach. 

Henrykowo (25 lutego): Sołty-
sem wsi został Jacek Senftleben,
natomiast w skład Rady Sołeckiej
weszli: Patrycja Sobieraj, Beata
Maćkowiak i Robert Łomnicki.

Strzyżewice (25 lutego): Sołty-
sem wsi został Krzysztof Kołacki,
natomiast w skład Rady Sołeckiej
weszli: Przemysław Mikołajczak,
Marcin Antoniak i Sandra Sonnek. 

Długie Stare (26 lutego): Soł-

tysem wsi została Anna Urbańska,
natomiast w skład Rady Sołeckiej
weszli: Dawid Nowaczyk, Ma-
rzanna Foralewska, Ewa Tyrała,
Ewa Kupka, Wanda Szywała,
Beata Żymelska i Marek Kupka. 

Piotrowice (27 lutego): Sołty-
sem wsi został Hieronim Warliński.
Do Rady Sołeckiej należą: Ewa
Rosolska, Aneta Warlińska i Mar-
cin Pawlikiewicz. 

Krzycko Małe (27 lutego): Soł-
tysem wsi została Milena Herma-
nowicz, natomiast w skład Rady
Sołeckiej weszli: Izabella Kopka,
Eugeniusz Bartosiewicz, Ewa Jó-
zefowska, Adam Nawrot i Sylwia
Grześkowiak. 

Lasocice (28 lutego): Sołty-
sem wsi została Wiesława Mały-
cha. W skład Rady Sołeckiej
weszli: Marcin Pietrzak, Piotr Sa-

molak, Mikołaj Kostaniak, Marika
Solska i Anna Wasilewska. 

Długie Nowe (4 marca): Sołty-
sem wsi został na kolejną kaden-
cję Jan Nowacki. W skład Rady
Sołeckiej weszli: Dominika Du-
dzisz, Andżelika Ratajczak, Se-
bastian Burda i Mariusz
Bożkiewicz. 

Trzebiny (4 marca): Sołtysem
wsi na kolejną kadencję została
Dorota Wróbel. W skład Rady So-
łeckiej weszli: Izabella Emiliano-
wicz - Chrastek, Elwira Mulkowska
i Sylwia Mikus. 

Gołanice (5 marca): Na ko-
lejną kadencję na sołtysa wsi wy-
brano Kornelę Sztor. W skład
Rady Sołeckiej weszli: Jerzy Ma-
chowiak, Grzegorz Cieślawski,
Marek Trawa, Maciej Mikołajczyk i
Wiesława Matyla. 

Przybyszewo (6 marca): Soł-
tysem wsi został Marek Wójcik,
natomiast w składzie Rady Sołec-
kiej znaleźli się: Remigiusz Lecie-
jewski, Jarosław Molenda,
Mirosław Marach i Urszula Dola-
cińska. 

Święciechowa (7 marca): Soł-
tysem wsi na kolejną kadencję
został Józef Buszewicz. W skład
Rady Sołeckiej weszli: Roman
Borkowski, Radosław Górczak,
Krzysztof Kołodziejczyk, Urszula
Misiak, Edyta Borowczak, Jan Ka-
litka, Genowefa Matuszak, Maria
Stanek i Grzegorz Pazoła. 

Zebranie wiejskie w Niechło-
dzie odbędzie się 15 kwietnia. O
wynikach wyborów w tej miejsco-
wości poinformujemy w kolejnym
wydaniu naszego miesięcznika. 

Zdjęcie wykonane w czwartek,
7 marca, podczas spotkania sołty-
sów. 

W niedzielę, 10 marca, w Sali
Wiejskiej w Święciechowie zapre-
zentowali się soliści scen poznań-
skich. Koncert operetkowy
pt."Brunetki, blondynki" spotkał się
z olbrzymim zainteresowaniem,
przyciągnął pełną salę publiczno-
ści. Na święciechowskiej scenie
wystąpili znakomici artyści: Karo-
lina Garlińska, Klaudiusz Kapłon

oraz Dariusz Pietrzychowski. Wy-
stęp rozpoczął się od wielkiego
przeboju "Brunetki, blondynki",
śpiewanego niegdyś przez legen-
darnego Jana Kiepurę, później
publiczność która obok najwięk-
szych szlagierów operetkowych,
czardaszy, fragmentów musicalo-
wych usłyszała również kilka eks-
cytujących niespodzianek. Tak

wspaniały występ nie mógł obyć
się bez bisu, którego domagała się
widownia, nagradzając artystów
brawami na stojąco. Koncert był
wspaniałą okazją do świętowania
Dnia Kobiet oraz Dnia Mężczyzn,
które przypadały 8 i 10 marca. Ży-
czenia dla pań i panów złożyli wójt
gminy Marek Lorych oraz dyrektor
SOK-u Marek Tulewicz. 

Koncert solistów w Święciechowie
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Jak załatwić sprawę
W   U R Z Ę D Z I E  G M I N y ?
Szanowni Państwo!
Od 4 marca zniknął obowiązek wymiany prawa jazdy w przypadku

zmiany miejsca zamieszkania lub administracyjnej zmiany nazwy ulicy.
Dla kierowców oznacza to dużą oszczędność, koszt wymiany prawa jazdy
to bowiem 100 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury od tego dnia
obowiązuje nowy wzór dokumentów stwierdzających uprawnienia do kie-
rowania pojazdami. Nie zawiera on już adresu zamieszkania jego posia-
dacza. 

Wszystkie dotychczas wydane prawa jazdy pozostaną ważne do wska-
zanego na nich terminu. 

Dokumenty te nie podlegają obowiązkowej wymianie, nawet w przy-
padku zmiany umieszczonego na nich adresu zamieszkania.

ZASTĘPCA WóJTA
PATRyK TOMCZAK

PODZIĘKOWANIE
Składam serdeczne podziękowania 

byłej Radzie Sołeckiej z Krzycka Małego 
za wszelką pomoc, życzliwość 

i wsparcie w minionej 
kadencji sołtysowania. 

Szczególnie dziękuję paniom: 
Iwonie Korbel, Milenie Hermanowicz 

oraz Katarzynie Zielonarskiej. 

Dziękuję również Stowarzyszeniu
"Krzycka Wyspa Marzeń" 

za dobrą współpracę 
oraz panu Kazimierzowi Korbel 

za bezinteresowną pomoc w organizacji 
"Majówek konno - rowerowych". 

Ewa Rządkowska 

"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych"

Składamy szczere wyrazy współczucia, 
głębokiego żalu i słowa otuchy 

Rodzinie i Bliskim 

śp. Władysława Kaczmarka 
Dyrektor oraz pracownicy 

Samorządowego Ośrodka Kultury 
w Święciechowie 

Bezpłatne zajęcia fitness
W połowie marca w 

Lasocicach rozpoczęto
cykl zajęć fitness dla 

mieszkańców 
miejscowości 

i nie tylko.
Jeśli nie uczestniczyłeś(aś)
jeszcze w tych zajęciach, 

nic straconego. 
Najbliższe spotkania 17 

i 24 kwietnia 
o godz. 19.00 w Sali Wiejskiej. Zapraszamy!

POŻEGNANIE
W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

07.03 - Jerzy Kazimierz Sobieraj (1942), Święciechowa
09.03 - Władysław Józef Kaczmarek (1948), Długie Nowe
10.03 - Zbigniew Eugeniusz Bobowski (1954), Długie Stare
15.03 - Marianna Oborska (1932), Trzebiny
22.03 - Władysław Kulas (1935), Niechłód
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To już tradycja w Niechłodzie

W niedzielę, 24 marca, już po
raz 37. w Sali Wiejskiej w Nie-
chłodzie zorganizowano akcję
zbiórki krwi. Przeprowadził ją
działający przy OSP w Niechło-
dzie Klub Honorowych Dawców. 

Organizatorom poraz kolejny
udało się  zebrać sporo litrów cen-

nego płynu. 
Mieszkańcy Niechłodu oraz po-

zostałych miejscowości naszej
gminy chętnie angażują się w tę
akcję. 

Na wszystkich dawców, którzy
oddali tego dnia krew, czekał mały
poczęstunek. 
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imieniny obchodzi
W kwietniu

DENIS - 13 IV
Imię to wywodzi się od imienia

boga Dionizosa, który był patro-
nem wina i dobrej zabawy. To męż-
czyzna śmiały, przebojowy i pewny
siebie. Jest bardzo towarzyski. Na-
wiązywanie nowych znajomości
przychodzi mu z łatwością. Ma w
sobie niespożyte pokłady energii,
lubi być w ruchu. Nie znosi nudy.
Denis to człowiek rodzinny, ce-
niący wartości takie jak miłość i
przyjaźń. Pierwszy reaguje, gdy
komuś dzieje się krzywda, a bliscy
zawsze mogą na nim polegać.
Denis ma bardzo ciekawą osobo-
wość. Jest spontaniczny, a w życiu
kieruje się intuicją. Raz na jakiś
czas lubi poczuć zastrzyk adrena-
liny, nierzadko więc uprawia sporty
uważane za ekstremalne. Jest in-
teligentny i szybko się uczy, choć
w młodości niespecjalnie garnie
się do szkolnych obowiązków. Lubi
oddawać się swoim pasjom. Bywa
rozrzutny i ma skłonności do po-
dejmowania ryzyka. Ma w sobie
wiele uroku osobistego, jest przy-
stojny. Żyje na luzie i rzadko czym-

kolwiek się przejmuje. Zawodowo
sprawdzi się w profesjach, które
wiążą się z jego pasją. Monotonna
praca biurowa z pewnością nie da
mu radości ani satysfakcji. W na-
szej gminie mieszka zaledwie
dwóch Denisów - w Święciechowie
i Długiem Starem. Mają 19 i 10 lat.
Denis imieniny obchodzi także 26
lutego. 

Denis Nowaczyk 
z Długiego Starego 

W WOJSKU NA WESOŁO
Poborowy Jan Kowalski 

Do Naczelnika Sił Zbrojnych RP
Uprzejmie proszę o zwolnienie mnie z zaszczytnego obowiązku peł-

nienia służby wojskowej ze względu na trudną sytuację rodzinną, w ja-
kiej się znalazłem. A mianowicie. Mam 24 lata i ożeniłem się z wdową w
wieku 44. Moja żona ma córkę w wieku lat 25. Tak się złożyło, że mój oj-
ciec ożenił się z córką mojej żony. Tym samym, mój ojciec stał się moim
zięciem, gdyż poślubił moją córkę. W związku z tym jest ona jedno-
cześnie moją córką i macochą. 

Mojej żonie i mnie urodził się w styczniu syn. To dziecko jest bratem
żony mojego ojca, czyli jego szwagrem. Jednocześnie, będąc bratem
mojej macochy, jest moim wujkiem. Czyli mój syn jest moim wujkiem. 

Żona mojego ojca, czyli moja córka, powitała na Wielkanoc chłop-
czyka, który jest jednocześnie moim bratem, gdyż jest synem mojego
ojca. I wnukiem, ponieważ jest synem córki mojej żony. 

Jestem więc bratem mojego wnuka, a będąc mężem teściowej ojca
tego dziecka, pełnię jakby funkcję ojca mojego ojca, pozostając bratem
jego syna. Jestem wobec tego własnym dziadkiem. 

Dlatego też proszę uprzejmie o zwolnienie mnie ze służby wojsko-
wej, gdyż o ile mi wiadomo, prawo nie zezwala powoływać do wojska
jednocześnie dziadka, ojca i syna z jednej rodziny. 

Wierzę w zrozumienie mojej sytuacji. 
Z poważaniem, Jan Kowalski 

PRZyJMĘ UCZNIóW 
W ZAWODZIE ELEKTRyK 

TELEFON KONTAKTOWY - 605 664 785

We wtorek, 5 marca, w
ostatni dzień karnawału
bawili się seniorzy z te-
renu naszej gminy. Im-
preza odbyła się w Sali
Wiejskiej w Długiem Sta-
rem. Uczestnikom za-
bawy do tańca
przygrywał zespół mu-
zyczny Fenix. Nie za-
brakło też tradycyjnego
śledzika. Organizatorem
ostatków był Związek
Emerytów, Rencistów i
Inwalidów Oddział Rejo-
nowy w Święciechowie. 

W czwartek 21 marca,
uczniowie klas V-VIII
Szkoły Podstawowej oraz
III gimnazjum w Lasoci-
cach wzięli udział w wy-
cieczce szkolnej do
Teatru Muzycznego w
Poznaniu na spektakl
musicalowy pt. "Rodzina
Addamsów" w reżyserii
Jacka Mikołajczyka. Ta
sympatyczna historia,
przepełniona piękną mu-
zyką, tańcem i profesjo-
nalną grą aktorską,
zachwyciła wszystkich
uczestników wycieczki.
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Robótki ręczne 

Towarzystwo Przyjaciół
Strzyżewic zaprosiło mieszkanki
swojej miejscowości, i nie tylko,
na Kreatywne Integracje, a mia-
nowicie na warsztaty z filcowa-
nia. 

Spotkanie odbyło się w piątek,
15 marca, w świetlicy w Strzyżewi-
cach. Projekt Kreatywne Integracje
dofinansowany został przez Fun-
dację ORLEN - DAR SERCA. Pod-
czas spotkania panie uczyły się
tworzenia pięknych obrazów dzięki

technice filcowania wełny. W tajniki
wprowadziła je uczestniczka Ewa
Rosolska, która prowadziła zajęcia
i wyjaśniała zasady tworzenia tego
typu prac. Dla większości pań to
było pierwsze spotkanie z wełną
czesankową i igłą. Mimo to po-
wstały piękne, wielobarwne, pełne
ekspresji i misternych wzorów
kompozycje. Do obejrzenia zdjęć z
efektów tych warsztatów odsyłamy
na stronę Facebooka: Strzyżewice
- historia zdjęciem i piórem pisana. 

Kobiece zawody
W sobotę, 9 marca, z okazji

Dnia Kobiet na święciechowskiej
strzelnicy odbyły się zawody strze-
leckie dla pań działających w Kole
Gospodyń Wiejskich Włościanki w
Święciechowie. Zawody o Puchar
Przewodniczącej KGW w Święcie-
chowie przeprowadził Klub Żołnie-
rzy Rezerwy LOK działający przy

Samorządowym Ośrodku Kultury
w Święciechowie. Spośród uczest-
niczek najlepsze okazały się
panie: I miejsce - Maria Kalitka, II
miejsce - Mirosława Bagińska i III
miejsce - Elżbieta Migacz. Panie
strzelały z karabinka pneumatycz-
nego. Zawody zakończono wspól-
nym poczęstunkiem. 

Wspomnień czar
W piątek, 15 marca, w Sali

Wiejskiej w Święciechowie spot-
kały się osoby, które związane
są z Zespołem Pieśni i Tańca
Marynia. Zespół działa przy Sa-
morządowym Ośrodku Kultury
w Święciechowie od 30 lat. I to
właśnie z okazji tego jubileuszu
spotkali się obecni i byli tance-
rze zespołu. 

A przez wszystkie te lata prze-
winęło się przez zespół mnóstwo

osób. Dla nich zorganizowano
spotkanie pt. "Wspomnień czar",
podczas którego cofnięto się pa-
mięcią do lat wcześniejszych. Wy-
świetlono dla nich filmy z
wyjazdów zagranicznych, koncer-
tów, spotkań warsztatowych i naj-
ciekawszych wydarzeń z życia
zespołu. Impreza była bardzo sym-
patyczna, a podczas oglądania fil-
mów niejednokrotnie wybuchały
salwy śmiechu. 

Potrzebujesz reklamy?
Zareklamuj się w naszej gazecie!

Więcej informacji na stronie:
www.swieciechowa.eu
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Mistrzostwa szachistów w Stęszewie
W sobotę i niedzielę, 16 i 17

marca, członkowie UKS Skoczki
ze Święciechowy zagościli na
turnieju klasyfikacyjnym w Stę-
szewie. Były to V Mistrzostwa
Gminy Stęszew. 

Trener Damian Szymkowiak
wraz z 17 zawodnikami (juniorami)
próbował swych sił na jednym z
najsilniejszych turniejów w Wielko-
polsce. I to z efektami, ponieważ
spośród 17 graczy piątka uzyskała
lepsze normy na kategorie sza-
chowe. A mianowicie: Wojciech
Mroziński 3 kategoria, Marcel Mi-
kołajczak 4 kategoria, Filip Krako-
wiak 4 kategoria, Patrycja
Maćkowiak 4 kategoria oraz Stani-
sław Turek 5 kategoria. W tych roz-
grywkach w grupie B brało udział
64 najsilniejszych graczy z Wielko-
polski.

W grupie A natomiast startował
instruktor Damian Szymkowiak. Ry-

walizowało w niej 24 zawodników
od 2 kategorii wzwyż i z rankingiem
zawodowym tzw. ELO. Trener star-

tując z 8. numerem startowym za-
wody zakończył na bardzo wyso-
kim III miejscu, zdobywając normę

częściową 1 kategorię szachową z
rankingiem uzyskanym 2067
oczek. Turniej był przeprowadzony
na dystansie pięciu rund po 1,5
godz. na zawodnika - tzw. partie
długie. Tam trener wywalczył cztery
wygrane i tylko jedną porażkę.

Aktywnie u seniorów
Grupa Aktywny Senior dzia-

łająca przy Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Oddziału
w Święciechowie jest aktywna
przez cały rok. 

Dwa razy w miesiącu spotykają
się na grze w kręgle oraz bowlingu.
A od kwietnia ruszają na wycieczki
rowerowe i piesze z kijkami. Oso-
bami odpowiedzialnymi za organi-
zację pieszych i rowerowych
wycieczek są Henryka i Adam Hu-
dzikowie. Chętni którzy chcieliby
przyłączyć się do wspólnych wy-
praw, proszeni są o kontakt pod

numerem telefonu 694 - 838 - 618. 
Grupa Aktywnych Seniorów

skorzystała także z zaproszenia
zaprzyjaźnionej grupy Bojanow-
skie Kijki. W niedzielę, 24 marca,
uczestniczyli w V Marszu Ma-
rzanna 2019 w Tarchalinie. W im-
prezie wzięły udział także inne
grupy z okolicy. Po ośmiokilomet-
rowej trasie na mecie spotkało się
około 260 uczestników marszu.
Wszyscy zasiedli do wspólnego
posiłku. Uczestnicy marszu spę-
dzili miły dzień, dodatkowo ciesząc
się piękną, słoneczną pogodą. 

Wygrana pana Damiana
W marcu instruktor klubu

szachowego Damian Szymko-
wiak zaliczył bardzo udany mie-
siąc w rozgrywkach
szachowych w województwie
wielkopolskim. W niedzielę, 10
marca, odbył się pierwszy z
ośmiu turniejów z cyklu Grand
Prix Leszna w szachach.

Pragniemy poinformować, że
w rywalizacji najlepszy okazał się
Damian Szymkowiak z klubu UKS
Skoczki Święciechowa. Łącznie
zagrało 44 uczestników. W tym
również 10 - osobowa grupa ju-
niorów, składająca się z uczestni-
ków do 10. roku życia. Cały cykl
przewiduje osiem turniejów. Za-
wodnicy rywalizują ze sobą w sza-
chach szybkich, to oznacza, że
czas jest jednym z elementów gry.
Zawodnik, któremu skończy się
czas, przegrywa pojedynek. W
każdym turnieju nagradzani są

trzy najlepsi gracze oraz najlepsi
juniorzy. W inauguracyjnym tur-
nieju najlepszym zawodnikiem
został Damian Szymkowiak, in-
struktor z Uczniowskiego Klubu
Sportowego Skoczki Święcie-
chowa. Damian wygrał sześć z
siedmiu swoich pojedynków. Dru-
gie miejsce zajęła Arleta Dębo-
wiak, a trzeci był Witold Glapa.
Kolejne zawody VIII Grand Prix
Leszna odbyły się 23 marca, pod-
czas których Damian po raz ko-
lejny znalazł się na podium, tym
razem na III pozycji poprawiając
swą lokatę z pozycji startowej -
szóstej. Tym razem 6 punktów z 7
nie starczyło do wygranej, ale cie-
szy bardzo dobry wynik sportowy.
W tym turnieju udział brało 46 za-
wodników, w tym kilku naszych ju-
niorów ze Święciechowy.
Organizatorem Grand Prix Leszna
jest klub MMKS Wieniawa Leszno.
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Z wizytą u radnego
W lutym rozpoczęliśmy wizyty u radnych gminy Święciechowa nowej kadencji. Spot-
kaliśmy się z przewodniczącym Jerzym Machowiakiem i wiceprzewodniczącą Edytą
Borowczak. W tym miesiącu z naszego zaproszenia skorzystał radny i drugi wice-
przewodniczący Mikołaj Kostaniak. 

Mikołaj ma 23 lata. Jest miesz-
kańcem Lasocic. Z tą miejscowo-
ścią związany jest od urodzenia.
Tu chodził do przedszkola, szkoły
podstawowej i gimnazjum. Naukę
kontynuował w II Liceum Ogólno-
kształcącym w Lesznie na profilu
matematyczno - fizyczno - geogra-
ficznym. Po szkole średniej rozpo-
czął studia na Uniwersytecie
Adama Mickiewicza w Poznaniu
na wydziale nauk geograficznych i
geologicznych. W zeszłym roku
ukończył studia I stopnia, a od paź-
dziernika 2018 r. kontynuuje na tej
samej uczelni zaoczne studia ma-
gisterskie. Jak sam przyznaje
wcześniej myślał o zawodzie nau-
czyciela geografii, jednak z cza-
sem zaczął traktować swoje studia
hobbistycznie, jako rozwój zainte-
resowań związanych ze zwiedza-
niem i podróżowaniem. 

Po liceum odbył kilkumie-
sięczny staż w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Święcie-
chowie. To była jego pierwsza
styczność z pracą. Staż pozwolił
mu zapoznać się z obowiązkami
właściwie na wszystkich stanowis-
kach. Nawiązał wtedy znajomości i
kontakty z osobami pracującymi w
organizacjach i instytucjach na te-
renie gminy. Po stażu przez rok
pracował w leszczyńskim kinie. A
od przeszło dwóch lat jest doradcą
kluczowym oraz koordynatorem w
Stowarzyszeniu Centrum PISOP z
siedzibą w Lesznie. Do jego obo-
wiązków należy m.in. pomoc w za-
kładaniu organizacji
pozarządowych, w ich bieżącym
funkcjonowaniu, pozyskiwaniu fun-
duszy, pisaniu projektów. A jako
koordynator zajmuje się projektem
Leszczyńskiego Centrum Integra-
cji Wielkopolskich Inicjatyw Spo-
łecznych. 

Mikołaj Kostaniak wspomniał
nam, że już w II klasie szkoły pod-
stawowej, po I Komunii Świętej,
zaczął angażować się jako minist-
rant. To było jego pierwsze dodat-
kowe zajęcie poza obowiązkami
szkolnymi. Później, w 2011 r. wraz
z koleżankami z klasy zaangażo-
wał się w wolontariat w Stowarzy-
szeniu ZMW z Przybyszewa.
Osoby aktywnie działające w tej
organizacji zaraziły go chęcią rea-
lizowania różnorodnych projektów
na terenie ich miejscowości, i nie
tylko. 

W 2014 r. Mikołaj Kostaniak
wszedł do nowo utworzonej, roz-

poczynającej I kadencję Młodzie-
żowej Rady Gminy. Został jej prze-
wodniczącym. Razem z kolegami
zastanawiali się nad funkcjonowa-
niem i działalnością rady. Zorgani-
zowali m. in. Gminny Dzień
Młodzieży czy Paczkę pod Cho-
inkę.

W roku 2016, kiedy zakończyła
się jego kadencja w radzie mło-
dzieży, został prezesem Stowarzy-
szenia ZMW, a w skład Zarządu
weszły: Michalina Leciejewska,
Paulina i Weronika Matuszewska
oraz Jan Adamiak. W ostatnich la-
tach działalność stowarzyszenia
znacznie się rozszerzyła, m. in. o
pozyskiwanie różnych grantów, do-
datkowych funduszy z projektów. 

Członkowie ZMW za swój suk-
ces uważają stworzenie świetlicy
w Lasocicach pn. Kuźnia Marzeń.
Ta powstała przy zaangażowaniu
mieszkańców, w remoncie salki
pomógł ksiądz miejscowej parafii,
a stowarzyszenie znalazło środki
na wyposażenie. Odbywają się tu
spotkania i warsztaty dla miesz-
kańców w każdym wieku. Warto
też wspomnieć o dofinansowaniu
projektu "Wieś kulturą malowana",
dzięki któremu powstał mural na
budynku ZMW, a wolontariusze
wyjechali na wycieczkę do War-
szawy. 

- Stwarzyszenie ZMW jest
otwarte na współpracę z innymi or-
ganizacjami - podkreśla Mikołaj
Kostaniak. - Pod koniec ubiegłego
roku wraz z innymi organizacjami
z terenu naszej gminy postanowi-
liśmy napisać wspólny projekt pod
nazwą "Aktywność z naszej wioski
- FIOskowe życie", z którego po-
zyskać możemy 300. 000 złotych. 

Działalność wolontariacka oraz
doświadczenie zdobyte w pracy
spowodowały, że w grudniu 2018
r. Mikołaj wraz z koleżanką Joanną
Janowicz utworzyli w Śmiglu swoją
upragnioną fundację, która nosi
wymowną nazwę "Fundacja z Ma-
rzeniami". To jego nowa działal-
ność, która dopiero się rozwija, ale
już powstały pierwsze projekty na
rzecz dzieci i młodzieży w obrębie
powiatów kościańskiego i lesz-
czyńskiego. Jak podkreśla funda-
cja daje mu jeszcze większe
możliwości, pozwala działać sze-
rzej. 

Mikołaj Kostaniak został rad-
nym Rady Gminy Święciechowa
podczas ostatnich wyborów samo-
rządowych. Jest wiceprzewodni-

czącym rady. Pracuje w Komisji
Budżetu i Finansów oraz w Komisji
Kultury, Zdrowia, Oświaty i Po-
mocy Społecznej. Jako radny chce
dbać o młodzież oraz organizacje
pozarządowe z terenu naszej
gminy oraz podejmować bieżące
kwestie, takie jak zainicjowana w
ostatnim czasie akcja dotycząca
budowy ścieżki rowerowej z
Leszna do Długiego Starego. Pod-
kreśla, że w radzie panuje przy-
jazna atmosfera. Ceni sobie
połączenie doświadczenia wielo-
letnich radnych i świeżego spoj-
rzenie nowych, młodych członków
rady. Jako radny zawsze na pierw-
szym miejscu stawiać będzie
swoje rodzime Lasocice, ale

ważne są dla niego sprawy doty-
czące całej gminy. 

Pasją Mikołaja jest podróżowa-
nie i zwiedzanie. Swoje podróżni-
cze marzenia zaczął już
realizować, a przed nim jeszcze
wiele ciekawych wyjazdów.

- Nie lubię zorganizowanych
wycieczek w dużych grupach - do-
daje Mikołaj. - Najwięcej radości
sprawia mi, gdy sam organizuję
podróże od początku do końca,
sam zapełniam swój czas. 

29 - letni Marcin Olejniczak z
Wrześni udał się w pieszą drogę
do grobu świętego Jakuba w San-
tiago de Compostela w Hiszpanii.
Swoją podróż, ruszając z Wrześni,
rozpoczął 17 marca. 

Do naszej gminy przybył w pią-
tek, 22 marca. Przechodził przez
Święciechowę, Trzebiny i Nie-
chłód. A następnie udał się w kie-
runku Osowej Sieni i Wschowy.

Pan Marcin zdecydował się na sa-
motną wędrówkę, która liczyć bę-
dzie około 3500 km i potrwa około
trzech i pół miesiąca. Podróżuje
szlakiem św. Jakuba, który prowa-
dzi przez Polskę, Czechy, Niemcy,
Francję, aż do Hiszpanii, gdzie
znajduje się grób apostoła w San-
tiago de Compostela. Na zdjęciu
przy tablicy informacyjnej w Trze-
binach. 

Pieszo do Santiago 

Mamo! Tato! 
Zapisz mnie do biblioteki!

Zapraszamy rodziców wraz ze swoimi
pociechami do biblioteki! Zapisy odbywają

się bezpłatnie. Biblioteka otwarta jest 
w poniedziałki, wtorki, środy i piątki 

w godz. od 10 do 18. 
Biblioteka, ul. Ułańska 34

Święciechowa 
tel. 65 5330 359. 
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Złote Jabłka dla najlepszych
Przedsiębiorstwo Rolne działające na terenie gminy Święciechowa zostało wyróżnione podczas XXV edycji Ogólnopolskiego
Konkursu ROLNIK - FARMER ROKU. Uroczysta gala odbyła się w piątek, 8 lutego, w hotelu Sharaton w Warszawie. Na galę za-
proszono finalistów konkursu, których gospodarstwa w terminie od lipca do września wizytowali przedstawiciele Kapituły Kon-
kursu. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK - FARMER ROKU, a partnerem Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa. 

Konkurs ma na celu uhonoro-
wanie najlepszych polskich rolni-
ków, bez względu na formę
własności gospodarstwa czy spe-
cjalizację. W ten sposób docenia
się rolników indywidualnych, spółki
rolnicze oraz spółdzielnie. Celem
konkursu jest promowanie nowo-
czesnego rolnictwa i tych produ-
centów rolnych, którzy dzięki
pomysłowości i rozumnemu dzia-
łaniu potrafią dostosować swój
warsztat pracy do zmieniającego
się rynku i nowych realiów w ra-
mach wspólnej Polityki Rolnej Unii
Europejskiej. 

Podstawowym kryterium oceny
kandydatów w poszczególnych ka-
tegoriach była efektywność gospo-
darowania mierzona wydajnością i
uzyskiwanymi plonami. Premio-
wane były także osiągnięcia wyni-
kające z nowoczesnego
gospodarowania. Ocenie podle-
gały również stosowane technolo-

gie i techniki produkcji, rozwój gos-
podarstwa oraz działania na rzecz
ochrony środowiska przyrodni-
czego. Widząc potrzebę docenia-
nia i nagradzania trudu rolników,
zwracano także uwagę na pomy-
słowość, aktywność, przedsiębior-
czość czy zaangażowanie na
rzecz środowiska lokalnego. 

Nagrody przyznawano w na-
stępujących kategoriach: gospo-
darstwa rodzinne - hodowla bydła,
gospodarstwa rodzinne - hodowla
trzody chlewnej, gospodarstwa ro-
dzinne - zagroda edukacyjna, gos-
podarstwa o alternatywnych
źródłach dochodu, sadownictwo,
działy specjalne produkcji rolnej,
przedsiębiorstwa rolnicze - pro-
dukcja roślinna oraz przedsiębior-
stwa rolnicze - produkcja
zwierzęca. To właśnie w tej ostat-
niej kategorii nagrodzone zostało
Przedsiębiorstwo Rolne Długie
Stare Sp. z o. o. Przedsiębiorstwo

zgłoszone zostało przez Biuro Dy-
rektora Generalnego Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - Ze-
spół Nadzoru Właścicielskiego.
Zwycięzcy w poszczególnych ka-
tegoriach otrzymali tytuł ROLNIK -
FARMER ROKU i prawo używania
tego tytułu w swoich materiałach
promocyjno - reklamowych, statu-
etkę "Złote Jabłko", pamiątkowe
grawertony oraz nagrody rze-
czowe. Nagrodę dla Przedsiębior-
stwa Rolnego Długie Stare,
odebrał prezes spółki Piotr Rei-
mer. 

Przedsiębiorstwo Rolne Długie
Stare jest jednym ze strategicz-
nych spółek rolnych należących do
Skarbu Państwa. Spółka gospoda-
ruje na powierzchni 3152 hekta-
rów. Specjalizuje się w hodowli
bydła mlecznego i mięsnego.
Stado liczy 2500 sztuk. W tym
1000 krów mlecznych i 600 sztuk
bydła mięsnego. Bydło znajduje
się w czterech nowoczesnych fer-
mach wolnostanowiskowych,
gdzie stadem zarządzają kompu-
tery. W Niechłodzie udojem zaj-
mują się roboty. Hodowla bydła
mlecznego prowadzona jest w
oparciu o nowoczesne metody do-
skonalenia. Zwierzęta hodowlane
otrzymały najwyższe wyróżnienia
na licznych wystawach. W skład
spółki wchodzi siedem zakładów
rolnych: ZR Długie Stare, ZR
Krzycko Małe, ZR Niechłód, ZR
Strzyżewice, ZR Święciechowa,
ZR Trzebiny oraz Zakład Usług
Rolnych z Warsztatem i Grupą Re-
montowo - Budowlaną, Suszarnią i

Mieszalnią Pasz.
Konkurs objęty był patronatem: Mi-

nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dy-
rektora Generalnego Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz JM
Rektora Uniwersytetu Technologiczno
- Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich
w Bydgoszczy. Patronat medialny nad
imprezą sprawowały TVP1 oraz wy-
dawnictwo APRA za pośrednictwem
miesięcznika "Przedsiębiorca Rolny"
oraz multiportalu rolnego "Agropol-
ska".
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Uczniowie w gminie recytują 
W Szkole Podstawowej w Długiem

Starem, 28 marca, odbył się finał
Gminnego Konkursu Recytatorskiego,
który w naszej gminie stał się już tra-
dycją. 

Dzieci i młodzież z trzech szkół :
Święciechowy, Lasocic i Długiego Sta-
rego prezentowali się w trzech katego-
riach wiekowych. Gościem honorowym
konkursu była leszczyńska poetka Sa-
bina Klak. W najmłodszej kategorii wie-
kowej I miejsce zajęła Julia
Stachowska, II miejsce przyznano Bła-
żejowi Lester, a na III miejscu uplaso-
wała się Jessica Wilczyńska. W drugiej
kategorii wiekowej jury przyznało na-

stępujące miejsca: I - Stanisław Czu-
bała, II - Izabela Karpowicz, III - Ale-
ksandra Musielak. W ostatniej,
najstarszej grupie wiekowej na podium
znaleźli się: I - Alicja Marach, II - Ma-
ksymilian Tulewicz, III - Julia Kapała.
Jury w składzie Sabina Klak, Piotr Ka-
litka i Tomasz Kopydłowski było pod
ogromnym wrażeniem talentów
uczniów, zaangażowaniu, próbach ak-
torskich i opanowaniu przygotowanych
tekstów w poezji i prozie. Gratulujemy
zwycięzcom i wszystkim uczestnikom
konkursu. Organizatorem konkursu była
Szkoła Podstawowa w Długiem Starem.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pa-
miątkowe dyplomy i upominki. 

Siła głosu w Święciechowie
W sobotę, 30 marca, w

Sali Wiejskiej w Święciecho-
wie odbył się Powiatowy
Konkurs Piosenki Dziecięco
- Młodzieżowej "Siła Głosu". 

Organizatorami imprezy
byli Stowarzyszenie MożeMy
ze Święciechowy oraz Szkoła
Podstawowa w Święciecho-
wie. Głównym sponsorem
konkursu jest powiat lesz-
czyński. Imprezę wsparła
także Rada Rodziców Szkoły
Podstawowej w Święciecho-
wie oraz państwo Ludwika i
Andrzej Wawrzyniakowie. Do
konkursu zgłosiło się 65
uczestników z 12 szkół po-
wiatu leszczyńskiego. Soliści
startowali w trzech katego-
riach wiekowych. Wystąpiło
także dziewięć zespołów.
Uczestników oceniało profes-
jonalne jury, a czas oczekiwa-
nia na werdykt uatrakcyjniły
występy dzieci ze szkolnego
teatrzyku. Zaprezentowały
dwa przedstawienia: "Czer-
wony Kapturek po nowemu"
oraz "Wróbelek".

W y N I K I  K O N K U R S U
Grupa I (roczniki 2009 - 2011) 

Nagroda specjalna wójta gminy Święciechowa Marka Lorycha:
Alan Sztyler. I miejsce: Maja Małecka, II miejsce: Nadia Biedrzyńska,
III miejsce: Maria Wierzyk. 

Grupa II (roczniki 2006 - 2008) 
Nagroda specjalna Przewodniczącego Rady Powiatu

Leszczyńskiego Jana Szkudlaryczka: Wiktoria Muszyńska
I miejsce: Agnieszka Maćkowiak, II miejsce: Oliwia Juszczak,

III miejsce: Kinga Dybizbańska. 
Kat. III (roczniki 2003 - 2005) 

Nagroda specjalna dyrektora SP w Święciechowie Mirosława
Grzelczyka: Nina Żalik 

I miejsce: Aleksandra Wieland, II miejsce: Natalia Bajon,
III miejsce: Jagoda Andrzejczak. 

Zespoły: 
Nagroda specjalna sołtysa wsi Święciechowa 
Józefa Bauszewicza: Zespół Słoneczko 
Nagroda specjalna Rady Rodziców SP w Święciechowie: 
Zespół Kamerton 
I miejsce: Zespół Kaprys, II miejsce: Lidia Skorupińska i Anna Gra-

bowska, III miejsce: Maja Sowa i Franciszek Szulczyk.
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Na początku marca Rydzyna gościła
szkolne drużyny z terenu powiatu leszczyń-
skiego podczas Halowego Turnieju Piłki Noż-
nej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Miasta i
Gminy Rydzyna w kategorii wiekowej 2003 -
2005. 

W turnieju wzięło udział sześć drużyn: z
Pawłowic, Kąkolewa, Osiecznej, Drobnina,
Święciechowy i gospodarzy z Rydzyny.
Grano na zasadzie każdy z każdym. Nasze
dziewczęta odniosły dwa zwycięstwa, tyle
samo porażek i w jednym meczu podzieliły
się punktami. Siedem punktów pozwoliło na
zajęcie II miejsca za drużyną z Pawłowic.
Skład zespołu stanowiły: J. Kapała, W. Kę-
dziora, N. Dąbrowska, N. Błażejewska, D.
Sadowczyk, N. Jankowska, V. Torczyńska,
M. Fic oraz K. Glapiak. Gratulujemy. 

Srebrne dziewczyny piłki nożnej

Apel w Lasocicach
Uczniowie szkoły w Lasoci-

cach, w czwartek, 14 marca, ob-
chodzili Dzień Świętego Patryka,
patrona Irlandii. To irlandzkie
święto narodowe i religijne obcho-
dzone jest w Irlandii i innych kra-
jach anglojęzycznych 17 marca. Z
tej okazji Hanna Maćkowiak i Jo-
anna Przybyła wraz z chętnymi
uczniami z klasy V, VI i III gimnaz-
jum przygotowały apel. Dzięki wy-
stępom mogli bliżej poznać postać
św. Patryka i dowiedzieć się wielu
ciekawych faktów na temat sym-
boli, historii i kultury kraju, który na-

zywany jest Zieloną Wyspą. Jed-
nocześnie poznali kilku sławnych
Irlandczyków, a troje z nich uświet-
niło uroczystość swoją obecno-
ścią. Byli to: król Irlandii - Cormac
McArt, pisarz Jonathan Swift -
autor “Podróży Guliwera" oraz
Bono - lider zespołu U2. Ponadto
mieli okazję posłuchać hymnu Ir-
landii, którym jest “Pieśń żołnierza"
i piosenki “Kocham Cię jak Irlan-
dię" w wykonaniu uczennic z klasy
VI. Na koniec zaprosili wszystkich
do obejrzenia prezentacji multime-
dialnej o Irlandii.

Niecodzienna lekcja
W czwartek, 14 marca, ucznio-

wie szkoły w Długiem Starem
uczestniczyli w niecodziennych za-
jęciach przyrodniczych, prowadzo-
nych przez pracownika Edu Event
Mateusza Łuckiego. Młodzi przy-
rodnicy dowiedzieli się m.in., jak
działa prawo Bernoulliego, jakie
właściwości mają hel, butan i
wodór. Najodważniejsi uczniowie
asystowali podczas przeprowa-
dzania niektórych doświadczeń.
Ogromne wrażenie wywarły na

młodzieży eksperyment z płoną-
cym stołem, z płonąca ręką oraz
wybuch wodoru. Zjawiska, które
wydawały się magiczne, np. na-
pełnianie foliowego rękawa po-
wietrzem, bardzo szybko znalazły
swoje naukowe uzasadnienie,
gdyż prowadzący wyjaśniał me-
chanizm każdego eksperymentu.
Trudne zagadnienia z zakresu fi-
zyki i chemii okazały się dla
uczniów proste i zrozumiałe. 

Uczniów ze Szkoły Podstawowej w Długiem
Starem odwiedził poseł Wojciech Ziemniak.
W spotkaniu brali też udział uczniowie ze
szkoły w Lasocicach. Poseł Ziemniak z wy-
kształcenia jest nauczycielem wychowania
fizycznego i jako polityk również związany
jest ze sportem. Opowiadał o swojej działal-
ności, o wyjazdach zagranicznych na olim-
piady sportowe i odpowiadał na pytania
młodzieży dotyczące kwestii politycznych,
ale również osobistych. Młodzież poznała
przezwisko pana posła z lat szkolnych. 
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Uczniowie klas VIa i Va ze Szkoły Podstawowej w Święciechowie
wraz z wychowawcami wybrali się w poniedziałek, 4 marca, do
Parku Trampolin Jump World w Lesznie. Po zapoznaniu się z za-
sadami obowiązującymi w tym obiekcie oraz solidnej rozgrzewce
przystąpili do dwugodzinnej zabawy. Wszyscy, choć zmęczeni,
wracali do domu z uśmiechami na twarzy. 

Dzień Pamięci

Na początku marca, ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w La-
socicach poświęcili chwilę na
zadumę nad polską historią. 

Tego dnia bowiem obchodzi-
liśmy Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych. Uczniowie
Wiktoria i Bartek z klasy III Gim-
nazjum przygotowali dla uczniów

prezentację wyjaśniającą skąd
wzięło się to święto i kim byli żoł-
nierze wyklęci. Natomiast gromada
zuchowa "Przyjaciele zwierząt"
była ubrana w swoich mundurach,
aby podkreślić iż jest to święto
państwowe. Wykonali też pio-
senkę patriotyczną przygotowaną
przez Hannę Maćkowiak.

Wizyta posła

We wtorek, 5 marca, w Szkole
Podstawowej w Święciechowie
doszło do spotkania uczniów klas
VI - VIII SP i III gimnazjum z po-
słem na Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej Wojciechem Ziemnia-
kiem. Spotkanie przebiegało w
sympatycznej atmosferze.
Uczniowie zasypali posła pyta-
niami o działalność sportową,

życie osobiste i bieżące wydarze-
nia w kraju. Nie była to pierwsza
wizyta Wojciecha Ziemniaka w tej
szkole. Polityk odwiedzał już
wcześniej kilkakrotnie naszą mło-
dzież. Dyrekcja i nauczyciele
dziękują posłowi za stwarzanie
możliwości wyjazdów uczniów
szkoły na duże wydarzenia spor-
towe w kraju.

Ścieżka zawodowa
Droga zawodowa to ważna

kwestia w życiu każdego czło-
wieka. Warto dobrze ją zaplano-
wać. Świadomość tego, że wiemy,
do czego dążymy, zwiększa moty-
wację i przybliża nas do sukcesu.
Władze naszej gminy oraz nau-
czyciele są tego świadomi, dlatego
13 marca 2019 r. w Szkole Pod-
stawowej w Święciechowie zorga-
nizowano Gminny Dzień Kariery

Zawodowej. W tym dniu uczniowie
naszych gminnych szkół zapoznali
się z ofertą szkół średnich z na-
szych okolic. Młodzież uzyskała
bezcenną pomoc w podjęciu de-
cyzji edukacyjnych i zawodowych.
Do opuszczenia murów naszej
szkoły zostało kilka tygodni, dla-
tego warto podjąć już ostateczną
decyzję… Trzymamy kciuki za
dobre wybory!

www.leszczynskie.net
...rowerzyści zostawiają w regionie skrzynki, zaznaczają na mapie

ich miejsce,a inni rowerzyści je znajdują. I zostawiają kolejne... i tak to
się kręci ;-) Dołącz do nas!
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Bibliotekarz radzi
Proponujemy książkę, która

w ostatnim czasie pojawiła się
jako nowość w bibliotece w
Święciechowie. Mowa o książce
"No, Asiu!" Mariki Krajniew-
skiej. 

Ta książka może zaskoczyć
niejednego czytelnika. W życiu
głównej bohaterki Joanny szykują
się zmiany. Po latach spędzonych
za granicą do Polski wraca Paweł.
Czy teraz, gdy nie będzie ich dzie-
liła ogromna odległość, męż-
czyzna znajdzie sposób, by
pokazać Asi, że jest dla niego wy-
jątkowa? Paweł spędza sporo
czasu z podopiecznymi Domu
Spokojnej Starości, w którym pra-
cuje Joanna. Przerabia ich ubra-
nia na stylowe i niepowtarzalne. 

Kiedy w kolejce do przymiarki
zaczynają się ustawiać nie tylko
staruszki, ale też ich wnuczki,
Paweł postanawia stworzyć linię
ubrań "Warszawski element" i zor-
ganizować pokaz. 

Lecz gdy na horyzoncie poja-
wiają się Maria i Genia, żywiołowe
staruszki, które znowu wplątały się
w kłopoty, a korytarzami ośrodka
sunie gubiąca ubrania zjawa,
nawet szarlotka bez cynamonu,
dokładnie tak jak lubi Joanna

może nie wystarczyć do przywró-
cenia wszystkim równowagi. Prze-
konaj się, że ze świetnymi
babkami nie będziesz się nudzić!
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HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Czeka Cię kilka dni atrakcji towa-
rzyskich. Posypią się zaproszenia na
imprezy i spotkania. Tuż po świętach
możesz spodziewać się wizyty kogoś
bardzo dla Ciebie ważnego. 

Byk 20.04-20.05
Masz szansę zdobyć zaufanie

ważnej osoby. W sprawach ekono-
micznych nie podejmuj zbyt pochop-
nych decyzji. Ułóż swoje plany
finansowe. Czekaj na zaskakujący
telefon.  

Bliźnięta 21.05-21.06
Świąteczny okres to czas roz-

mów, bliskości, wybaczania sobie.
Zapomnij o wszystkim, co jest złe. I
czekaj na dobrą wiadomość z da-
leka. Naprawdę Cię zaskoczy.

Rak 22.06-22.07
Odezwie się przyjaciółka sprzed

lat. Powspominacie dawne czasy. W
połowie miesiąca możesz odebrać
ciekawą propozycję wyjazdu. Zasta-
nów się nad nią. Lepsze finanse. 

Lew 23.07-22.08
To będą dobre tygodnie. Ktoś bli-

ski będzie, Cię wspierał  w działaniu.
Poznasz też ważną osobę. Być
może odegra w Twoim życiu nie-
oczekiwaną rolę. 

Panna 23.08-22.09
W kwietniu obchodzimy Wielka-

noc. Zaproś rodzinę do siebie. Nie
przesadź tylko z porządkami i wydat-
kami. Wszyscy Ci pomogą. Gwiazdy
wróżą szczęście w loterii.

Waga 23.09-22.10
Zadbaj o lepsze relacje z otocze-

niem. Wyjaśnij nieporozumienia i
otwórz się na życzliwe Ci osoby.
Oczekuj spotkania, o którym zawsze
marzyłaś. Uważaj w podróży. 

Skorpion 23.10-21.11
Właśnie teraz osiągniesz sporo w

pracy i możesz otrzymać propozycję
awansu. Zastanów się, czy ją przy-
jąć. Trochę zmień w domowym oto-
czeniu. Może remont?

Strzelec 22.11-21.12
Skup się na pracy. Od Twojej ak-

tywności zależeć będzie awans, być
może dla kilku osób z zespołu. Ktoś
z rodziny ma poważny problem.
Okres świąt to dobry czas na roz-
mowę. 

Koziorożec 22.12-19.01
Dużo spotkań, dużo wspomnień.

I dużo wolnego czasu. Odpoczynek
naprawdę Ci się należy. Pewien Lew
marzy o tym, by Cię poznać. Rozej-
rzyj się wokół.

Wodnik 20.01-18.02
Kłopoty już za Tobą. Spokojnie

możesz planować następne dni. Nie
zapomnij zamknąć wszystkich spraw
urzędowych. Ktoś bliski Cię odwie-
dzi. 

Ryby 19.02-20.03
Zasługujesz na nagrodę, zwłasz-

cza w pracy. Szef doceni Twoje wy-
siłki. Poznasz kogoś bardzo
interesującego. To może być począ-
tek prawdziwej przyjaźni, a może
nawet miłości.

(: (: HUMOR :) :)
Idzie Mrówka na spacer razem ze
Słoniem. Po chwili puka Słonia w
nogę i mówi do niego: 
- Ale tupiemy, co?

* * *
Dzisiaj widziałem najszybszy spo-
sób zasysania danych - 64GB w se-
kundę! Odkurzacz wciągnął
pendrive’a.

* * * 
Czemu bociany odlatują na zimę do
ciepłych krajów?
- Bo na piechotę mają za daleko.

* * *
Sklep z kameleonami.
- Macie w sklepie kameleony?
- Nie wiemy.

* * *
- Jak nazywa się zwierzę na dwie
litery? 
- Qń.

Nie każdy wie, że nasza pol-
ska lawenda poprawia nam
humor, pozwala się wyci-
szać, pobudza aktywność
mózgu, a także łagodzi bóle
głowy. Warto więc sięgnąć po
nią i zrobić sobie proste w za-
stosowaniu produkty. My
proponujemy lawendową na-
lewkę i mydełko domowej ro-
boty. 

Składniki: 4 - 5 ugotowanych
ziemniaków, 1 duża cebula, 2 - 3
pieczarki, 3 - 4 jajka, 1/2 pęczka
koperku, kilka gałązek świeżej
natki, sól, pieprz, gałka muszkato-
łowa, olej do smażenia.

Przygotowanie: Ugotowane
ziemniaki, które pozostały z
obiadu, pokrój w średniej grubości
plasterki. Cebulę obierz i drobno
poszatkuj. Pieczarki umyj, osusz
na papierowym ręczniku kuchen-
nym, a potem pokrój w kostkę. Do
miski wbij jajka, rozbij je widelcem.
Opłucz i osusz koperek i drobno
go posiekaj. Wsyp do jajek. Dodaj
kilka poszatkowanych listków
natki. Całość pomieszaj, dopraw
do smaku solą, pieprzem oraz
gałką muszkatołową. Na patelni
rozgrzej 1 - 2 łyżki oleju. Wrzuć ce-
bulę, zrumień ją. Dodaj pieczarki.
Smaż, aż woda odparuje. Wrzuć
ziemniaki. Obsmaż je i zalej masą
jajeczną. Smaż omlet z dwóch
stron na złoty kolor.

Ziemniaczany
smaczny omletKRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

NALEWKA
Składniki: 6 łyżek suszonych

kwiatów lawendy, 3 szklanki wódki
40 proc., 4 goździki, 2 cytryny,
szklanka miodu. 

Przygotowanie: Zioła wsyp do
słoja, dodaj sok z cytryn, goździki,
wymieszaj, zamknij i odstaw w
ciemne, ciepłe miejsce na 2 tygod-
nie. Po tym czasie dodaj miód, wy-
mieszaj i odstaw na kolejne 2
tygodnie. Przecedź, przelej do bu-
telki, zamknij i przechowuj w ciem-
nej szafce do roku. Używaj dla
uspokojenia lub w razie problemów
z zaśnięciem - pij po 1 kieliszku 2
razy dziennie przez 5 dni. 

1. Myje go majtek
2. Uchwyt noża
3. Do spływu Dunajcem
4. Opaska na szyi psa
5. Przykładowo benzyna
6. Dreszcze, mrowienie
7. Dokładka

8. Pracownik banku
9. Malutki pokoik
10. Martwa na płótnie
11. Przykładowo kapitański
12. Niewidka
13. Wirtuoz
14. Południowy owoc
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Aby rozwiązać krzyżówkę, trzeba wpisać w poziome rzędy znaczenie
słów. Potem z oznaczonych liter ułożyć hasło. Prawidłowe hasło należy
przesłać pod adresem redakcji lub na e-mail: gazeta@swieciechowa.pl
(prosimy podać adres zamieszkania). Rozwiązaniem konkursu ogłoszo-
nego w ostatnim numerze „Kuriera...” było hasło: JUŻ PRZEŻyWAMy
WIOSENNE DNI. W drodze losowania wyłoniliśmy zwyciężczynię. Jest
nią      Helena Brambor. Nagrodę można odebrać w Samorządowym
Ośrodku Kultury w godz. od 8 do 15. Gratulujemy. Na rozwiązania cze-
kamy do 30 kwietnia.  

Zalety
lawendy
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MyDEŁKO
Składniki: Kostka szarego

mydła, 1 łyżka kwiatów lawendy, 5
kropel olejku lawendowego.

Przygotowanie: Kostkę mydła
zetrzyj na tarce o grubych oczkach.
Wsyp to do szklanej lub metalowej
miski i włóż ją do mniejszego
garnka z gotującą się wodą. Gdy
mydło się rozpuści, dodaj pokru-
szone kwiaty i olejek. Wymieszaj,
przelej do kwadratowych pojem-
niczków (np. po serkach) i odstaw
na dobę do zastygnięcia. Używaj go
do kąpieli i codziennego mycia twa-
rzy i rąk. Jego zapach odpręża, a
jednocześnie mydło pielęgnuje
skórę. 
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W ostatnich tygodniach w naszej gminie odbywały się sprawoz-
dawcze zebrania OSP. W piątek, 15 marca, odbyło się walne ze-
branie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasocicach. Druhowie
podsumowali 2018 r. oraz przedstawili plan działania na rok
obecny. Właśnie w tym roku OSP Lasocice obchodzi 100-lecie ist-
nienia. Uroczystości związane z tym wydarzeniem zaplanowano
na niedzielę, 12 maja.

Domowe hospicjum potrzebuje wsparcia
Pewnie nie każdy mieszkaniec naszej gminy wie, że od trzech lat działa w Lesznie Hospicjum Domowe Kolory.
Prowadzi je Stowarzyszenie KOLORy. Opieka hospicyjna prowadzona jest tylko dzięki wsparciu darczyńców i pie-
niędzy pozyskanych z jednego procentu oraz dotacji miasta Leszna. Pomimo zaangażowania wielu osób Hospi-
cjum Domowe Kolory nie otrzymuje finansowania z NFZ.

Tak naprawdę  opieka hospi-
cjum domowego może być  po-
trzebna każdemu z nas. Choroba
nie wybiera, bywa nieuleczalna,
trudna, ostateczna. W tym ostat-
nim okresie nie zawsze musi wią-
zać  się  z pobytem w szpitalu.
Nawet najlepiej wyposażony od-
dział szpitalny nie może
równać  się  z poczuciem bezpie-
czeństwa chorego, jakie zapewnia
mu pobyt w domu, własne łóżko,
obecność bliskich. No i oczywiście
opieka lekarzy, pielęgniarek, reha-
bilitantów. To jest właśnie hospi-
cjum domowe. 

Hospicjum Domowe Kolory roz-
poczynało od opieki nad trzema
pacjentami. Dziś  jest ich szes-
nastu. 

— Na pierwszym miejscu sta-
wiamy komfort życia chorego -
mówi Sebastian Werner, lekarz i
kierownik hospicjum. — Zależy
nam, aby pacjent nie cierpiał, nie
odczuwał duszności, nudności. Ale
ważna jest też pomoc dla członków
rodziny. Bez nich nie ma hospicjum
domowego. Uczymy więc, jak
opiekować się chorym, jak wyko-
nywać najróżniejsze pielęgnacyjne
czynności, jak dawkować  leki,
nawet jak rozmawiać o trudnych
sprawach. Domowe hospicjum jest
więc przeżywaniem każdego daro-
wanego choremu dnia życia. 

Lekarze z hospicjum odwie-
dzają chorych w domu przynajm-
niej raz na dwa tygodnie.
Pielęgniarki są dwa razy w tygod-
niu, psycholog i rehabilitant w za-
leżności od potrzeb. Jednak
zarówno do lekarzy, jak i pozosta-
łych pracowników hospicjum
można zadzwonić codziennie, po-
prosić o pomoc, o przyjazd, także o
rozmowę. To naprawdę niweluje
poczucie bezradności wobec nie-
uleczalnej choroby i poprawia kom-
fort życia chorego. 

Hospicjum Domowe Kolory mo-
głoby działać na terenie wszystkich
gmin w powiecie leszczyńskim. Z
kontaktów lekarzy z chorymi wia-
domo, że w naszym regionie takiej
pomocy potrzebuje około 100
osób. Niemal codziennie o hospi-
cyjne wsparcie prosi kolejna ro-
dzina. Niestety, niektórzy chorzy
nie doczekają się wolnego miejsca
w hospicjum. Po prostu odchodzą.
I to jest dla pracowników hospicjum
najtrudniejsze. Nie mogą pomóc,
bo… zwyczajnie brak pieniędzy. 

Celem Stowarzyszenia KO-
LORY jest dążenie do sytuacji,
kiedy wszyscy pacjenci potrzebu-
jący opieki hospicyjnej będą mogli

ją uzyskać, żeby nikomu nie trzeba
było odmawiać. Dlatego Hospicjum
Domowe KOLORY szuka darczyń-
ców. Kilka firm w regionie podpi-
sało umowy na comiesięczne
wsparcie hospicjum, pomaga
też  miasto Leszno, mieszkańcy
przekazują swój jeden procent po-
datku dochodowego. Wszystko to
razem pozwala na pomoc około 16
chorym. A powiedzmy jeszcze, że
hospicjum KOLORY tworzy wyso-
kowyspecjalizowana kadra lekarzy
i pielęgniarek, że koszt domowego
hospicjum jest wielokrotnie niższy
niż opieka szpitalna i (co najważ-
niejsze) domowe hospicjum po-
maga godnie przeżywać
najtrudniejsze chwile życia w nie-
uleczalnej chorobie.

Jeśli więc ktoś  z czytających
ten tekst, nie wiedział dotąd o ist-
nieniu Hospicjum Domowego KO-
LORY, teraz rozumie jego wartość
i konieczność funkcjonowania. To
hospicjum jest częścią życia. Dla
chorego jest bezpłatne, dla rodziny
bezcenne. 

— Jesteśmy Organizacją Po-
żytku Publicznego - dodaje Sebas-
tian Werner. - Każdemu, kto
dokona na naszą rzecz darowizny,
przysługuje prawo do odliczenia tej
kwoty od podatku. Prosimy więc o
takie wpłaty, a także o przekazy-
wanie jednego procentu od po-
datku dochodowego. Z tych
pieniędzy świadczymy nie tylko
usługi medyczne, ale też kupujemy
sprzęt ułatwiający pielęgnację i
opiekę  nad osobami chorymi.
Marzy nam się, aby żadna rodzina

potrzebująca wsparcia nie pozos-
tawała bez opieki hospicjum. 

Na terenie naszej gminy jest
wiele zakładów pracy, które mog-
łyby wesprzeć domowe hospicjum.
To nie muszą być duże pieniądze.
Hospicjum ucieszy się  z każdej
wpłaty, także tej przekazywanej co-
miesięcznie. Informacje na ten
temat znaleźć można na stronie in-
ternetowej www.hospicjum-ko-

lory.pl. Warto do niej zajrzeć, poz-
nać ludzi, którzy prowadzą hospi-
cjum, przeczytać teksty na temat
jego działalności, wysłuchać  pa-
cjentów i członków ich rodzin, dla
których pomoc hospicjum w naj-
trudniejszych chwilach życia nie
ma ceny. 

Pomóżmy więc KOLOROM
pomagać innym. 

Przekaż 1% podatku dla naszego hospicjum
KRS 0000348075

Stowarzyszenie „KOLORY” ul. Klonowicza 14/5, 64-100 Leszno,
Alior Bank SA o/Leszno 29 2490 0005 0000 4610 5454 7335.
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Świętowali z humorem

W sobotni wieczór 2 marca w Piotrowicach panie obchodziły
swoje święto, czyli Dzień Kobiet. Wieczór uświetnił swoim wystę-
pem Szymon Gąda, który zaśpiewał kilkanaście piosenek. Utwory
były znane wszystkim paniom, więc wspólnego śpiewu nie bra-
kowało. Dodatkową atrakcją dla pań był udział w teleturnieju “Koło
fortuny”.

W sobotę, 2 marca, w Sali
Wiejskiej w Gołanicach odbyła
się impreza z okazji Dnia Kobiet
i Mężczyzn. To było spotkanie
pełne humoru. 

Była muzyka, tańce, poczęstu-
nek. Mieszkańcy Gołanic przygo-
towali dla uczestników spotkania

przedstawienie teatralne. Wystą-
piła także ze swoimi skeczami
Zofia Dragan z Bukówca Górnego.
Oczywiście nie zabrakło  kwiatów,
upominków i niekończących się
życzeń - zarówno dla pań, jak i dla
panów. Wesoła zabawa trwała do
późnych godzin. 

Kobiece wspomnienia w Trzebinach
W sobotę, 9 marca, w Sali Wiej-

skiej w Trzebinach zorganizowano
spotkanie dla pań z okazji ich święta.
W spotkaniu uczestniczyło około
dwudziestu pań, mieszkanek Trzebin.
Był poczęstunek i kawa. Śmiechom i
wspomnieniom nie było końca. Panie
przyniosły ze sobą zdjęcia z lat mło-
dości - od swoich narodzin do dnia
ślubu. W trakcie imprezy druhowie z
OSP - Zbigniew Drobiński i Marek
Wróbel - obdarowali panie kwiatami i
złożyli im najszczersze życzenia. Or-
ganizatorem imprezy była Rada So-
łecka z Trzebin. 

Dzień Kobiet w Długiem Starem
Impreza z okazji Dnia Kobiet w

Długiem Starem odbyła się w nie-
dzielę, 17 marca, w miejscowej Sali
Wiejskiej. Organizatorami spotka-
nia byli: Rada Sołecka i nowo po-
wstałe Koło Gospodyń Wiejskich w
Długiem Starem. Bawiło się ponad
60 osób. Organizatorzy przygoto-
wali poczęstunek, zapewnili za-
bawę, do której przygrywał Edward
Baldys. Panie bawiły się doskonale.
Obdarowane zostały kwiatami i
odebrały moc życzeń. Organizato-
rzy z uśmiechem podkreślają, że ta
impreza to udany chrzest bojowy
wybranej dwa tygodnie wcześniej
Rady Sołeckiej i zawiązanego w
lutym KGW. 
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Dzieci i młodzież z terenu naszej gminy w czwartek, 21 marca, witali długo oczekiwaną wiosnę. W barw-
nych korowodach przechadzali się po swoich miejscowościach. Od rana wszystkie dzieci uczęszczające do
Przedszkola w Święciechowie wyruszyły na święciechowski rynek. Każda z grup przygotowała kwiatowe,
kolorowe dekoracje, dzieci śpiewały wiosenne piosenki i obdarowały wójta gminy Marka Lorycha bukietem
z własnoręcznie zrobionych kwiatów. Następnie udały się przed przedszkole, gdzie spalono Marzannę. Tra-
dycji zadośćuczynili także uczniowie szkół podstawowych w gminie. 

Po południu w obrzędzie palenia kukły uczestniczyli tancerze z ZPiT MARyNIA. Kolorowym korowodem,
ze śpiewem na ustach, przemieszczali się ulicami Święciechowy, a na skraju wsi spalili Marzannę. Potem
udali się wspólnie na spektakl teatralny.

WIOSNA, WIOSNA, WIOSNA!


