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Na zbliżające się święta pragniemy złożyć 
wszystkim mieszkańcom gminy Święciechowa 

życzenia przeżywania Bożego Narodzenia 
w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. 
A Nowy Rok niech będzie czasem pokoju, radości 

oraz realizacji osobistych zamierzeń.
Wójt Gminy 

Marek Lorych 
Przewodniczący Rady Gminy 

Jerzy Machowiak
Redakcja “Kuriera 
Święciechowskiego”
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Serce dla kultury

W środę, 27 listopada, w lesz-
czyńskim ratuszu odbyły się ob-
chody 50 - lecia działalności
Leszczyńskiego Towarzystwa
Kulturalnego. Było to spotkanie
z cyklu "Ratuszowe Wieczory". 

Na uroczystym spotkaniu roz-
dano pamiątkowe medale "Za
Serce dla Kultury". Uhonorowane
zostały nim osoby, które swoją
działalnością kulturalną zasłużyły
się dla Leszna i okolic. Jeden z

medali otrzymała mieszkanka na-
szej gminy Ewa Jankowska ze
Święciechowy, instruktorka Ze-
społu Pieśni i Tańca Marynia. W
kulturze pracuje od 37 lat. Lesz-
czyńskie Towarzystwo Kulturalne
powstało 27 listopada 1969 roku
dzięki inicjatywie kilku społeczni-
ków. Obecnie do Towarzystwa na-
leży około 50 członków, a jego
prezesem jest Marek Wróbel z
Trzebin.

Oklaski dla Grubaski 
W niedzielne popołudnie, 1

grudnia, w Sali Wiejskiej w
Święciechowie publiczność
obejrzała spektakl teatralny pt.
“Grubaska”.

W rolę tytułowej bohaterki
wcieliła się Izabela Noszczyk. Ak-

torka opowiadała o świecie, w któ-
rym żyjemy, a który wymaga od
nas bycia doskonałym. Zaznacza,
iż świat kocha tylko doskonałych,
a ci niedoskonali mają w życiu go-
rzej, mają zołzy zamiast koleżanek
w pracy, mają faceta bydlaka. A

ona jest właśnie niedoskonała - bo
gruba. Zastanawiała się razem z
publicznością, czy jej problemy
znikną wraz ze stratą zbędnych ki-
logramów.  Pełna humoru historia i
doskonała gra aktorska sprawiła,
że widownia nieraz wybuchała
śmiechem, a aktorkę nagrodziła
gromkimi brawami. Na spektakl
zaprosił Samorządowy Ośrodek
Kultury ze Święciechowy, a produ-
centem spektaklu jest Teatr Miej-
ski w Lesznie. 

W Szkole Podstawowej w Długiem Starem uczniowie klasy IV wzięli
udział w warsztatach ceramicznych - lepienie z gliny. Warsztaty po-
prowadziła pani Lidia Gertner - Woźna. Podczas zajęć uczniowie do-
wiedzieli się, że glina to rodzaj skały, którą można spotkać pod ziemią
oraz jest stosowana jako materiał do budowy domów, wyrabiania
garnków, rzeźbienia. Dzieci dowiedziały się, co to jest rzeźba i płas-
korzeźba i zostały zachęcone do samodzielnego wykonania
SKRZATA. Sama zabawa gliną była dla dzieci wielką przyjemnością,
a kiedy zaczęły powstawać małe arcydzieła, dzieci były zachwycone. 
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Jak załatwić sprawę
W   U R Z Ę D Z I E  G M I N Y ?
Szanowni Państwo!
Już od stycznia w naszym Urzędzie Gminy zlokalizowany będzie punkt

nieodpłatnej pomocy prawnej. Za jego organizację w każdym powiecie
odpowiedzialny jest starosta, który otrzymuje na ten cel dotację z budżetu
państwa. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców
gmina Święciechowa podpisała umowę z powiatem leszczyńskim na
utworzenie takiego punktu w naszej gminie. 

Z nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać każdy, kto złoży
oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy
prawnej. Pomoc prawna obejmuje m. in. mediację np. w sprawach ro-
dzinnych mających na celu dobro dziecka lub pogodzenie się małżonków.
Dodatkowo w punkcie będzie udzielane poradnictwo obywatelskie oraz
wsparcie psychologiczne. Porady obywatelskie dotyczą głównie spraw:
mieszkaniowych, z zakresu ubezpieczenia społecznego oraz zadłużenia.
Darmowa pomoc obejmuje też sporządzanie projektów pism w określo-
nych sprawach. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmie natomiast spraw
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przy-
gotowania do rozpoczęcia takiej działalności.

Z pomocy będzie można skorzystać co tydzień w poniedziałki w sie-
dzibie Urzędu przy ul. Rynek 14a - I piętro (sala sesyjna) w godzinach od
8 do 12. W razie dni ustawowo wolnych od pracy punkt będzie nieczynny.
Na poradę trzeba się wcześniej umówić telefonicznie lub mailowo. Zgło-
szenia telefoniczne przyjmowane są pod numerem 65 5296801 w godzi-
nach pracy Starostwa Powiatowego w Lesznie, tj. w poniedziałki w godz.
8 - 16, a od wtorku do piątku w godz. 7 - 15. Natomiast zgłoszeń mailo-
wych można dokonywać pod adresem: starostwo@powiat - leszczynski.
pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, godzinę i lokalizację pun-
ktu nieodpłatnej pomocy prawnej, z którego chce się skorzystać oraz
numer telefonu kontaktowego. Zapisy przyjmowane są co pół godziny w
ramach godzin otwarcia punktów.

Zapraszam do zapisów!

ZASTĘPCA WÓJTA
PATRYK TOMCZAK

POŻEGNANIE
W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

10.11 - Henryk Turkowiak (1938), Lasocice
11.11 - Marian Dolata (1936), Lasocice
14.11 - Stefan Franciszek Walczak (1953), Przybyszewo
16.11 - Józef Grocholski (1941), Piotrowice 

PRZYJMĘ UCZNIÓW 
W ZAWODZIE ELEKTRYK 

TELEFON KONTAKTOWY - 605 664 785

BEZPŁATNA POMOC OSOBOM 
POKRZYWDZONYM

Osoby pokrzywdzone przestępstwem, osoby im naj-
bliższe oraz świadkowie mogą liczyć na bezpłatną pomoc
w Lokalnym Punkcie Pomocy Pokrzywdzonym Przestęp-
stwem w Święciechowie. Pomocy udziela się, jeżeli od
czasu popełnienia przestępstwa lub wystąpienia jego
skutków nie upłynął okres dłuższy niż pięć lat. W ramach
Punktu istnieje możliwość skorzystania z pomocy psy-
chologa i radcy prawnego, po uprzednim spotkaniu z pra-
cownikiem pierwszego kontaktu. Lokalny Punkt Pomocy
Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem mieści się w
Urzędzie Gminy w Święciechowie przy ul. Ułańskiej 4 na
parterze, pokój nr 1. Dyżur osoby pierwszego kontaktu w
każdy czwartek w godz. 10 - 14. Głównym celem lokalnych
punktów jest pomoc w powrocie do równowagi oraz
ochrona przed wtórną wiktymizacją oraz zapewnienie oso-
bom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom należ-
nych im uprawnień, zarówno w trakcie trwania procedur
karnych, jak i po ich zakończeniu.

Nowy radiowóz

W czwartek, 21 listopada, na
Rynku w Święciechowie odbyło
się przekazanie nowego radio-
wozu dla święciechowskiej po-
licji. 

Kluczyki do nowego samo-
chodu dla policjantów z Zespołu
Dzielnicowych w Święciechowie
wręczyli wójt gminy Święciechowa
Marek Lorych oraz starosta po-
wiatu leszczyńskiego Jarosław
Wawrzyniak i Komendant Policji
Miejski insp. Krzysztof Nowak.

Kluczyki odebrał asp. szt. Jaro-
sław Wawrzyniak.

Samochód został  zakupiony w
systemie 50/50, w połowie ze
środków finansowych Komendy
Głównej Policji, a w połowie dzięki
wsparciu i zaangażowaniu władz
Starostwa Leszczyńskiego oraz
gminy Święciechowa. Samochód
został poświęcony przez ks. Bła-
żeja Stróżyckiego, aby służył na-
szym policjantom w pełnieniu ich
obowiązków.
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Karciani mistrzowie
Wójt gminy Święciechowa każ-

dego roku zaprasza mieszkańców
Gminy na Mistrzostwa gminy Gry w
Kopa. 

W połowie listopada otwarto
nowy sezon 2019/2020. Pierwsze
zawody odbyły się 16 listopada w
Długiem Nowem. Drugi turniej prze-
prowadzono 30 listopada w Nie-
chłodzie. Gracze spotkają się po raz
trzeci 14 grudnia w Strzyżewicach.
Następne turnieje odbędą się w
nowym 2020 roku: 11 stycznia w
Przybyszewie, 8 lutego w Piotrowi-
cach, 14 marca w Święciechowie.
Turnieje odbywają się w salach
wiejskich w poszczególnych miejs-
cowościach. Na kolejne spotkania
można się zapisać u poniżej wska-
zanych osób: Strzyżewice - Wie-

sław Całujek tel. 887 367 932, Przy-
byszewo - Zbigniew Ratajczak tel.
510 829 060, Piotrowice - Marek
Antoniak tel. 665 353 055 i Święcie-
chowa - jak i pozostałe turnieje - Ry-
szard Płachta 663 731 056.
Warunkiem uczestnictwa jest stałe
zameldowanie na terenie gminy
Święciechowa, ukończenie 18. roku
życia oraz dojazd na turnieje we
własnym zakresie. Łącznie odbę-
dzie się sześć turniejów (1 najgor-
szy odpada), po ostatnim odbędzie
się podsumowanie i wręczenie na-
gród. Zwycięzca całego cyklu
otrzyma puchar z rąk wójta gminy
Święciechowa, a jego nazwisko zo-
stanie wygrawerowane na tabliczce
pamiątkowej, przechowywanej w
KS Kormoran Święciechowa.

Życzenia od nowego księdza
Z dniem 1 lipca 2019 roku ksiądz arcybiskup metropolita poznański Stanisław Gądecki mianował proboszczem parafii pw. NMP
Śnieżnej w Krzycku Małym księdza Marka Denisiuka. Uroczyste wprowadzenie na urząd proboszcza nastąpiło 6 lipca podczas
wieczornej mszy świętej. Objął on parafię po księdzu Arturze Rembalskim, który przeniesiony został do parafii św. Marka
Ewangelisty w Poznaniu. 

Marek Denisiuk urodził się w
Łosicach koło Siedlec. Jego dom
rodzinny znajduje się w Woźni-
kach w województwie mazowiec-
kim. Miał sześciu braci i jedną
siostrę. Był najstarszy z ośmiorga
rodzeństwa. Miło wspomina czas
spędzony w tak licznej rodzinie. 

- W domu często był hałas, ale
i wiele radości - wspomina ksiądz
Marek. - Byłem najstarszy, więc
często pomagałem rodzicom w
opiece nad rodzeństwem. 

Jeden z młodszych braci, Da-
riusz, też został księdzem. Miesz-
kańcy Krzycka Małego poznali go,
bowiem w tym roku prowadził dla
parafian rekolekcje. Obecnie jest
księdzem w kościele w Siedlcach.
Marek Denisiuk wspomina, że gdy
jego rodzice Barbara i Albin do-
wiedzieli się, że syn udaje się do
Seminarium, byli zdziwieni. 

- To nie było dla nich takie
oczywiste - wspomina ksiądz. -
Byłem zwykłym młodzieńcem,
chodziłem do kościoła, ale nie
byłem nawet ministrantem. Mama
nie wierzyła, że wytrwam. Dziś cie-
szy się, że tak potoczyły się moje
losy. Z bratem było dużo łatwiej.
Nie było już zdziwienia. Rodzice
widzieli, jak brat przy mnie umac-
niał się w swoim powołaniu. 

Po Szkole Podstawowej w Ło-
sicach rozpoczął naukę w Zespole
Szkół Zawodowych na kierunku
obróbka, skrawanie, tokarz. Była
to szkoła przyzakładowa. Praco-
wał w zakładzie, gdzie odrabiał
praktyki. Lubił tę pracę. Już wtedy

poczuł, że Bóg go wzywa. Powo-
łanie się pogłębiało. Ale nie było
jeszcze czymś oczywistym. Gdy
miał 18 lat, trafił na dwa lata do
wojska. Po kilku miesiącach po
wyjściu z wojska ruszył w podróż,
jak to nazwał, w poszukiwaniu
swojego powołania. Nie była to
nagła decyzja. Początkowo nie wi-
dział siebie w Seminarium, ale po-
wołanie było coraz silniejsze. 

Poszukiwania rozpoczął w
Warszawie, gdzie trafił do Braci
Serca Jezusowego. Stamtąd skie-
rowano go do zakonu w Puszczy-
kowie, a później w Poznaniu. Do
zakonu trafił jako dwudziestolatek
i spędził w nim osiem lat. Tam
modlił się, uczył, pracował m. in. w
katedrze poznańskiej, Kurii Metro-
politalnej, był kierowcą biskupa
Zdzisława Fortuniaka. Będąc w
zakonie chodził jeszcze do ogól-
nokształcącego liceum w Pozna-
niu, gdzie przygotowywał się do
egzaminu dojrzałości. 

Będąc w zakonie przebywał
wśród braci zakonnych. Wtedy
przyszły myśli, że chciałby jednak
zostać księdzem. Powołanie
ciągle się w nim rozwijało. W roku
1999 trafił do Seminarium, gdzie
spędził sześć kolejnych lat. Świę-
cenia kapłańskie odebrał z rąk ar-
cybiskupa Stanisława Gądeckiego
21 maja 2005 roku. Po święce-
niach skierowany został na wika-
riaty. Był wikariuszem w parafiach:
św. Mikołaja w Krobi, NMP Wnie-
bowziętej w Śmiglu, Najświęt-
szego Serca Jezusowego w
Nowym Tomyślu, Świętego Krzyża
w Lesznie, św. Józefa w Oborni-
kach. Będąc w tych parafiach peł-
nił różne funkcje. Był m. in.
kapelanem w szpitalu i sanatorium
w Obornikach i Kowanówku, uczył
katechezy w szkołach, wstąpił do
wspólnoty neokatechumenalnej w
Lesznie, gdzie uczestniczy w wee-
kendy w spotkaniach euchary-
stycznych, a w tygodniu w
spotkaniach biblijnych. 

Arcybiskup miał zamiar wysłać
go na misję. Został jednak wy-
brany na proboszcza krzyckiej pa-
rafii. Dziś wspomina, że jego misja
jest teraz w Krzycku. 

W lipcu br. objął urząd pro-
boszcza w Krzycku Małym. Ksiądz
Marek Denisiuk uczy także kate-
chezy w szkole średniej w Prze-
męcie. Dobrze się czuje w
tutejszej parafii. Przyznaje, że
uczy się nowych obowiązków.
Wcześniej tylko przejeżdżał przez

naszą gminę, ale jej nie znał. W
sierpniu uczestniczył już w dożyn-
kach wiejskich w Krzycku Małym.
A w ostatnim czasie poznał miesz-
kańców podczas organizacji na-
wiedzenia kopii cudownego
obrazu. Cieszy go, że ludzie są tu
pomocni i życzliwi.

- Wychowywałem się w pobliżu
jezior - wspomina ksiądz Marek. -
Od dziecka bardzo lubiłem pływać.
Z radością wspominam czas spę-
dzony nad wodą. Cieszy mnie, że
obejmując probostwo w krzyckiej
parafii, jestem w sąsiedztwie je-
ziora. 

Pasją księdza od dzieciństwa
jest motoryzacja. Już jako młody
chłopak miał motorynkę. Po latach
wrócił do tej pasji. Należy do Lesz-
czyńskiego Bractwa Motocyklo-
wego. Lubi zwiedzać i
podróżować. Ale nie uczestniczy w
zlotach motocyklistów. Większą
przyjemność sprawiają mu samo-
tne przejażdżki. Żałuje, że ostatnio
coraz mniej ma na nie czasu. Bar-
dzo miło wspomina motocyklową
pielgrzymkę do Rzymu, w której
brał udział. W wolnych chwilach
podróżuje także swoim autem
kampingowym. Dodaje, że czę-
ściej go naprawia niż rusza nim w
trasę, ale ostatnio udało się jednak
wybrać w podróż nad stawy milic-
kie. 

Ksiądz Marek Denisiuk 4 grud-
nia obchodził swoje 50. urodziny.
Nasza redakcja spotkała się z nim
na dwa dni przed tym świętem. Ży-

czymy księdzu błogosławieństwa
Bożego na każdy dzień oraz rado-
ści z pełnionej posługi kapłańskiej. 

W tym grudniowym czasie, tuż
przed świętami Bożego Narodze-
nia, ksiądz Marek Denisiuk życzy
mieszkańcom gminy Święcie-
chowa, aby nowo narodzony Pan
Jezus przyniósł wszystkim wiele
pokoju i miłości. Aby wszyscy zna-
leźli miejsce przy wigilijnym stole,
podzielili się sercem i opłatkiem.
By spełniały się plany i marzenia,
a każdy kolejny dzień był lepszy
od poprzedniego. Radosnych
Świąt Bożego Narodzenia i Szczę-
śliwego Nowego Roku 2020. 
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Jak przechowywać pamiątki? 
W czwartek, 14 listopada, w Ar-

chiwum Państwowym w Lesznie
zorganizowano warsztaty doty-
czące sposobu przechowywania i
zabezpieczania dokumentów i pa-
miątek rodzinnych. Warsztaty od-
były się w ramach projektu
“Archiwa Rodzinne Niepodległej”,
a uczestnikami spotkania byli: To-

warzystwo Przyjaciół Strzyżewic
oraz osoby zaangażowane w pro-
jekt "Poznaj swoich Pradziadków".
Przez dwie godziny w sympatycz-
nej atmosferze rozmawiali o tym,
co negatywnie wpływa na nasze
domowe archiwalia, jak o nie dbać
i jak je przechowywać, aby cie-
szyły nas jeszcze wiele, wiele lat. 

Z wizytą u radnego i sołtysa 
W ramach cyklu wizyt u radnych gminy Święciechowa nasza redakcja zaprosiła na
rozmowę Krzysztofa Kołackiego ze Strzyżewic. Pan Krzysztof w ostatnich wyborach
samorządowych został radnym naszej gminy, a podczas wyborczego zebrania wiej-
skiego mieszkańcy Strzyżewic wybrali go na swojego sołtysa. 

Krzysztof Kołacki ma 31 lat.
Urodził się w Lesznie i mieszkał
tam przez pierwsze lata. Wraz z
rodzicami przeprowadził się do
Strzyżewic w 1997 roku. Do
przedszkola chodził w Lesznie -
do nieistniejącego już oddziału.
Uczęszczał do Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum nr 9 w Lesznie.
W czasie, gdy był uczniem, przez
kilka lat grał w piłkę nożną w klubie
sportowym Jantar Strzyżewice. A
w wolnym czasie lubił zasiąść przy
szachownicy i grać w szachy.
Jego edukacyjna ścieżka zapro-
wadziła go do Zespołu Szkół Elek-
troniczno - Telekomunikacyjnych
w Lesznie, gdzie się  uczył na kie-
runku technik - elektronik. 

Zaraz po szkole przez jakiś
czas pracował w Leszczyńskiej
Fabryce Pomp na stanowisku
operatora obrabiarek sterowanych
numerycznie. W tym czasie łączył
pracę w firmie ze studiami zaocz-
nymi w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Lesznie na
kierunku mechanika i budowa ma-
szyn. 

Od września 2012 roku pan
Krzysztof pracuje w służbie woj-
skowej. Służbę rozpoczął w 5 Lu-
buskim Pułku Artylerii w
Sulechowie. Tam pracował trzy

lata. Od października 2015 roku
do chwili obecnej pracuje w woj-
sku w Lesznie jako starszy szere-
gowy. 

Pan Krzysztof swoją żonę poz-
nał w 2009 roku. Pani Ewa pocho-
dzi z Pawłowic. I tam mieszkali
przez krótki czas po ślubie. Pan
Krzysztof rzadko bywał w domu.
Wracał do niego na weekendy ze
względu na wyjazdy służbowe. 

W 29. urodziny pana Krzysz-
tofa, 25 maja 2017 roku, urodził
się ich synek Mateuszek. Już w
trójkę przeprowadzili się na stałe
do Strzyżewic. Rozbudowali dom
rodzinny pana Krzysztofa. Synek
ma teraz 2,5 roku. Jest oczkiem w
głowie rodziców. Opiekę nad Ma-
tuszkiem, gdy rodzice są w pracy,
sprawuje babcia Bogumiła. 

- Synek jest mały, ale potrafi
wymienić wszystkie funkcje, jakie
sprawuje jego tata - mówi pan
Krzysztof. - Mówi, że tata jest żoł-
nierzem, sołtysem, radnym… a na
koniec dodaje, że tata przede
wszystkim jest tatą.

Gdy pan Krzysztof rozpoczął
pracę w wojsku, marzył o zagra-
nicznych misjach. Jego punkt wi-
dzenia zmienił się po narodzinach
syna. Dziś nie wyobraża sobie na
dłużej rozstawać się z rodziną. 

W ostatnich wyborach samo-
rządowych pan Krzysztof został
radnym naszej gminy. Reprezen-
tuje wsie: Strzyżewice, Henrykowo
i Książęcy Las. Losy tych wsi są
dla niego priorytetem, ale ważne
są problemy całej gminy. Pan
Krzysztof jest członkiem Komisji
Kultury, Zdrowia, Oświaty i Po-
mocy Społecznej oraz Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji. 

Jak wspomina początki pełnio-
nej funkcji? Pierwsza komisja i
pierwsza sesja to był stres. Wie-
dział tyle, ile przekazał mu po-
przedni radny Strzyżewic Jan
Korytowski. Teraz się oswoił, za-
poznał z obowiązkami, choć przy-
znaje, że kwestie związane z
budżetem i zmianami w budżecie
wymagają zawsze trochę więcej
uwagi z jego strony. Doświadcze-
nie zdobywa z każdym kolejnym
miesiącem. 

Pan Krzysztof podejmował już
tematy związane z punktem selek-
tywnej segregacji śmieci w Henry-
kowie, renowacją placu zabaw w
Henrykowie i budową placu zabaw
na nowym osiedlu w Henrykowie.
Priorytetem w najbliższym czasie
będzie dla niego modernizacja ulic
we wsiach, które reprezentuje. 

- Mieszkańcy mają duże ocze-
kiwania względem tego co, po-
winno być jeszcze zrobione. -
dodaje pan Krzysztof. - Najczę-
ściej poruszane kwestie dotyczą
warunków drogowych i oświetle-
nia. Stopniowo będę o to walczył.

Pan Krzysztof podczas ostat-
niego wyborczego zebrania wiej-
skiego w Strzyżewicach został
sołtysem wsi. Jego kandydaturę
podała poprzednia pani sołtys
Wiesława Małycha, a mieszkańcy
ją poparli. Od tego czasu Krzysz-
tof Kołacki pełni dwie funkcje we
wsi. 

Jako sołtys Strzyżewic będzie
starał się o modernizację boiska
sportowego w Strzyżewicach. Ma

nadzieję, że w przyszłości uda się
zamiast dużego niewykorzysta-
nego boiska sportowego urządzić
tam boisko w stylu Orlik. Poczynił
też starania, aby Strzyżewice zos-
tały przyłączone do sieci światło-
wodowej. Pan Krzysztof ma w
Radzie Sołeckiej osoby, na które
może liczyć. A są to: Sandra Son-
nek, Marcin Antoniak i Przemy-
sław Mikołajczak. Organizowali już
wspólnie mecz piłki nożnej.
Razem z Radą Sołecką i Stowa-
rzyszeniem Przyjaciół Strzyżewic
przeprowadzili obchody 725 - lecia
Strzyżewic połączone z Festynem
Rodzinnym oraz Zajączka dla
dzieci. 

- Obowiązki sołtysa i radnego
w dużym stopniu się pokrywają. -
podkreśla pan Krzysztof. - Z tą
różnicą, że jako sołtys działam wy-
łącznie na poziomie swoich wsi, a
jako radny dbam o dobro całej
gminy. 

Cieszy go, że mieszkańcy ob-
darzyli go tak dużym zaufaniem.
Ma kontakt z mieszkańcami, zgła-
szają mu swoje potrzeby. Pan
Krzysztof stara się na bieżąco in-
formować ich o swoich poczyna-
niach i o tym, co zostało zrobione
poprzez portal społecznościowy. 

Pan Krzysztof swoje hobby
wiąże z różnorodną aktywnością
fizyczną. W wolnym czasie biega,
jeździ na rowerze, gra w piłkę
nożną, w siatkówkę. Robi to, na co
w danym dniu ma ochotę. Ale
stara się być aktywny -  dla siebie
i z racji wykonywanego zawodu. 

Relacje i zdjęcia 
z wydarzeń kulturalnych
w gminie Święciechowa

znajdziecie Państwo również 
w Internecie na stronie

www.kultura-swieciechowa.pl
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Pożegnanie Mariana Dolaty 

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim 
z powodu śmierci 

śp. Mariana Dolaty
wieloletniego Przewodniczącego Radnego Gminy

Święciechowa 

składają:
Wójt Gminy Święciechowa - Martek Lorych 

Przewodniczący Rady Gminy - Jerzy Machowiak

Sala w nowym miejscu 

Zakończyły się prace nad prze-
niesieniem placu zabaw oraz Sali
wiejskiej w Trzebinach. Prace nad
korytowaniem, ustawieniem kra-
wężników oraz nawiezieniem
piasku wykonała firma zewnętrzna,
natomiast prace związane z prze-
niesieniem placu zabaw wykonali
pracownicy gospodarczy Gminy
Święciechowa. Przeniesienie Sali

Wiejskiej w Trzebinach i utworze-
nie w niej Stodoły Marzeń zreali-
zowano zgodnie z umową nr
122/2019. Wykonawcą prac była
Firma LUX Urszula Żukowska,
Grzegorz Żukowski ze Święcie-
chowy. Wartość brutto wyniosła
250. 074,10 zł. Mieszkańcy w czy-
nie społecznym sadzili również
drzewa przy placu zabaw. 

W listopadzie na stałe pożegnaliśmy długoletniego przewodniczącego Rady Gminy Święcie-
chowa, rolnika i działacza społecznego. Marian Dolata odszedł od nas 11 listopada.

Uroczystość pogrzebowa od-
była się 14 listopada w kościele
rzymskokatolickim pw. Niepokala-
nego Poczęcia w Lasocicach.
Wspominali go: obecny przewodni-
czący Rady Gminy Jerzy Macho-
wiak oraz radny powiatowy i były
wójt gminy Święciechowa Marian
Mielcarek. Żegnała go rodzina,
przyjaciele, bliscy, sąsiedzi. 

Marian Dolata urodził się w
Przybyszewie, ale jego rodzice ku-
pili działkę w Lasocicach. W roku
1939 zamieszkali w niewielkim po-
mieszczeniu. Dużo później poma-
gał ojcu przy budowie domu. 

Poznał żonę Helenę i zamiesz-
kali razem. Wychowali trójkę dzieci:
dwóch synów - Wojciecha i Ry-

szarda oraz córkę Danutę. Żona
zmarła w grudniu 2013 roku. Pan
Marian mieszkał z synem Wojcie-
chem i jego rodziną. Marian Dolata
cieszył się dziesiątką wnuków i sze-
ściorgiem prawnuków. 

Przed wojskiem przez trzy lata
pracował na kolei - w nastawni w
Lasocicach. Po wojsku został na ro-
dzinnym gospodarstwie. Pan Ma-
rian był rolnikiem. Mówił o sobie -
rolnik z powołania. Jeździł na wy-
stawy rolnicze, pokazy sprzętu. Oj-
ciec pozwalał mu zmieniać
gospodarstwo, unowocześniać, do-
kupywać maszyny. Zrezygnował z
koni i przesiadł się na ciągnik. Wiele
maszyn rolniczych budował sam.
Rodzina wśród pamiątek po panu

Marianie zachowała wycinek z “Po-
radnika Gospodarskiego” z paź-
dziernika 1986 roku, w którym
napisano "Marian Dolata z Lasocic
wykonał dla własnych potrzeb pię-
cioskibowy półzawieszany pług do
orki głębokiej. Podnoszenie i
opuszczanie pługa odbywa się si-
łownikiem hydraulicznym sterowa-
nym od ciągnika MTZ - 82
Białoruś". Swoje gospodarstwo
ciągle powiększał. Najpierw jego oj-
ciec dokupywał ziemię, później pan
Marian, a teraz gospodarstwem
zajmuje się jego syn Wojciech. 

Marian Dolata był radnym gminy
przez kilkadziesiąt lat. W tym przez
kilkanaście był przewodniczącym
Rady. Wiedział o wszystkim co
działo się w jego miejscowości. Nie-
obce mu były sprawy całej gminy. 

Pełniąc funkcję radnego i prze-
wodniczącego Rady Gminy współ-
pracował z ówczesnym wójtem
Marianem Mielcarkiem. Zaprzyjaź-
nili się, odwiedzali. Rodzina wspo-
mina, że Mariana Dolatę nigdy nie
interesowały sprawy polityczne.
Najważniejsi byli dla niego ludzie,
sprawy społeczne i to, co mógł za-
łatwić dla mieszkańców swojej
miejscowości i gminy. 

2 września 1969 roku do laso-

cickej parafii przybył ksiądz Włady-
sław Szukalski. Powołano pierwszą
Radę Parafialną, w skład której
weszło dziewięć osób, w tym Ma-
rian Dolata. Pan Dolata czynnie
uczestniczył w przebudowie ko-
ścioła w Lasocicach. Doprowadził
do wysiedlenia z plebanii lokatorów.
Współpracował z księdzem Szukal-
skim. Przyjaźnili się. Dobry kontakt
miał także z następnymi kapłanami.
Marian Dolata był bardzo zżyty z la-
socicką parafią. Ta wiele mu za-
wdzięcza. 

Sprawował wiele funkcji: w
Kółku Rolniczym, Mleczarni, banku,
w PSL, w GS. Za tę działalność do-
stawał odznaczenia i podziękowa-
nia. Najważniejsze to: Medal 40 -
lecia Polski Ludowej (1984 r.),
Srebrny Krzyż Zasługi (1971 r.),
Złoty Krzyż Zasługi (1978 r.), Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski (1987 r.), Krzyż Oficerski Orderu
Odrodzenia Polski (2003 r.),
Srebrny Medal za Zasługi dla Po-
żarnictwa (2004 r.).

Panu Marianowi dziękujemy za
wszystkie lata, które poświęcił swo-
jej małej Ojczyźnie. Za działalność
na rzecz gminy i swojej miejscowo-
ści. A rodzinie składamy najszczer-
sze wyrazy współczucia. 
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Patriotyczne śpiewanie 

W Przedszkolu Samorządo-
wym w Święciechowie odbył się
konkurs Piosenki Patriotycznej.
Muzyczna impreza odbyła się 27
listopada w sali widowiskowej.
Wzięły w nim udział dzieci ze świę-
ciechowskiego przedszkola oraz
Przedszkola Niepublicznego Kolo-
rowe Kredki z Włoszakowic.

Uczestnicy w wieku od 4, 5 do 6 lat
prezentowali się w trzech katego-
riach: soliści, zespoły oraz grupy
przedszkolne. Założeniem kon-
kursu była popularyzacja piosenki
dziecięcej, kształcenie muzyczne
poprzez zabawę, prezentacja
umiejętności artystycznych przed-
szkolaków oraz kształtowanie po-

staw patriotycznych, wrażliwości
kulturalnej i artystycznej. Organi-
zatorką konkursu była nauczy-
cielka wychowania
przedszkolnego Dorota Lepka. 

Występy dzieci oceniało jury w
składzie: wójt gminy Święcie-
chowa Marek Lorych, dyrektor Sa-
morządowego Ośrodka Kultury w
Święciechowie Marek Tulewicz
oraz dyrektorka Samorządowego
Przedszkola w Święciechowie
Maria Marczyńska. 

W grupie solistów na podium
znalazły się: I miejsce - Martyna
Musielak z piosenką “Rozkwitały
pąki białych róż'', II miejsce - Lena
Kołodziejczyk z piosenką “Deszcz
jesienny'' i III miejsce - Amelka
Stryk z piosenką ”To jest mój kraj''.

W kategorii Zespół I miejsce
zajęła grupa Żołnierskie Zuchy z

grupy Tygryski w składzie: Lilianna
Maćkowska, Wiktor Konieczny
oraz Adam Małecki, którzy wyko-
nali piosenkę “Przybyli ułani''. II
miejsce miał zespół z grupy Mo-
tylki w składzie: Olga Nędza, An-
toni Nowicki, Artur Kędziora
również w piosence “Przybyli
ułani''. Miejsce III zdobył zespół
Jeżykowe Trio w składzie: Ale-
ksandra Gorna, Izabella Defert
oraz Olga Kowal w piosence “Od
morza aż do Tatr''. Na koniec za-
prezentowały się całe grupy przed-
szkolaków: Motylki, Jeżyki,
Starszaki i Tygryski. Zwycięzcy
oraz uczestnicy konkursu otrzy-
mali dyplomy i nagrody od Przed-
szkola Samorządowego oraz
czekoladowe Gwiazdorki ufundo-
wane przez wójta gminy Święcie-
chowa.

Statuetki na Dzień Patronki 
W Szkole Podstawowej w Świę-

ciechowie na stałe wpisała się im-
preza obchodzona z okazji Dnia
Patrona szkoły, tj. Marii Curie -
Skłodowskiej. Całość rozpoczęła
się uroczystym apelem w sali gim-
nastycznej szkoły. 

Następnie odbyła się gala wrę-
czenia statuetek. Tegoroczni zwy-
cięzcy w poszczególnych
kategoriach wyglądają następu-
jąco: SZKOLNY NAUKOWIEC w
kl. II - IV - Maja Masztalerz, w kl. V
- VIII - Jan Drost. SZKOLNY
SPORTOWIEC w kl. II - IV - Da-
mian Koźmiński, w kl. V - VIII -
Paweł Żyliński. SZKOLNY AR-
TYSTA w kl. II - IV - Maja Małecka,
w kl. V - VIII SP Kinga Dybizbań-
ska. SZKOLNY DZIAŁACZ w kl. II -
IV - Gabrysia Roszak, w kl. V - VIII
- Wiktoria Gabryel. SZKOLNY FA-
IRPLAYER w kl. II - IV - Jakub
Osięgłowski, w kl. V - VIII - Pola
Marciniak. Nominowani uczniowie,
którzy nie zdobyli statuetki, otrzy-
mali nagrodę pocieszenia w formie
słodkości. Uczniowie wyróżnieni:
KATEGORIA SZKOLNY NAUKO-
WIEC - Szymon Gąd, Antoni Czu-

bała, Gabrysia Śląska, Natalia
Sterna, Weronika Lechańska,
Dawid Witkiewicz, Nikodem Szkud-
larczyk, Weronika Samelczak. KA-
TEGORIA SZKOLNY ARTYSTA:
(Alicja Szulc, Olga Cieślawska, Li-
lianna Musielak, Julia Halasa, Igor
Karpowicz, Stasiu Czubała, Pola
Marciniak, Józef Pietrucha, Iza
Karpowicz). KATEGORIA
SZKOLNY SPORTOWIEC: Antoni
Kaiser, Alex Frąckowiak, Jędrzej
Krzykała, Wojtek Mieszkowicz, Zu-
zanna Przybyła, Nikodem Szkud-
larczyk, Cezary Polaszek, Mikołaj
Fic. KATEGORIA SZKOLNY DZIA-
ŁACZ: Franek Buszewicz, Natalia
Lechańska, Hanna Chudzińska,
Magda Homska, Julia Łowicka,
Lena Janiszewska, Iza Karpowicz,
Wiktoria Szłapczyńska. KATEGO-
RIA SZKOLNY FAIR PLAYER: Ali-
cja Mazurkiewicz, Oliwia
Szułczyńska, Lena Koszur, Zalha
Janowicz, Ines Wesołowska, Julia
Łowicka, Pola Marciniak, Filip Jam-
roziak, Nicole Sobkowiak. 

Ponadto wśród uczniów VI - VIII
klas przeprowadzono konkurs wie-
dzy o Patronce szkoły. Największą
wiedzą wykazała się klasa VIIb,
zajmująca I miejsce. Na podium
kolejno znalazły się klasy: VIIIb i
VIb. Gratulujemy. 

Potrzebujesz reklamy? Zareklamuj się w naszej gazecie! Szczegóły: www.sieciechowa.eu



Od niepamięci zachować
Jubileusz 725 - lecia trzech wsi: Krzycka Małego, Krzycka Wielkiego i Sądzi odbył się w nie-

dzielę, 8 grudnia, w Sali Wiejskiej w Krzycku Małym. Spotkali się mieszkańcy wsi i zaproszeni
goście. Organizatorzy imprezy zadbali o to, aby wspólnie spędzony czas przebiegł w miłej at-
mosferze. 

Piękne stroiki, w których główną rolę odgrywał świąteczny Mikołaj powstały na warsztatach flory-
stycznych zorganizowanych w ramach projektu "Odkrywamy nasze pasje". Warsztaty poprowadziła
Ilona Kominowska z kwiaciarni "Jedna na milion" z Leszna. Uczestniczki warsztatów spotkały się w
piątek, 15 listopada, w Sali Wiejskiej w Lasocicach. Projekt finansowany był przez powiat leszczyń-
ski. A na spotkanie zaprosiło Stowarzyszenie "Lasocice z pasją". 

Całość rozpoczęła się prze-
mową radnego z Krzycka Małego i
byłego sołtysa Jerzego Kołodzieja.
Rozpoczynając swoją wypowiedź
przytoczył słowa Jana Matejki:
"Cokolwiek Ojczyzny się tyczy,
zgromadzić, od niepamięci zacho-
wać". To zdanie widnieje także na
pamiątkowej tablicy, znajdującej
się na zewnętrznej elewacji sali,
która odsłonięta została na 700 -
lecie Krzycka Małego w 1994 roku.
Kołodziej przedstawił gościom rys
historyczny wsi. Opowiadał o osa-
dzie, która utworzyła się przy pół-
nocno - zachodniej części Jeziora
Krzyckiego. Pierwszy zapis o osa-
dzie zwanej Critsco pochodzi z
roku 1294. Ludzie osiedlali się tam
ze względu na lokalizację: pola do
uprawy, jeziora do połowu ryb,
lasy. Osada stale się powiększała,
a Krzycko podzielono na Małe i
Wielkie. Radny wspominał także o
udziale mieszkańców w I wojnie
światowej, odzyskaniu niepodle-
głości, o traktacie wersalskim,
który potwierdził ostatecznie przy-
należność Wielkopolski do Rze-
czypospolitej. Wspominał o
zawieruchach wojennych i powro-
cie na swoje ziemie rodzin po za-
kończeniu wojny. Wsie się
rozrastały, rosła liczba mieszkań-
ców, poprawiała się urbanistyka.
Krzycko Małe zostało oddzielone
od gminy Włoszakowice i przyłą-
czone do gminy Święciechowa.
Wsie się rozbudowywały, popra-
wiały się warunki, powstawały
nowe nawierzchnie dróg, oświetle-
nie, kanalizacja. Na lokalnym
rynku mieszkańcy znaleźli zatrud-
nienie w firmie Kenkel i pobliskich
miejscowościach oraz w Lesznie. 

Po przemówieniu przywitano
zaproszonych gości. Wśród nich:
wicestarostę leszczyńskiego Ma-
cieja Wiśniewskiego, wójtów obu
gmin: Marka Lorycha i Roberta
Kasperczaka, sołtysów i rady so-
łeckie trzech wsi i pozostałych
uczestników jubileuszowego spot-
kania. Poproszono o zabranie
głosu wójta gminy Święciechowa
Marka Lorycha. Następnie uhono-
rowano najstarszych mieszkańców
wszystkich trzech wsi. 

Dla uczestników jubileuszu wy-
stąpił kabaret “Cokolwiek” ze

Szkoły Podstawowej z Krzycka
Wielkiego oraz Kabaret Dziura z
Bukówca Górnego. Następnie wy-
świetlona została prezentacja mul-
timedialna, podczas której
wyświetlono filmy i zdjęcia m.in. z
obchodów 700 - lcia Krzycka i im-
prez organizowanych w salach
wiejskich. 

Na zakończenie obchodów 725
- lecia uczestnicy zasiedli do
wspólnego poczęstunku i skoszto-

wali okolicznościowego tortu. Na
scenie zaśpiewał Zespół Śpiewa-
czy Wiola ze Święciechowy. Do
biesiady przygrywali także pano-
wie grający na akordeonie i gita-
rze. 

W organizację imprezy zaanga-
żowali się: sołtysi i Rady Sołeckie
Krzycka Małego, Krzycka Wiel-
kiego i Sądzi, radny z Krzycka Ma-
łego, oraz Koło Gospodyń
Wiejskich z Krzycka Małego. 
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Radość z podwójnej wygranej 
Przedszkole Samorządowe w Święciechowie brało udział w plebiscycie prowadzonym przez

“Głos Wielkopolski”. W ramach plebiscytu wybierano najlepsze przedszkola i nauczycieli
przedszkolnych we wszystkich powiatach naszego województwa. 

Mamy zaszczyt ogłosić, że w
Lesznie i powiecie leszczyńskim
najwyższe I miejsce zdobyło Przed-
szkole Samorządowe w Święcie-
chowie. Co za tym idzie - otrzymało
tytuł: PRZEDSZKOLE ROKU 2019.
A to nie koniec. Do plebiscytu zgło-
szono także nauczycielkę wycho-
wania przedszkolnego ze
święciechowskiej placówki panią
Dorotę Lepkę, która również zwy-
ciężyła w powiecie. Zdobyła I
miejsce i tytuł: NAUCZYCIEL
PRZEDSZKOLA ROKU 2019. To
ogromny sukces. Nasze nowe,
gminne przedszkole zostało doce-
nione przez dzieci i ich rodziców. 

O zwycięstwie danej placówki
lub osoby decydowała największa
liczba wysłanych SMS. Głosowanie
zakończyło się 14 listopada o godz.
21. A ostatnie minuty głosowania
decydowały o wszystkim. 

- Nasze przedszkole prowadziło
w plebiscycie właściwie od samego
początku - mówi pracownik przed-
szkola. - Ale tuż przed zakończe-
niem głosowania, sytuacja zaczęła
robić się niebezpieczna. Wtedy po-
stanowiliśmy, iż stworzymy grupę
zainteresowanych rodziców i pra-
cowników przedszkola na portalu
społecznościowym. I to był strzał w
dziesiątkę. 

Osoby, które przyjęły zaprosze-
nie do grupy, wzięły sprawy w
swoje ręce i w ostatnich minutach
głosowania po wspólnych namo-
wach i pełnej mobilizacji zaczęły
masowo wysyłać SMSy.

- To były emocje, których nie da
się opisać - mówi rodzic, którego
dziecko uczęszcza do przedszkola.
- Niesamowita była ta integracja i
walka o to, aby zwyciężyło "nasze
przedszkole". Rodzice walczyli o
ten tytuł dla swoich dzieci. Gdy
padło hasło "do ataku", nagle
wszyscy chwycili telefony i zaczęli

masowo wysyłać SMS.
Jaka była radość na grupie, gdy

głosowanie się zakończyło i oka-
zało się, że wygraliśmy. Bezcenne. 

- A walczyliśmy także o tytuł naj-
lepszej nauczycielki wychowania
przedszkolnego - dodaje mama
dziecka z grupy Tygryski. - SMS
wysyłaliśmy więc na zmianę. Raz
na przedszkole. Raz na panią Do-
rotę. Satysfakcja z podwójnej wy-
granej była więc ogromna. 

Bardzo cieszy fakt, że rodzice
od samego początku zaangażowali
się w ten plebiscyt. To rodzice no-
minowali placówkę i nauczycielkę.
Już sama nominacja i udział w akcji
były okazją do promocji i zaprezen-
towania oferty edukacyjnej pla-
cówki. Prezentacje przedszkoli
ukazywały się bowiem w drukowa-
nym wydaniu "Głosu", w internecie
oraz na Facebooku. A podwójna
wygrana sprawiła, że o naszym
przedszkolu zrobiło się głośno. 

PRZEDSZKOLE SAMORZĄ-
DOWE W ŚWIĘCIECHOWIE:
Przedszkole w Święciechowie

zajęło I miejsce z wynikiem 711 gło-
sów. Na drugim miejscu znalazło
się Przedszkole Norlandia z Leszna
z wynikiem 680 głosów. 

Przypomnijmy, że gminne
przedszkole w Święciechowie jest
nowym obiektem. Wcześniej pla-
cówka mieściła się w starym bu-
dynku w okolicach rynku w
Święciechowie oraz w czterech
miejscowościach gminy. Oficjalne
otwarcie nowego obiektu odbyło się
1września 2018 roku. Przedszkole
jest przestronne i funkcjonalne.
Znalazło się w nim miejsce dla każ-
dego dziecka. Znajduje się w nim
dwanaście sal dydaktycznych,
biura, pokój terapeutyczny, lekarski,
nauczycielski, pokoje socjalne, sala
widowiskowa i duży teren wokół bu-
dynku z placami zabaw. 

Dzięki Państwa wsparciu pod-
czas głosowania nasze przed-
szkole otrzyma: dyplom uznania
potwierdzający zdobycie tytułu
Przedszkole Roku 2019 w powie-
cie, zaproszenie na uroczyste wrę-
czenie dyplomów i nagród dla
przedszkoli, które odbędzie się w
grudniu w Pałacu Działyńskich w
Poznaniu. A także: voucher na pro-
mocję przedszkola na łamach
"Głosu Wielkopolskiego" wartości
3000 zł, zestaw materiałów szkolno
- biurowych oraz specjalną, oko-
licznościową tablicę do oznakowa-
nia budynku placówki:
"Przedszkole na medal 2019".

NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA
- DOROTA LEPKA

W plebiscycie Nauczyciel
Przedszkola roku 2019 najlepsza
okazała się Dorota Lepka z wyni-
kiem 753 głosów. Na drugim miej-
scu znalazła się nauczycielka
przedszkolna z Włoszakowic z wy-
nikiem 679. 

Organizatorzy plebiscytu w ra-
mach akcji zdecydowali przyznać
także tytuły Nauczyciel Przed-
szkolny Roku, bowiem o tym, jak
dzieci czują się w przedszkolu, nie
decyduje wyłącznie otoczenie, w
którym spędzają czas. Najważniej-
sze nie są zabawki, place zabaw,
czy pomoce edukacyjne. Nauczy-
ciel odgrywa kluczową rolę. 

- Zgłoszenie do plebiscytu było
dla mnie miłym zaskoczeniem -
przyznaje Dorota Lepka. - Potrak-
towałam to, jak zabawę. Nie spo-

dziewałam się takiego zaangażo-
wania ze strony rodziców, miesz-
kańców, bliskich, a przede
wszystkim takiego finału. 

Dorota Lepka jest nauczycielką
w święciechowskim przedszkolu od
2011 roku. Swoje pierwsze kroki
jako nauczycielka stawiała będąc
wolontariuszką na letnich koloniach
dla dzieci i młodzieży oraz w świet-
licy socjoterapeutycznej w Henry-
kowie. Od 2009 roku była
praktykantką w przedszkolu w
Święciechowie i już tu została. 

- Każdego dnia z przyjemnością
podejmuję się coraz to nowych wy-
zwań angażując w to dzieci - do-
daje pani Dorota. 

Obecnie pracuje z grupą sze-
ściolatków Tygryski i przygotowuje
dzieci do nauki w szkole, bowiem
za rok dzieci pójdą do I klasy. 

Dzięki swojej ciężkiej pracy oraz
Państwa wsparciu pani Dorota wy-
grała: dyplom uznania potwierdza-
jący zdobycie tytułu Nauczyciel
Przedszkola Roku 2019, zaprosze-
nie na weekendowy pobyt w kom-
fortowym ośrodku położonym w
krainie 100 jezior, voucher na
zakup kosmetyków Chantarelle
oraz voucher do Centrum Derma-
tologii Estetycznej.

- Jestem wdzięczna wszystkim
osobom, które sprzyjają naszemu
przedszkolu - mówi dyrektorka
Maria Marczyńska. - Dziękuję ro-
dzicom, dziadkom, całym rodzi-
nom, przyjaciołom przedszkola
oraz osobom, które na co dzień nie
są związane z przedszkolem, a
wsparły nas w akcji i przyczyniły się
do wygranej. Cieszy mnie, że zos-
tała doceniona praca i działania na-
szego przedszkola. Daje to
wszystkim osobom tu pracującym
ogromną satysfakcję. Panie uczące
w naszym przedszkolu pracują z
pasją. A to przełożyło się na uzna-
nie rodziców. Dobrze, że mam taki
personel. Gratulujemy też wszyst-
kim nominowanym w całym plebis-
cycie. 

Jeszcze raz bardzo dziękujemy
za każdy oddany głos. Zwycięzcom
oraz wszystkim biorącym udział w
plebiscycie serdecznie gratulujemy.
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Prace w Święciechowie

Na początku listopada roz-
poczęto pracę nad przebudową
odcinka ulicy Śmigielskiej i
Leszczyńskiej w Święciecho-
wie.

Przebudowa drogi powiatowej
nr 4760P w Święciechowie reali-
zowana jest z budżetu powiatu
leszczyńskiego oraz dofinansowa-
nia gminy Święciechowa w kwocie
800.000 zł. Łączna kwota wyko-
nanych prac wyniosła 1,3 mln zł.
Prace trwały do połowy grudnia.
Spółka Infrakom z Kościana prze-
buduje ok. 1,7 km drogi powiato-
wej nr 4771P przez Święciechowę
- na odcinku od ronda przy wia-
dukcie przy drodze ekspresowej

S5 od strony Leszna do ronda z
drogami w kierunku Wilkowic i
Włoszakowic. Prace odbywały się
przy pełnym ruchu i wiązały się z
czasowymi utrudnieniami dla kie-
rowców. 

W związku z wyżej wymienio-
nymi pracami zrealizowana zos-
tała również przebudowa ul.
Strzeleckiej w Święciechowie.
Przebudowa dotyczy odcinka
drogi gminnej długości ok. 95 m,
od skrzyżowania przy piekarni
AGRA do skrzyżowania przy res-
tauracji SCARABEUS. Inwestycję
realizuje firma INFRAKOM z Ko-
ściana za cenę 227 216,67 zł
(brutto).

W listopadzie przedszkolaki z grupy Tygryski odwiedziły siedzibę
Urzędu Gminy. Wtedy doszło do nieformalnego posiedzenia Rady
Przedszkolaków, podczas której jeden z chłopców wnioskował o
nowe urządzenie na placu zabaw przy przedszkolu. Wniosek zos-
tał przegłosowany przez Tygryski oraz przyjęty do realizacji przez
sekretarza gminy Patryka Tomczaka. Pomysłodawca na bieżąco
uczestniczył w realizacji swojego wniosku, brał udział w konsul-
tacjach oraz zatwierdził projekt urządzenia w kształcie samolotu.
W nagrodę był pierwszym przedszkolakiem, który zasiadł za jego
sterami, bowiem nowe urządzenie zostało już zamontowane przy
przedszkolu. 

Profilaktyka w szkole 

W Szkole Podstawowej w
Długiem Starem 19 listopada
goszczono teatr Impresariat Ar-
tystyczny "Inspiracja" z Kra-
kowa. 

Aktorzy zaprezentowali
uczniom młodszych klas przedsta-

wienie profilaktyczne pt. "Poskro-
mienie nieznośnego Smoka", a
starszym “Dylemat i Autoportret”.
Przedstawienia profilaktyczne rea-
lizowane były w ramach Szkolnego
Programu Wychowawczo - Profi-
laktycznego. 

Darcie pierza w Kuźni

We wtorek, 19 listopada, w
Kuźni Marzeń w Lasocicach od-
było się niecodzienne spotkanie.
Jego uczestnicy wspólnie "darli
pierze" dobrze się przy tym ba-
wiąc. 

Był czas na kawę w miłym to-
warzystwie i pogaduchy. Spotkanie
pn. "Darcie pierza" odbyło się w ra-
mach projektu "COOLturalny SE-

NIOR". Projekt współfinansowany
został ze środków Samorządu Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. Reali-
zacją projektu zajęli się: Polski
Związek Emerytów, Rencistów i In-
walidów z odziałem w Święciecho-
wie, Stowarzyszenie ZMW z
Przybyszewa oraz Stowarzyszenie
Przyjaciół Szkoły i Rozwoju Wsi
Długie Stare. 
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Po dwunastu latach przerwy, na początku listopada, ruszyła sek-
cja Modern Ju-Jitsu w Lasocicach. Treningi odbywają się w każdy
wtorek i czwartek od godz. 20 do 21.30 w Sali Wiejskiej. Zainte-
resowane osoby proszone są o kontakt z instruktorem klubu spor-
towego RONIN lub o podejście na salę w godzinach treningów. 

Koncert na podsumowanie

W piątek, 29 listopada, w Sali
Wiejskiej w Lasocicach odbył się
koncert kapeli podwórkowej Pia-
skowianie. Koncert był zwieńcze-
niem realizowanego przez
Stowarzyszenie ZMW z Przyby-
szewa oraz Stowarzyszenie "Przy-

jaciół Szkoły i Rozwoju Wsi Długie
Stare" projektu "COOLturalny se-
nior", który był współfinansowany
przez Samorząd Województwa
Wielkopolskiego. Organizatorzy
dziękują wszystkim za miłe spot-
kanie i udział w projekcie. 

W środę, 27 listopada, odbyły się już ostatnie warsztaty z cyklu
"Kulinarne rewolucje", które zorganizowano w Przybyszewie.
Warsztaty zostały dofinansowane przez powiat leszczyński.
Każdy z uczestników otrzymał broszurę z przepisami kulinarnymi
tych potraw, które były przyrządzane podczas warsztatów. Orga-
nizatorzy dziękują wszystkim uczestniczkom za udział. Do wspól-
nego gotowania zaprosili: Stowarzyszenie ZMW oraz Koło
Gospodyń Wiejskich z Przybyszewa. 

Uczniów Szkoły Podstawowej w Długiem Starem z I i II klas 25 lis-
topada odwiedziła Justyna Piwońska, która przeprowadziła
warsztaty proekologiczne nt. “Pszczoła to życie". Dzieci miały
okazję dowiedzieć się, jak wygląda życie pszczół na co dzień, jak
odróżnić pszczołę od osy i trzmiela. Oprócz tego dzieci dowie-
działy się, dlaczego życie pszczół jest tak ważne dla naszego
życia oraz w jaki sposób możemy chronić pszczoły. Warsztaty te
były niezwykle ciekawe dla dzieci, które słuchały uważnie z za-
partym tchem.
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W sobotę, 23 listopada, w
Sali Wiejskiej w Piotrowicach
odbyła się zabawa andrzej-
kowa. Organizatorem im-
prezy było Stowarzyszenie
Piotrowice na Nowo. Sala
była wypełniona po brzegi,
bawiło się tam 70 osób. Od
trzech lat w Piotrowicach or-
ganizowane są tematyczne
zabawy andrzejkowe. Bawili
się już w stylu lat 80. i 20. W
tym roku uczestnicy przebrali
się za postacie z bajek, a na
przyszły rok planują zabawę
w stylu hawajskim. Do tańca
przygrywał DJ. Podczas za-
bawy wybrano najlepiej prze-
branego jej uczestnika.
Wygrała Bernadeta Warliń-
ska, przebrana za Wilmę z
bajki “Flinstonowie”. 

W niedzielę, 1 grudnia, zakończyły się zma-
gania w Mikołajkowym Turnieju Klasyfika-
cyjnym na kategorie, organizowanym przez
UKS ZSO WŁOSZAKOWICE. Na uwagę za-
sługuje fakt, że UKS Skoczki Święciechowa
rządził na szachownicach i grał bardzo
dobre zawody. Wyniki mówią same za sie-
bie: 3. miejsce dla Stanisława Turka, 4.
miejsce Patrycja Maćkowiak (oboje 5 punk-
tów), 8. miejsce Zofia Pawłowska (zdobycie
IV kategorii szachowej), 13. miejsce Giera
Alan (V kategoria), 14. miejsce Szymon Stu-
pała (V kategoria), 30 miejsce Marta Bortel
(V kategoria), 34. - Zuzanna Turek (V kate-
goria), 38. - Mateusz Konieczny i 41. - Kac-
per Szymkowiak na 52 grających. 

Do białego rana

W sobotę, 23 listopada, w Sali
Wiejskiej w Gołanicach odbyła się
zabawa andrzejkowa. Do tańca
przygrywał zespół Efekt. Na
uczestników zabawy czekało wiele

atrakcji. Wspaniale było podczas
tańca z kotylionami. Wszyscy do-
brze się bawili do samego rana.
Organizatorem zabawy był Zespół
Śpiewaczy Karolinki z Gołanic. 

W poniedziałek, 18 listopada, w Sali Wiejskiej w Strzyżewicach
odbyło się spotkanie w ramach projektu "Poznaj swoich pra-
dziadków". Uczestnicy otrzymali piękne wydawnictwa ułatwiające
prace poszukiwawcze swoich przodków. To projekt dofinanso-
wany przez Fundację TESCO w programie "Decydujesz, poma-
gamy". Dzięki głosom mieszkańców i klientów sieci sklepów
TESCO uzyskali na realizację projektu dofinansowanie w wyso-
kości 5 000 zł.
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HOROSKOP

Baran 21.03-19.04
Koniec roku zapowiada się bardzo

pracowicie. Do swoich zawodowych
pomysłów przekonasz też innych. W
święta dużo ważnych rozmów z bli-
skimi. Może nawet zmienią Twoje wy-
jazdowe plany. 

Byk 20.04-20.05
Jeśli w pracy coś poszło "nie tak",

zachowaj spokój. Nie wytykaj błędów,
nie bierz udziału w zakładowych prze-
pychankach. Święta zapowiadają się
spokojnie. Na pewno możesz liczyć
na niespodziankę pod choinką.  

Bliźnięta 21.05-21.06
Przed Tobą dużo spotkań i sporo

czasu na odpoczynek. Wykorzystaj te
dni na powrót do dawnych znajomo-
ści i przyjaźni. Nie przesadzaj ze
świątecznymi porządkami. 

Rak 22.06-22.07
Włącz bliskich w przygotowania

do świąt. Razem zrobicie to szybciej i
łatwiej. Tuż po Gwiazdce czeka Cię
propozycja wyjazdu. Skorzystaj z
oferty. Skontroluj zdrowie. 

Lew 23.07-22.08
Mars doda Ci energii, więc jeszcze

w starym roku dokończysz ważną dla
Ciebie sprawę. Masz szansę zarobić
dodatkowe pieniądze. Być może poz-
nasz kogoś bardzo miłego.

Panna 23.08-22.09
Miłość przyniesie Ci wiele wspa-

niałych wrażeń. Stałe pary przeżyją
mnóstwo uniesień, a single mają
szansę na nowe znajomości. W
święta odpoczywaj, unikaj trudnych
rozmów.  

Waga 23.09-22.10
Poświęć więcej czasu rodzinie, i to

nie tylko w czasie świąt. Bliscy na to
czekają. W styczniu pomyśl o kilkud-
niowym wyjeździe. Potem może być
dużo więcej pracy. Finanse lepsze. 

Skorpion 23.10-21.11
Odzyskasz równowagę we-

wnętrzną i poczujesz, że wszystko
idzie w dobrym kierunku. Poprawi się
Twoja sytuacja finansowa, choć warto
ograniczyć większe zakupy. W czasie
świąt czeka Cię niespodzianka.

Strzelec 22.11-21.12
Przyjadą goście, będzie rodzina,

dostaniesz wymarzony prezent - takie
będą święta. Pod koniec miesiąca i na
początku stycznia trochę zmian w
pracy. Dotrze też ważna przesyłka. 

Koziorożec 22.12-19.01
Najbliższe tygodnie zapowiadają

się spokojne i w pracy, i w domu. Ktoś
będzie próbował nawiązać z Tobą re-
lacje uczuciowe. Bądź ostrożna, nie
zawsze okazje do flirtu są uczciwe.
Oczekuj przypływu gotówki. 

Wodnik 20.01-18.02
Posłuchaj rad życzliwych Ci ludzi.

Przyjaciele zaoferują Ci pomoc, której
będziesz potrzebowała. Ale kłopoty
szybko się skończą. Czeka Cię też
bardzo miłe spotkanie. I nagroda w
pracy. 

Ryby 19.02-20.03
W święta szykują się miłe wyda-

rzenia, także rodzinne. Bliscy prze-
każą Ci wspaniałą wiadomość.
Pomyśl o dłuższym odpoczynku,
może sanatorium. Pewien Rak myśli
o Tobie. 

PIECZONY W ŚMIETANIE
Składniki: Karp o wadze ok. 2

kg, sól, mąka, masło do smażenia,
cebula, śmietanka 30%.

Sposób przygotowywania: kar-
pia spraw, podziel na dzwonka,
posól, obtocz w mące. Usmaż z
obu stron na mocno rozgrzanym
maśle. 

Przełóż do naczynia żaroodpor-
nego (można też od razu smażyć w
naczyniu, które nadaje się do pie-
czenia), posyp pokrojoną w piórka
cebulą i zalej słodką śmietaną.
Przykryj i zapiekaj 20 - 25 min w
temp. 180 - 200 st. C. 

Karp jest najlepszy, gdy pod-
czas pieczenia utworzy się gęsty
sos śmietanowo - cebulowy. 

FASZEROWANY
Składniki: Karp o wadze 1.2 kg,

4 ziarna pieprzu, 120 g rodzynek, 2
łyżki bułki tartej, 3 cebule, mar-
chewka, sól, pieprz, pietruszka, 1/4
selera, białko jajka, łyżka żelatyny,
1/2 łyżeczki cukru, 4 ziarna ziela
angielskiego. 

Sposób przygotowania: Karpia
oczyść i pokrój na dwu - centymet-
rowe dzwonka. Posól. Cztery
dzwonka ze środkowej części ryby
odłóż. Pozostałe oczyść z ości i
zmiel. 

Z głowy karpia, warzyw, cebuli i
przypraw ugotuj wywar. Przecedź. 

Zmieloną rybę połącz z posie-
kanymi dwiema cebulami, bułką,
solą, pieprzem, cukrem, rodzyn-
kami i ubitym białkiem. 

Masą napełnij dzwonka. Ułóż w
płaskim garnku. Wlej wywar. Gotuj
35 min. Wystudź. Dzwonka ułóż na
półmisku. Wywar odparuj do obję-
tości 500 ml. Dodaj żelatynę roz-
puszczoną w 2 łyżkach zimnej
wody. Zagotuj i przecedź. Gdy
wywar ostygnie, zalej nim karpia i
wstaw na 2 - 3 godz. do lodówki. 

W ORZECHOWEJ PANIERCE
Składniki: 700 g filetów z karpia

(bez łusek i ości nacinanych), 1/2
łyżeczki pieprzu czarnego w ziar-
nach, 4 ziarna ziela angielskiego,
szklanka orzechów włoskich, 2 łyżki
mąki, sól, olej lub masło klarowane. 

Przygotowanie: Filety z karpia
podziel na mniejsze porcje, oprósz
solą i odstaw. Pieprz i ziele angiel-
skie zmiel razem w młynku lub
blenderze, dodaj orzechy i ponow-
nie zmiel tak, by orzechy były roz-
drobione prawie na mąkę. Dodaj
mąkę pszenną i 1/2 łyżeczki soli. 

Filety obracaj w mieszance mąki
i orzechów. Smaż na tłuszczu na
średnim ogniu z obu stron na zło-
cisty kolor. W trakcie smażenia rybę
delikatnie obracaj łopatką, uważa-
jąc, żeby panierka się nie odkleiła.
Usmażone filety odsącz z nadmiaru
tłuszczu na papierowych ręczni-
kach. 

Karp inaczejKRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

1. Dominująca rola
2. Rządzi we wsi
3. Wielkość edycji
4. Siłacz
5. Wyparte przez rolki
6. Komórka nerwowa
7. Drobna rola

8. Szkolny lider
9. Rzewna poezja
10. Pospolity zając
11. Siostra karety
12. Bartyla, polski piłkarz
13. Okrągłe ciastka
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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: IDZIEMY NA SPACER
DO LASU. W drodze losowania wyłoniliśmy zwyciężczynię. Jest nią      Ilona
Drobińska z Niechłodu. Nagrodę można odebrać w Samorządowym
Ośrodku Kultury w godz. od 8 do 15. Gratulujemy. Na rozwiązania cze-
kamy do 20 stycznia.  

* Aby ciasto było bardziej kru-
che, najprościej dodać do wyra-
bianych składników 2 - 3 łyżki
wiórków kokosowych albo łyżkę
smalcu. Można nim też zastąpić
część masła, wtedy wypiek będzie
kruchuteńki. Jednak trzeba wziąć
smalcu o 15 proc. mniej niż po-
dano w przepisie. 

* Gdy pieczemy sernik z dodat-
kiem mleka i oleju, lepiej nie do-
kładać bakalii. Masa serowa jest
rzadka, więc opadną one na dno.
Dla zwiększenia puszystości ser-
nika dobrze wzbogacić masę se-

rową 3 łyżkami stołowymi ubitej
śmietany kremówki. 

* Ciasto z kruszonką po wyję-
ciu z piekarnika warto skropić
zimną wodą. Dzięki temu wierzch
stanie się jeszcze bardziej kruchy. 

* Rodzynki do keksu wystarczy
sparzyć. Natomiast orzechy i mig-
dały, dla wzmocnienia aromatu, le-
piej uprażyć. Suszone figi i morele
najpierw opłukujemy w zimnej wo-
dzie, potem sparzamy i dokładnie
odsączamy. Jeśli ciasta nie będą
jadły dzieci, możemy do masy
wlać kieliszek ajerkoniaku. 

Sekrety słodkich wypieków
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Już niebawem czeka nas kolejna akcja organizowana przez Fun-
dację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 28. Finał WOŚP od-
będzie się 12 stycznia 2020 roku. 

W tym roku hasłem przewodnim orkiestry jest - "Dla zapewnie-
nia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dzie-
cięcej medycynie zabiegowej". Zbierać będziemy środki na zakup
najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia
dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. 

W naszej gminie impreza odbędzie się w niedzielę, 12 stycznia,
w Sali Wiejskiej w Święciechowie . Na scenie pojawią się uczniowie
miejscowej szkoły, grupa teatralna, zespoły taneczne. Osoby, które
będą chciały wesprzeć Wielką Orkiestrę będą mogły wrzucić pie-
niądze do puszek wolontariuszy lub wziąć udział w licytacjach. Cała
suma przekazana zostanie na konto fundacji WOŚP. Zapraszamy
do udziału. 

Bibliotekarz radzi
W tym grudniowym, świątecz-

nym okresie proponujemy książkę
pt. "Drogi Święty Mikołaju. Jak ura-
tować święta?" Nataszy Sochy i
Magdy Mazur. To historia o tym, co
jest w życiu najważniejsze. O tym,
co jest w każdym z nas, czasem
ukryte, czasem zapomniane. O mi-
łości, przebaczaniu, zrozumieniu i
tolerancji. O tym, że święta mogą
się udać, pod warunkiem, że po-
zwolimy sobie na szczerość. Co
wywołuje prawdziwego ducha
świąt?Kolorowe bombki na cho-
ince? Pierniczki w puszce? To nie-
prawda, że święta Bożego
Narodzenia dla każdego pachną
miłością, szczęściem, pierniczkiem
i spełnieniem marzeń. To najbar-
dziej ponury okres w życiu niektó-
rych ludzi. Samotnej matki z
kredytem na głowie oraz zbunto-
wanym dwunastolatkiem albo ko-
biety, która próbuje za wszelką
cenę zdobyć żonatego męż-
czyznę. I wreszcie pary niepotra-

fiącej odnaleźć miłości. Czy te
święta można jeszcze uratować?
Odnaleźć w nich magię i wszystko
to, za czym każdy z nas tęskni?

Książka dostępna w święcie-
chowskiej bibliotece. Zapraszamy! 

W piątek, 22 listopada, w Sali Wiejskiej w Święciechowie odbyło się
spotkanie z hodowcami trzody chlewnej. Podczas spotkania omówione
zostały ważne tematy, m. in. obecny stan ASF oraz bioasekuracja. Dużo
rolników wzięło w nim udział. Mówiono m. in. o chorobie ASF, o zagro-
żeniach dla ludzi, drodze zakażenia, objawach czy zasadach ochrony.
Na rozmowę o ASF, czyli afrykańskim pomorem świń zaprosili: Wielko-
polska Izba Rolnicza w Poznaniu, Rada Powiatowa w Lesznie, Powia-
towy Inspektorat Weterynarii w Lesznie oraz wójt gminy Święciechowa. 

W sobotę, 7 grudnia,
w Sali Wiejskiej w
Piotrowicach dzieci i
młodzież uczestniczyli
w spotkaniu mikołaj-
kowym. Organizato-
rami imprezy byli:
sołtys wsi i “Stowarzy-
szenie Piotrowice Na
Nowo”. Do wspólnej
zabawy najmłodszych
mieszkańców wsi za-
prosiła firma Anima
Kids. 

Bądź na bieżąco 
z wydarzeniami

kulturalnymi
w naszej gminie.
www.facebook.com/SOK.SW/
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W grudniu Stowarzyszenie ZMW z Przybyszewa zorganizowało cykl świątecznych warsztatów, które odbyły się w Kuźni Marzeń. Dla
dzieci i młodzieży 4 grudnia tworzono ozdoby z masy solnej oraz kartki świąteczne. Natomiast 11 grudnia dzieci wykonały wspaniałe
bombki z szyszek i malowały wcześniej wykonane ozdoby z masy solnej. Kolejne spotkanie zaplanowano na 17 grudnia. Wtedy od-
będą się dwa spotkania. Pierwsze dla dzieci i młodzieży a drugie dla dorosłych. Wszyscy wykonają świąteczne stroiki. 

Bombki z wełny

W świetlicy wiejskiej w Strzyże-
wicach, 7 grudnia, odbyły się
warsztaty bożonarodzeniowe.
Uczestnicy spotkania stworzyli
wspaniałe bombki choinkowe z
wełny czesankowej. Filcowe
bombki były różnorodne, każdy
tworzył swój własny projekt. Były
kotki, ciasteczka, bałwanki, reni-
fery, choinki i wiele innych świą-
tecznych akcentów. Warsztaty
zrealizowane zostały przez Towa-
rzystwo Przyjaciół Strzyżewic. 
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W czwartek, 5 grudnia, w Sali Wiejskiej w Święciechowie spotkały się najmłodsze grupy Zespołu Pieśni i Tańca Marynia. Imprezę Mi-
kołajkową poprowadziły panie w firmy Anima Kids. Tancerzy odwiedziły elfy, Pani Mikołajkowa i Święty Mikołaj. Dużo radości sprawiło
dzieciom zamykanie w dużych bańkach mydlanych. Były świąteczne tańce, gry i zabawy. Każde dziecko otrzymało upominek od Mi-
kołaja. Imprezę zorganizowali: ZPiT Marynia i Samorządowy Ośrodek Kultury. 

W czwartek, 5 grudnia,
na święciechowskim
rynku odbył się Jarmark
Świąteczny. Uczestników
spotkania i gości przywi-
tał wójt gminy Marek Lo-
rych. Impreza rozpoczęła
się prezentacją Przed-
miotów Ekonomii Spo-
łecznej, instytucji
wystawiających swoje
produkty. Na imprezę
przyjął zaproszenie
Święty Mikołaj i Pani Mi-
kołajowa, którzy bez wąt-
pienia sprawili
największą radość naj-
młodszym uczestnikom.
Następnie zaprezento-
wali się uczniowie ze
Szkoły Podstawowej z
Długiego Starego. Zapre-
zentowali się także człon-
kowie Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i
Inwalidów ze Święcie-
chowy. Na zakończenie
uczestnicy Jarmarku
wzięli udział we wspól-
nym kolędowaniu. Ostat-
nim punktem było
wykonanie "kolędy dla
nieobecnych" i zapalenie
choinki, która z okazji jar-
marku stanęła na środku
rynku i cieszyć nas bę-
dzie przez cały okres
świąteczny. Na jarmark
zaprosili: wójt gminy
Święciechowa Marek Lo-
rych oraz Stowarzysze-
nie Centrum PISOP, a w
przygotowania zaanga-
żowały się lokalne orga-
nizacje pozarządowe i
organizacje społeczne. 

Spotkanie z Mikołajem


