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W niedzielę, 13 stycznia, zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Po-

mocy. Będzie to już 21. finał. Tym razem cała Polska zbierać będzie

pieniądze na ratowanie życia dzieci i godną opiekę medyczną senio-

rów.
W naszej gminie już od kilku tygodni działają dwa sztaby Orkiestry. W

Święciechowie szefem sztabu jest Maria Waszak, a jego członkami są:

Anna Lorych, Elżbieta Szkudlarczyk i Grażyna Harasim. Sztab działa przy

Zespole Szkół w Święciechowie we współpracy z Samorządowym Ośrod-

kiem Kultury. Drugi sztab funkcjonuje w Lasocicach, także przy szkole. Jego człon-

kami zostali: Beata Krystians - szef sztabu i Małgorzata Kołodziejczyk, Ka-

rina Taszbajew oraz Anna Derda. 
W jednym i drugim sztabie już odebrano identyfikatory dla wolontariu-

szy. Będzie ich łącznie czterdziestu jeden. Pojawią się przede wszystkim

w godzinach przedpołudniowych przed kościołami, na ulicach, przy skle-

pach i w wielu innych miejscach. Przyjmijmy ich życzliwie i wrzućmy do

puszki choć parę złotych. Razem uratować możemy czyjeś życie i zdrowie. 

Od godziny 16. 00 Orkiestra grać będzie w sali gimnastycznej  Zespołu

Szkół w Święciechowie, a od godz. 15:00 w Sali Wiejskiej w Lasocicach. 

Dla uczestników wspólnego grania sztaby przygotowały sporo niespo-

dzianek. Między innymi będą występy, wystawy, konkursy, licytacje. Szcze-

gółowe programy imprez podajemy poniżej. Powiedzmy jeszcze, że

wszyscy dla Orkiestry pracują za darmo. Począwszy od udostępnienia sal

poprzez prowadzone programy artystyczne, pokazy, licytacje – całą orga-

nizację przeprowadza się społecznie. 
Nam wypada więc jedynie zaprosić mieszkańców gminy do wspólnego

grania. Do zobaczenia w niedzielę, 13 stycznia. 

ŚWIĘCIECHOWA
- godz. 10. 30 – plaża w Go-

łanicach - kąpiel morsów w Je-
ziorze Krzyckim oraz pokaz
ratownictwa OSP Święciechowa,

- godz. 16. 00 – Zespół Szkół
w Święciechowie (sala spor-
towa):

- turniej sportowo-rekreacyjny
czterech drużyn z udziałem
dzieci, młodzieży, rodziców, rad-
nych oraz sołtysów, 

- występ artystyczny zespołu
szkolnego cheerleaders, 

- występ taneczny dzieci z
klas I-III szkoły podstawowej,

- konkurs wiedzy o gminie,
- występ taneczny dzieci z

Zespołu Pieśni i Tańca Marynia,
- występ wokalny w wykona-

niu uczennic,
- licytacje WOŚP,
- godz. 20. 00 – Światełko do

Nieba na boisku szkolnym. 

LASOCICE
- występ rodziców w reper-

tuarze Kabaretu Moralnego Nie-
pokoju pt."Wizyta ksiądza",

- pokaz taneczny pt. "Jezioro
łabędzie" w wykonaniu uczniów,

- występy przedszkolaków,
- występ chóru szkolnego La-

socice/Długie Stare,
- taniec w maskach Gangnam

style i inne,
- występ Filipa Rozynka,
- capoeira, czyli sztuki walki,
- kącik dla dzieci przygoto-

wany przez Fundację Centrum
Aktywności Twórczej,

- Jagoda Stachowiak i Daria
Izydorczyk w repertuarze muzyki
współczesnej,

- Adrianna Łuczak w tańcu in-
dyjskim. 
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Jarmark Świąteczny
Tydzień przed Bożym Narodzeniem w Sali Wiejskiej w Święciechowie

panowała już świąteczna atmosfera. Koło Gospodyń Wiejskich Włościanki
zaprosiło mieszkańców na Jarmark Świąteczny pn. „Potrawy wigilijne i słod-
kości w naszej gminie”. Na przybyłych gości czekało sporo atrakcji. Swoje
potrawy wystawiały Koła Gospodyń Wiejskich działające na terenie gminy.
Wszystkie podlegały ocenie konkursowej. Jury pod uwagę wzięło nie tylko
smak poszczególnych potraw i słodkości, ale także świąteczny wygląd stołu
i ogólny wizerunek stoiska. Po burzliwych dyskusjach wyłoniono zwycięz-
ców. Wioski uplasowały się w następującej kolejności: Gołanice, Długie
Nowe, Strzyżewice, Święciechowa, Przybyszewo i Trzebiny. Po ocenie ko-
misyjnej nastąpiła degustacja potraw przez przybyłych gości. Ponadto odbyła
się sprzedaż stroików świątecznych przeprowadzona przez Zespół Szkół w
Święciechowie oraz sprzedaż pierników zorganizowana przez KGW. Cało-
ści towarzyszył koncert miejscowych zespołów. W świąteczny klimat wpro-
wadzały Zespoły Śpiewacze Wiola i Cecylia, Zespół Klawinuta z ogniska
muzycznego w Święciechowie oraz duet Patrycja i Miłosz Tulewicz. Imprezę
zorganizowano pod patronatem wójta gminy Marka Lorycha. 

W leszczyńskim ratuszu 15 grudnia zorganizowano obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa. W spotkaniu wzięli udział wszyscy, któ-
rzy poprzez zaangażowanie w krwiodawstwo przyczyniają się do ratowania ludzkiego życia. Idea oddawania krwi staje się z roku na
rok coraz bardziej popularna, a poszczególne akcje przynoszą coraz lepsze wyniki. Przybyłych gości przywitał Przemysław Idczak, który
dziękował za dar krwi – dar prosto z serca. Przyznano dwie Odznaki Honorowe Polskiego Czerwonego Krzyża IV stopnia klubom ho-
norowych krwiodawców. Trafiły one do Komendy Miejskiej Policji w Lesznie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechłodzie. Wrę-
czono również indywidualne Odznaki Honorowe na ręce: Mariusza Musielaka, Krzysztofa Mrozińskiego z Niechłodu i Krzysztofa
Nowaka.Podczas uroczystości leszczyńscy włodarze wyróżnili także najbardziej aktywnych krwiodawców. W dowód uznania za naj-
piękniejszy dar humanitarny przyznano specjalne odznaki dla trzydziestu siedmiu osób, które oddały po 18, 12 i 6 litrów krwi. Ponadto
osoby biorące udział w obchodach mogły wysłuchać koncertu młodzieży z Państwowej Szkoły Muzycznej w Lesznie. 

Wkrótce Dzień Babci i Dzień Dziadka. Z tej okazji wszystkim babciom i dziadkom ży-
czymy spokoju, zdrowia i miłości najbliższych. Jesteśmy pewni, że w czasie ich święta
żaden wnuk nie zapomni o laurce, kwiatku czy po prostu serdecznym uścisku. Bo taka

pamięć jest dla dziadków najcenniejsza. Świadczy o tym, że są kochani, potrzebni 
i bardzo, bardzo dla wnucząt ważni. A Dzień Babci i Dziadka przypada 21 i 22 stycznia.
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Jak załatwić sprawę
W   U R Z Ę D Z I E  G M I N Y ?
Szanowni Państwo,
zakończenie starego i rozpoczęcie nowego roku to często najlepszy

okres do podsumowań i analiz. Dotychczas wybierałem i miałem przy-
jemność przybliżyć wszystkim czytelnikom tematy, które według mnie za-
sługiwały na uwagę oraz na to, by opisać je na łamach „Kuriera...”. Od
nowego roku chciałbym przedstawić Państwu sprawy, z którymi tak na-
prawdę najczęściej przychodzą do nas mieszkańcy. Poniżej charaktery-
styka spraw załatwianych w urzędzie w 2012 roku. 

W całym roku wpłynęło do urzędu przeszło 5700 pism. Sami wysła-
liśmy ich ponad 7 500. Wydaliśmy łącznie 3070 różnych decyzji podatko-
wych. Wystawiono 837 upomnień w związku z niezapłaceniem podatków
w terminie. Wpłynęło ponad 800 zawiadomień o zmianach w danych ewi-
dencji gruntów i budynków. Wydaliśmy 579 aktów stanu cywilnego. Zło-
żono 565 wniosków o wymianę dowodów osobistych. Wystawiono 344
zaświadczenia o zameldowaniu. Załatwiono 293 sprawy z zakresu dzia-
łalności gospodarczej oraz 255 spraw związanych ze zwrotem podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej. Wystawiono 226 tytułów wykonawczych. Złożono 185
wniosków o zameldowanie na pobyt czasowy oraz 175 wniosków o udo-
stępnienie danych osobowych z ewidencji ludności i zbioru PESEL. Wy-
dano 150 uzgodnień zjazdów, budowy infrastruktury w pasie drogowym.
Złożono 110 wniosków o nadanie numeru PESEL oraz 105 wniosków do-
tyczących wymeldowania. Ponadto wpłynęło 98 wniosków o usunięcie
drzew i krzewów.

To było kilkanaście rodzajów spraw najczęściej załatwianych w po-
przednim roku. Wszystkich rodzajów spraw jest ponad 100. Różnorod-
ność tematów jest zatem bardzo duża, a ilość przepisów je regulujących
coraz większa. Tygodniowo kilkadziesiąt nowych aktów prawnych lub ich
zmian publikowanych jest w Dzienniku Urzędowym. 

Za wyrozumiałość przy załatwianiu tych wszystkich spraw w roku 2012
bardzo dziękujemy. Jednocześnie obiecujemy wytrwale służyć Państwu
we wszystkich mniej i bardziej skomplikowanych sprawach w roku 2013.
Serdecznie zapraszamy do naszego urzędu!

ZASTĘPcA WóJTA
PATRYk TOMcZAk

Budżet 2013
Rada Gminy Święciechowa zatwierdziła budżet na rok 2013. Uchwałę
w tej sprawie przyjęto na sesji 14 grudnia ubiegłego roku. 

Dochody gminy zaplanowano
na kwotę 18. 696. 083 zł. Natomiast
wydatki wyniosą 20. 943. 799 zł.
Różnicę samorząd postanowił po-
kryć z pożyczek i kredytów zapla-
nowanych na cele inwestycyjne.

Dochody. Do budżetu gminy
wpływają pieniądze z trzech głów-
nych źródeł. Są to podatki, subwen-
cje i dotacje. 

Największą pozycją w docho-
dach są podatki. Gmina planuje, że
dochody własne z tytułu podatków
lokalnych, udziału w podatku do-
chodowym od osób fizycznych i
prawnych oraz ze sprzedaży i dzie-
rżawy mienia komunalnego a także
innych drobnych opłat wyniosą łącz-
nie 11. 358. 238 zł. Dla przykładu
można podać, że podatek od nieru-

chomości wyniesie - 4. 520. 596 zł,
podatek rolny - 352. 690 zł, podatek
od środków transportowych - 366.
940 zł, a udział w podatku docho-
dowym od osób fizycznych przeka-
zywanych przez Ministerstwo
Finansów – 3. 442. 740 zł. 

Drugą pozycję w dochodach sta-
nowi subwencja oświatowa. Na ten
cel gmina otrzyma z budżetu pań-
stwa 4. 457. 423 zł. Te pieniądze w
całości przeznaczone są na działal-
ność szkół w gminie. 

Trzecią pozycją dochodów są
dotacje na zadania z zakresu admi-
nistracji rządowej oraz inne zadania
zlecane gminie. Dotacje wyniosą w
bieżącym roku 1. 833. 114 zł. Nie-
mal cała ta kwota przeznaczona bę-
dzie na pomoc społeczną. 

PAMIĘTAJMY! 29 stycznia obchodzić będziemy
68. rocznicę wyzwolenia Święciechowy. Pamiętajmy
o tym dniu i ludziach, którzy gineli na tych terenach
wyzwalając Polskę spod hitlerowskiej okupacji. 

Gmina planuje również dochody
z mienia 936.090 zł. 

Wydatki. Największą pozycją w
wydatkach gminy, jak co roku, jest
oświata. Na działalność oświatową i
wychowawczą gmina przewidziała
8. 258. 803 zł. Te pieniądze prze-
znaczone będą na utrzymanie szkół
podstawowych, gimnazjum i przed-
szkoli, ale także na remonty, po-
moce naukowe, dowóz uczniów do
szkół, dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli, na stołówki szkolne
oraz realizację projektów prowa-
dzonych przez placówki oświatowe. 

Sporą część budżetu gmina
przeznaczy na pomoc społeczną.
Cała kwota wydatków w tym dziale
wynosi 2. 460. 484 zł. Te pieniądze
trafią do rodzin zastępczych,
domów pomocy społecznej, placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych.
Jednak najwięcej pieniędzy, bo aż
1. 778. 490 zł  przeznaczone będzie
na świadczenia rodzinne, wypłaty z
Funduszu Alimentacyjnego. Po-
nadto gmina finansuje zasiłki i
pomoc w naturze, dodatki mieszka-
niowe, utrzymanie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej,
składki ubezpieczeniowe itp. 

Bardzo dużą część budżetu sa-
morząd postanowił przeznaczyć na

inwestycje. W bieżącym roku bę-
dzie to kwota 3. 948. 600 zł. Jest to
19 procent wszystkich wydatków
gminy. O poszczególnych tegorocz-
nych inwestycjach napiszemy za
miesiąc. 

I jeszcze kilka innych znaczą-
cych wydatków. Na kulturę i
ochronę dziedzictwa narodowego
gmina przeznaczy 1.196. 902 zł – w
tym na Samorządowy Ośrodek Kul-
tury 421. 848 zł, na bibliotekę -
181.674 zł, na utrzymanie sal wiej-
skich - 593.380 zł, na gospodarkę
mieszkaniową – 425. 775 zł, na
bezpieczeństwo publiczne i ochronę
przeciwpożarową – 163. 799 zł (w
tym na OSP 104.832 zł), na admi-
nistrację publiczną - 2.356.592 zł (w
tym na Urząd Gminy 1.705.808 zł,
na promocję gminy i obchody jubi-
leuszu 20-lecia wspólpracy z gmi-
nami partnerskimi 170.000 zł), na
programy profilaktyczne - 98.140 zł,
na gospodarkę komunalną i
ochronę środowiska - 759.108 zł (w
tym na dotacje dla osób, które będą
zakładały przydomowe oczyszczal-
nie ścieków - 25.000 zł i likwidację
azbestu - 25.000 zł), na obsługę
długu - 169.490 zł, na spłatę rat kre-
dytu - 634.215 zł.

W zaprzyjaźnionym Grosshabersdorf w Niemczech przed Bożym
Narodzeniem odbywa się co roku Jarmark Adwentowy. W dniach od
8 do 9 grudnia wzięła w nim udział delegacja z naszej gminy. W tym
roku po raz pierwszy w tradycyjnym jarmarku wziął udział zastępca
wójta Patryk Tomczak. 

Z okazji zbliżających
się świąt uczestnicy spot-
kania nie tylko dzielili się
opłatkiem. Nie zabrakło
świątecznych życzeń,
kolęd i magicznej atmos-
fery. W miejscowym ko-
ściele odprawiona
została msza święta,
podczas której modlili się
mieszkańcy zaprzyjaź-
nionych gmin. W tym
roku msza św. odpra-
wiona została w intencji
śp. Zofii Jackowskiej,
która od lat nawiązywała
partnerskie kontakty z za-
granicą. Brał w niej udział
proboszcz parafii Długie
Stare ksiądz Ireneusz
Rachwalski. 

Kilkuosobowa delega-
cja ze Święciechowy na
tegoroczny jarmark za-
brała ze sobą świąteczne
przysmaki. Mieli się czym pochwalić. Na stoisku nie zabrakło barszczu,
krokietów, bigosu, wędlin, a także tradycyjnych pierników. Potrawami
częstowali mieszkańców miasta oraz okolicznych miejscowości. Polskie
przysmaki okazały się wyjątkowo smaczne, a sam pobyt w Bawarii nie-
zwykle udany. Ponadto wyjazd był kolejnym punktem stałej współpracy
między gminami Święciechowa i Grosshabersdorf. 

Z wizytą w Niemczech
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imieniny obchodzą
W styczniu

WERONIKA- 13 I
Na Weronikę mówi się też

Wera, Ika, Isia. W dosłownym tłu-
maczeniu słowo to oznacza
„święte oblicze” lub „tę, która nie-
sie zwycięstwo”. Każda Weronika
jest dobra i godna najwyższego
szacunku. Jak nikt radzi sobie z
życiem i w życiu. Jest doskonałą
żoną i najlepszą matką. Dużo
czyta, kocha przyrodę, miewa ta-
lent pisarski i dar wymowy. Jej ko-
lorem jest błękit, rośliną lilia,
zwierzęciem gołębica, liczbą
szóstka, a znakiem zodiaku
Panna. Imieniny obchodzi też: 4 lu-
tego, 17 maja, 9 i 12 lipca. 

W gminie Święciechowa
mieszka 48 pań o imieniu Wero-
nika. Najwięcej jest ich w Święcie-
chowie – 15, Lasocicach – 7 oraz
w Długiem Starem – 6. Mieszkają
także w Przybyszewie i Gołani-
cach – po 4, w Długiem Nowem,
Krzycku Małym i Niechłodzie – po

3. Najmniej pań o tym imieniu
mieszka w Ogrodach, Strzyżewi-
cach oraz Trzebinach – po jednej.
Najstarsza Weronika liczy sobie 98
lat i mieszka w Krzycku Małym, a
najmłodsza ma kilka miesięcy i jest
mieszkanką Gołanic. Wszystkim
Weronikom życzymy dużo zdrowia
i spełnienia marzeń. 

Weronika Matuszewska i
Weronika Linka z Przybyszewa

KACPER  - 6  I
Kacper bądź Kasper najprawdo-

podobniej pochodzi ze słownictwa
perskiego i dosłownie znaczy „pod-
skarbi, skarbnik królewski”. My
znamy go jako maga czy króla,
który ofiarował Jezusowi kadzidło.
Nasz polski Kacper w Anglii nazy-
wany jest Jasperem, a we Francji
Gasparem. Na każdej szerokości
geograficznej Kacper bywa męż-
czyzną niezmiernie stałym, posia-
dającym zasady. Lubi domowe
zacisze, kocha rodzinę i miłe spot-
kania towarzyskie. Jego kolorem
jest zieleń, rośliną cis, zwierzęciem
dzik, liczbą dziesiątka, a znakiem
zodiaku Byk. Kacper obchodzi imie-
niny w styczniu, i to dwa razy: 2 i 6
stycznia. Ale mężczyźni o tym imie-
niu mogą też świętować w grudniu,
dzień ich imienin przypada na 28
grudnia. Oprócz wymienionych już
dat imieniny Kacpra są jeszcze 12
czerwca i 26 września. 

W naszej gminie mieszka 54
panów o imieniu Kacper. Najstarszy
mieszka w Przybyszewie i ma 19
lat, natomiast najmłodszy jest

mieszkańcem Strzyżewic i ma za-
ledwie dwa miesiące. Najwięcej
Kacprów mieszka w Święciechowie
– 18, Długiem Starem – 7 i Długiem
Nowem – 6. Mieszkają także w La-
socicach – 5 oraz Niechłodzie – 4.
Kacpra można spotkać także w
Przybyszewie, Krzycku Małym i
Strzyżewicach – po 3, w Gołanicach
i Piotrowicach – po 2, a także jed-
nego w Henrykowie. Wszystkim ży-
czymy samych radosnych i
szczęśliwych dni. 

POŻEGNANIE
W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

05. 12 - Janowski Mieczysław Antoni (1949), Święciechowa
07. 12 - Donaj Stanisław Marian (1958), Święciechowa
11. 12 - kraska Agnieszka (1928), Święciechowa
14. 12 - Linka Teresa (1932), Długie Nowe

Kacper Knecht
Długie Stare

Czego nie wiemy o...
Marianie Dolacie

Mieszkaniec Lasocic, lat 76, rolnik, wieloletni radny i działacz
społeczny, mąż, ojciec, dziadek i pradziadek, zodiakalny
Wodnik.

- Pochodzi Pan z Lasocic?
- Urodziłem się w Przybysze-

wie, ale rodzice kupili działkę w La-
socicach i w 1939 roku
zamieszkaliśmy w niewielkim chle-
wiku na tej działce. Wtedy miałem
trzy lata, ale pamiętam, jak
wszyscy uciekaliśmy przed fron-
tem i jak po kilku tygodniach wra-
caliśmy na swoje. Dopiero dużo
później ojciec budował dom. W
tym już mu pomagałem. 

- Zawsze Pan wiedział, że bę-
dzie rolnikiem?

- Chyba tak. Starsi bracia zdo-
byli inne zawody, a ja zostałem na
gospodarstwie. Co prawda przed
wojskiem trzy lata pracowałem na
kolei, ale potem już zawsze u sie-
bie. Ojciec pozwalał mi dużo w
gospodarstwie zmieniać, dokupić
maszyn, unowocześniać. Chyba
pierwszy we wsi zrezygnowałem z
koni i przesiadłem się na ciągnik.

- Wiem, że niektóre maszyny
robił Pan sam.

- Do niedawna jeszcze używa-
liśmy sześcioskibowego pługa,
który zrobiłem wiele lat temu. Przy-
mierzałem się nawet do zbudowa-
nia kombajnu do zbioru buraków. A
w obejściu niemal wszystko sami
budowaliśmy. I oborę, i chlewnię, i
wiatę. Takie to były czasy. 

- Nie żałuje Pan wyboru za-
wodu?

- Nigdy nie żałowałem. Chyba
jestem rolnikiem z powołania. Lu-
biłem jeździć na wystawy rolnicze,
na pokazy sprzętu, do innych gos-
podarstw. Zawsze można było coś
podpatrzyć. A swoje gospodarstwo
ciągle powiększaliśmy. Ojciec do-
kupił ziemi, potem ja, teraz już mój
syn. 

- W gminie znają Pana nie
tylko jako rolnika, ale i radnego. 

- Radnym byłem przez 42 lata,
w tym cztery kadencje przewodni-
czącym Rady. Nie było sprawy w
gminie, o której bym nie wiedział.

Wtedy przecież budowaliśmy
drogi, kładliśmy asfalt, powstawały
sieci telefoniczne, potem kanaliza.
Zawsze było o czym rozmawiać z
ludźmi. Były okresy, że w tygodniu
dwa, trzy razy jeździłem do gminy.
Na początku oczywiście rowerem,
później motocyklem, dopiero po la-
tach samochodem. 

- Nie bał się Pan pracy spo-
łecznej?

- Dziś trudno nawet wymienić
wszystkie sprawowane przeze
mnie funkcje. Byłem w Kółku Rol-
niczym, Mleczarni, banku, w PSL,
w GS. Za tę działalność dostałem
sporo odznaczeń i podziękowań. A
najważniejsze to Oficerski i Kawa-
lerski Krzyż Zasługi. To jest duża
satysfakcja. 

- Ale największą jest chyba
rodzina?

- To prawda. Wychowaliśmy z
żoną troje dzieci. Mamy dziesię-
cioro wnucząt i trzech prawnuków.
Cieszą mnie ich radości. A w domu
mieszkamy z synem, synową,
wnukami. Jeden z wnuków już
zdecydował, że będzie rolnikiem.
Gospodarstwo w czwartym poko-
leniu należeć więc będzie do Dola-
tów.

- Miał Pan jeszcze czas na co-
kolwiek poza pracą i działalno-
ścią społeczną?

- Zawsze lubiliśmy z żoną jeź-
dzić na wycieczki. Zwiedziliśmy
kilka krajów w Europie. Bywaliśmy
też w sanatoriach, chętnie wybie-
raliśmy się na rowerowe wycieczki.
Dziś, niestety, zdrowie na to nie
pozwala. Od prawie dwóch lat nie
jestem już tak sprawny i w więk-
szości siedzę w domu. A to mnie
najbardziej denerwuje. Najchętniej
wsiadłbym jeszcze na ciągnik i po-
jechał w pole. 

- I to jest jedynym Pana ma-
rzeniem?

- Tak. Po prostu chciałbym być
zdrowy. 
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Pod koniec listopada w Długiem Starem odbył się finał IX edycji
konkursu „Bądź przyjacielem środowiska”. W kategorii zbiórka zu-
żytych baterii i akumulatorów rywalizowały szkoły z całej gminy.
Dokładnie podsumowano zbiórkę i wręczono następujące na-
grody. Zwyciężyła szkoła w Długiem Starem, drugie miejsce zajęła
szkoła w Lasocicach, a trzecie szkoła w Święciechowie. W czasie
spotkania klasa III SP w Długiem Starem przedstawiła insceniza-
cję dotyczącą ekologii. Przypomniano także dzieciom i młodzieży,
co dzieje się z bateriami po ich zebraniu. Na uroczystości obecny
był wójt gminy Marek Lorych, który gratulował szkołom zebrania
tak dużej ilości baterii.

W poprzednim numerze "Ku-
riera..." ogłosiliśmy dwa konkursy
świąteczne dla trochę młodszych
czytelników. W jednym z nich
Gwiazdor rozsypał prezenty.
Dzieci musiały połączyć części po-
szczególnych paczek, aby dowie-
dzieć się, jakie prezenty
przygotował dla nich Gwiazdor. W
paczkach ukryte były trzy niespo-
dzianki: laleczka, samochodzik i
książka. Spośród nadesłanych roz-
wiązań wylosowaliśmy zwycięz-
ców. Nagrody otrzymują:

- laleczkę - Wiktoria Olejni-
czak z Przybyszewa,

- samochodzik - Damian Pin-
dara z Niechłodu,

- książkę - Lena Glapa ze
Święciechowy.

W drugim konkursie prosiliśmy
o ułożenie hasła rozsypanego w
świątecznej bombce. Hasło brzmi:
Czekamy na śnieg. Spośród pra-
widłowych odpowiedzi wylosowa-
liśmy nagrodę niespodziankę dla
jednego z nadawców. Nadgrodę w
konkursie otrzymuje - Szymon Mi-
chałowicz z Niechłodu. 

Zwycięzcom serdecznie gratu-
lujemy! Po odbiór nagród prosimy
zgłaszać się od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8. 00 do
15.00 do Samorządowego
Ośrodka Kultury w Święciechowie. 

Świąteczne konkursy

Zespoły Szkół działające na
terenie gminy we współpracy
z Urzędem Gminy organizują
następujące wyjazdy:

I tydzień ferii:
- wtorek, 15 stycznia –wyjazd

na lodowisko do Głogowa (ZS w
Lasocicach i Długiem Starem).

- środa, 16 stycznia – wyjazd
na bowling do Leszna (ZS w
Święciechowie).

- czwartek, 17 stycznia –wy-
jazd do Kina w Lesznie (ZS w
Lasocicach i Długiem Starem).

II tydzień ferii:
- wtorek, 22 stycznia –wyjazd

na lodowisko do Głogowa (ZS w
Święciechowie).

- środa, 23 stycznia –wyjazd
na bowling do Leszna (ZS w La-
socicach i Długiem Starem).

- czwartek, 24 stycznia - wy-
jazd do kina w Lesznie (ZS w
Święciechowie).

Biblioteka w Święciecho-
wie: 

Zajęcia dla dzieci i młodzieży
odbywać się będą w poniedziałki
i piątki w dniach: 14, 18, 21, 25
stycznia, w godzinach od 15. 00
do 17. 00. W programie zajęć gry
i zabawy, a także możliwość ko-
rzystania z gier komputerowych
i Internetu. 

klub Żołnierzy Rezerwy: 
Zajęcia odbywać się będą 18

stycznia w godzinach od 10. 00
do 12. 00 oraz 25 stycznia w go-
dzinach od 14. 00 do 16. 00. Zor-
ganizowane będą na strzelnicy
znajdującej się w Sali Wiejskiej
w Święciechowie. 

ZMW Przybyszewo:
W dniach 14, 15, 16 stycznia

w Sali Wiejskiej w Przybyszewie
odbędą się zajęcia świetlicowe
dla dzieci, organizowane przez
Stowarzyszenie ZMW Przyby-
szewo. Podczas zajęć na dzieci
czeka wiele atrakcji : konkurs ry-
sunkowy, gry, wykonywanie
ozdób karnawałowych, tańce
oraz zabawy sportowe i integra-
cyjne. Zajęcia odbywać się będą
w godzinach od 10. 00 do 14. 00.
W środę, 16 stycznia, na  17. 00
Stowarzyszenie ZMW wraz z
Radą Solecką zapraszają tych
dużych i tych małych na BALIK
KARNAWAŁOWY! 

Samorządowy Ośrodek
kultury:

Zapraszamy wszystkich zain-
teresowanych w niedzielę, 27
stycznia, na „Karnawałowe
warsztaty tańca ludowego”.
Warsztaty odbędą się w Sali
Wiejskiej w Święciechowie.
Udział w zajęciach jest bez-
płatny. Zapraszamy wszystkich
bez względu na wiek i umiejęt-
ności. W programie nauka tańca
ludowego z Litwy, Włoch, Wiel-
kiej Brytanii, Turcji i Polski. 

Ponadto Ochotnicza Straż
Pożarna i Samorządowy Ośro-
dek kultury w okresie ferii zi-
mowych, jeśli będzie ku temu
sprzyjająca pogoda, zorgani-
zują w Święciechowie lodowi-
sko. 

Serdecznie zapraszamy
wszystkie dzieci i młodzież do
wspólnej zabawy! 

FERIE W GMINIE
W tym roku w województwie wielkopolskim ferie zimowe roz-
poczynają się wcześnie. Trwać będą od 14 do 27 stycznia. W
tym czasie na dzieci i młodzież czeka wiele atrakcji. Druku-
jemy terminy oraz propozycje zajęć, z których można w tym
czasie korzystać. 

Minął kolejny rok pracy Rady w
bieżącej kadencji. Czas więc na
krótkie podsumowanie. Otóż w
roku 2012 Rada Gminy Święcie-
chowa przeprowadziła 9 sesji.
Ostatnia ubiegłoroczna sesja od-
była się 28 grudnia. Wówczas
radni ocenili mijający rok i złożyli
sobie życzenia na kolejne miesiące
pracy. Wszystkie sesje ubiegłego
roku miały miejsce w sali posie-
dzeń Urzędu. 

Samorząd gminy podjął w mi-
nionym roku 71 uchwał. Większość
z nich dotyczyła spraw budżeto-
wych, a więc przyjęcia budżetu
oraz zmian w budżecie wprowa-
dzonych w ciągu roku. Ale radni
podejmowali też sporo uchwał do-
tyczących pracy placówek podleg-
łych Urzędowi oraz spraw
związanych z codziennym życiem
mieszkańców. Między innymi zaj-
mowali się sprawami: udzielania
pomocy materialnej dla uczniów,
podziałem gminy na okręgi wybor-

cze, nadania nazw ulic, zawarcia
wieloletniej umowy dzierżawy, nie-
odpłatnego nabywania działek po-
łożonych w gminie, opłat za
przedszkola itd. 

Przez cały rok pracowały też
komisje Rady. Komisja Oświaty i
Pomocy Społecznej, Komisja Rol-
nictwa i Ochrony Środowiska, Ko-
misja Budżetu i Finansów oraz
Komisja Rewizyjna odbyły po 9 po-
siedzeń. Frekwencja zarówno na
sesjach, jak i obradach komisji za-
wsze była wysoka. Nieliczne nie-
obecności radni rzetelnie uspra-
wiedliwili. Na posiedzenia sesji za-
praszano powiatowych radnych i
sołtysów wsi oraz dyrektorów i kie-
rowników jednostek organizacyj-
nych gminy. We wszystkich
sesjach brali też udział: wójt gminy,
sekretarz i skarbnik Urzędu. Przed-
stawiciele Rady w dalszym ciągu
brali udział w spotkaniach z zagra-
nicą. W minionym roku byli we
Francji i Niemczech. 

Miniony rok w Radzie

Od 30 maja do 2 czerwca Święciechowa obchodzić będzie
20-lecie współpracy z zagranicą. Do gminy przybędzie wielu
gości z Niemiec, Francji i Chorwacji. Wstępnie w jubileuszowych
spotkaniach udział zapowiedziało około stu osób. W związku z
tym Urząd Gminy zwraca się do mieszkańców z prośbą o przy-
jęcie gości w swoich domach. Każdy, kto chciałby ugościć przy-
jaciół z zagranicy, proszony jest o kontakt z Magdaleną
Jaraczewską - Wieczorek w Urzędzie. Chęć przyjęcia gości
zgłosić można osobiście w pokoju nr 11 lub pod numerem tele-
fonu 65 5333519. 

Impreza będzie zorganizowana z okazji 20 lat współpracy
gminy Święciechowa z niemiecką gminą Grosshabersdorf. 

UWAGA MIESZkAŃcY
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Podsumowanie projektu
W dniach od 3 do 9 grudnia

grupa z Polski udała się do Bir-
mingham, aby po raz kolejny
wspólnie tańczyć, poznawać kul-
turę, wymieniać doświadczenia i
bawić się przy radosnym, różno-
rodnym folklorze. W spotkaniach
uczestniczyli: delegacja tancerzy
Zespołu Pieśni i Tańca Marynia
ze Święciechowy, osoba repre-
zentująca Fundację Centrum Ak-
tywności Twórczej oraz dudziarz
z Młodzieżowej Kapeli Dudziar-
skiej z Leszna. 

W czasie każdego wyjazdu
osoby biorące udział w projekcie
uczą się jednego tańca ludowego
z kraju goszczącego. Po powro-
cie do swojego kraju zobowiązani
są nauczyć tego tańca nowych
uczestników, aby szerzyć kulturę
folkową w swoim regionie.

Podczas tygodniowego spot-
kania w Wielkiej Brytanii powta-
rzano tańce poznane do tej pory
w Turcji, na Litwie, we Włoszech
oraz w Polsce. Zgodnie z zasa-
dami w trakcie zorganizowanych
warsztatów profesjonalny tancerz
zaprezentował, a następnie uczył
tradycyjnego tańca, w tym przy-
padku była to bhangre. Jest to
bardzo emocjonalny taniec lu-
dowy wywodzący się z Pendżabu
w północnych Indiach. Zgodnie z
regionalną tradycją bhangra to-
warzyszy radosnym obchodom
dożynkowym od co najmniej XV
wieku. Warsztaty realizowane
były w profesjonalnych szkołach
tańca. Cały wyjazd opierał się na
realizacji IV już modułu „The
meaning of the figures”, a więc
znaczenia figur tanecznych. 

W przerwach między warszta-
tami tanecznymi nikt się nie nu-
dził. Uczestnicy odwiedzili lokalną
szkołę, gdzie dzieci przygotowały
specjalne występy. W zamian za
to zaprezentowano im ludowe
tańce i stroje ze wszystkich kra-
jów biorących udział w projekcie.

Wieczory również wypełnione
były atrakcjami. Poza piekielnie
ostrym, ale smacznym jedzeniem
w marokańskiej restauracji podzi-
wiali pokaz tańca brzucha. Dla
odważnych odbyły się krótkie
warsztaty tego zmysłowego
tańca. Uczestnicy projektu poz-
nali różnorodną kuchnię i smaki,
odwiedzając restauracje hiszpań-
skie, pakistańskie, indyjskie oraz
polskie. 

Tancerze mieli okazję zwie-
dzić muzeum Galerii Sztuki oraz

Niejednokrotnie pisaliśmy na łamach gazety o projekcie Grundvig dotyczącym „Międzynarodowego języka tańca folklory-
stycznego”. To właśnie dzięki realizacji tego projektu tancerze z miejscowego zespołu mogli podziwiać folklor poza granicami
kraju, a więc na Litwie, we Włoszech, a ostatnio w Wielkiej Brytanii. 

przenieść się do przemysłowego
okręgu Black Country z XIX i XX
wieku. To pełne niespodzianek
muzeum ukazujące historię z
tego okresu. Pracownicy mu-
zeum ubrani w kostiumy z XIX
wieku opowiadają o życiu mias-
teczka, pokazują sklepy wypeł-
nione dawnymi towarami.
Uczestników nie ominęła przy-
jemność uczestnictwa w krótkich
XIX-wiecznych zajęciach szkol-
nych z wymagającym profeso-
rem.

Wiele emocji i dobrej zabawy
dostarczyło nagrywanie piosenek
w profesjonalnym studiu nagra-
niowym. Na szczególne wyróż-
nienie zasługiwała grupa polsko-
litewsko- włoska, która wspólnie
w 3 językach wykonała piosenki
„Stokrotka” oraz „Marina”.

Uczestnicy mieli okazję zapo-
znać się także z zabytkami i at-
rakcjami turystycznymi Birm-
ingham. To bardzo ciekawe
miasto pod względem architek-
tury. Zachwycające wielokulturo-
wością i różnorodnością. 

Na zakończenie IV spotkania
organizacja goszcząca przygoto-
wała dla uczestników festiwal,  na
którym zaprezentowały się miejs-
cowe zespoły. Wspólnym ludo-
wym wariacjom podczas tańca
nie było końca. Na zakończenie
zostały wręczone certyfikaty i
upominki w ramach podziękowań
za współpracę i wspólnie spę-
dzony czas.

Projekt dobiega końca, jednak
wspomnienia i przeżycia pozo-
staną na długie lata. Przypo-
mnijmy tylko, że tancerze z
Zespołu Pieśni i Tańca Marynia w
marcu zeszłego roku uczestni-
czyli w projekcie w Kownie na Li-
twie. Tam realizowali moduł
dotyczący poszczególnych tań-
ców ludowych z danego kraju. W
czerwcu 2012 roku uczestniczyli
w spotkaniach w Castiglione del
Lago we Włoszech, gdzie oma-
wiali tematykę związaną ze zna-
czeniem strojów ludowych.
Natomiast we wrześniu ubiegłego
roku przyjmowali swoich przyja-
ciół w Polsce, gdzie z dumą pre-
zentowali piękno szeroko
rozumianego polskiego folkloru.
Wszystkie wyjazdy i spotkania
związane były oczywiście z tań-
cem. A warto podkreślić, że taniec
jest wspaniałą formą komunikacji,
nawet międzynarodowej. 
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Z kroniki Święciechowy
Święciechowa w latach 1939 –

1945:
„W pierwszych dniach września

powracali Polacy z ucieczki. W
Święciechowie urzędowała już wła-
dza niemiecka. Wszyscy Polacy
bez względu na wiek musieli się re-
jestrować. Zaczęły się łapanki i szy-
kany. We Włoszakowicach
rozstrzelano trzech mieszkańców
Święciechowy: Józefa Kaczmarka,
Andrzeja Kociuckiego i Pawła Mi-
kołajczyka. Na Polaków padł strach.
Niemcy wywłaszczyli wszystkich
rolników. Za drobne przekroczenia,
jak pojawienie się po godzinie poli-
cyjnej, groziło katowanie czy nawet
osadzenie w obozie koncentracyj-
nym. Do kościoła też Polakom cho-
dzić nie było wolno, nabożeństwa
odbywały się tylko dla Niemców”. 

Święciechowa od roku 1945: 
„Pod koniec stycznia Niemców

opanował niepokój. Zbierali się, ra-
dzili, biegali. Krążyły niespraw-
dzone wieści, że trzeba będzie
uciekać, że front blisko. Po 20
stycznia ruszyli Niemcy na zachód.
Drogi tak były zawalone i zataraso-
wane wozami, że trudno było się
poruszać. W Święciechowie pozos-

kolejny fragment pochodzący z kroniki Święciechowy dotyczy okresu stanu wojennego
wprowadzonego na obszarze całego państwa polskiego, a więc lat 1939 – 1945. Prezentu-
jemy także zapiski dotyczące terenu Święciechowy po roku 1945.

tało niewielu Niemców. Byli to naj-
częściej starzy oraz tacy, którzy Po-
lakom krzywdy nie robili lub nawet
pomagali. Zostali oni później inter-
nowani w Gronowie i w końcu poje-
chali do Niemiec. O Leszno trwały
walki trzy dni. Niemcy bronili się, ale
w krótkim czasie w popłochu wyco-
fali się w kierunku Wschowy. Świę-
ciechowa została wolna wcześniej
niż Leszno, bo już 29 stycznia. Tego
dnia około godziny 11. 00 wkroczył
od strony Wilkowic batalion pie-
choty radzieckiej. Wszystkie drogi
wylotowe osadzono. W tym czasie
od strony Strzyżewic nadjechały
trzy niemieckie czołgi. 

2 lutego zorganizowano Ochot-
niczą Milicję Obywatelską w sile
120 ludzi. Komendantem został ob.
Jan Wieszczeczyński. Radość była
wielka. Polacy świętowali, ale
trzeba było zabrać się do pracy, a
pracy było dużo, a trudności jesz-
cze więcej. Niemcy wywieźli prawie
wszystkie konie. Bydła i trzody było
bardzo mało. Wielu mężczyzn prze-
bywało jeszcze w obozach, na pra-
cach przymusowych. Dużo
gospodarstw nie miało właścicieli.

Należało zaopiekować się bydłem
w opuszczonych gospodarstwach i
dwóch folwarkach. Wybrane wła-
dze z pierwszym wójtem ob. Waw-
rzyńcem Juszczakiem na czele
energicznie zabrały się do porząd-
kowania gospodarki gminy i wsi.
Obsadzono gospodarstwa repat-
riantami i robotnikami rolnymi, dzie-
lono inwentarz i maszyny. Wiosną
wszystkie pola obsiano. Był to wielki
sukces i świadectwo patriotyzmu
polskiego chłopa. 12 sierpnia 1945
roku nastąpiło odsłonięcie Pomnika
Wolności ku czci powstańców wiel-
kopolskich, żołnierzy polskich i ra-
dzieckich. Pomnik stanął w miejscu,
gdzie przed wojną stał Pomnik Wol-
ności, który okupanci zniszczyli
zaraz po zajęciu Święciechowy.
Zgodnie z Reformą Rolną rozpar-
celowano jeden folwark, a drugi
przejęła Gminna Spółdzielnia. Po-
czątkowo mieszkańcy nie mogli się
zżyć. Było wielu z różnych stron
Polski. Każdy przywiózł ze sobą
inne obyczaje, stroje, akcent mowy,
przekonania. Miejscowi mieszkańcy
pokpiwali sobie ze śpiewnego ak-
centu mowy repatriantów, z pobłaż-

liwością przyglądali się ich pracy na
roli. Potem różnice zupełnie się za-
tarły. Repatrianci nauczyli się gos-
podarować w naszych trudnych
warunkach. 

Procentowo skład ludności
przedstawiał się następująco:

Mieszkali w Święciechowie
przed wojną – 45%

Przybyli z innych powiatów woj.
Poznańskiego – 28%

Przybyli z Polski Centralnej –
7%

Przybyli z terenów za Bugiem –
12%

Przybyli z województw południo-
wych – 8%.

W Święciechowie mieszka
obecnie 1700 osób. Z rolnictwa i
pracy na roli utrzymuje się 47%, z
pracy w zakładach przemysłowych,
instytucjach itd. 53%. 

Dużo zmieniło się we wsi. Prze-
brukowano ulice, na głównych po-
łożono dywanik bitumiczny,
założono chodniki. Rynek niegdyś
słynny z „kocich łbów” pokryty jest
trawnikami i klombami kwiatów. Pod
drzewami ustawiono ławki. Ludność
żyje coraz dostatniej. Dzieci są ład-
nie ubrane. We wsi jest kilkanaście
motocykli, 80 telewizorów, 202 ra-
dioaparaty, 163 głośniki, 10 telefo-
nów. Konserwator Wojewódzki
zaliczył do zabytków: Kościół baro-
kowy z 13 ołtarzami, kapliczki i fi-
gury przydrożne, a także lipy
rosnące przy kościele”. 

Nasze wizyty u radnych
gminy rozpoczynamy od roz-
mowy z przewodniczącym Rady
Janem Dutką. Po pierwsze - z
racji funkcji, jaką pełni w samo-
rządzie, a po drugie - z powodu
stażu. Jan Dutka jest jednym z
najdłużej pełniących tę funkcję
radnych. Tylko trzech członków
Rady ma taki sam staż co prze-
wodniczący. A jest to już piąta
kadencja, czyli osiemnasty rok
samorządowej działalności. 

Jan Dutka pochodzi z gminy
Stęszew. Ukończył Zasadniczą
Szkołę Rolniczą, potem Technikum
Rolnicze, a w końcu Akademię Rol-
niczo – Techniczną w Olsztynie.
Można powiedzieć, że zawsze był
rolnikiem. I zawsze pracował w
Przedsiębiorstwie Rolnym w Dłu-
giem Starem. Tu zaczynał zawo-
dową karierę w 1977 roku, i tu jest
do dziś. Co prawda przez te lata
przedsiębiorstwo zmieniało się,
unowocześniało, ale zarówno pro-
dukcja zwierzęca, jak i praca na roli
była i jest sensem zawodowego
życia pana Jana. Nic dziwnego, że
doskonale zna gminę i bardzo wielu
jej mieszkańców. Sporo z nich za-
trudnionych było w gospodar-

Z wizytą u radnego

stwach należących do Długiego
Starego. Były czasy, że przedsię-
biorstwo zatrudniało ponad 500
osób, dziś jest ich około 130. Więk-
szość to sąsiedzi przewodniczą-
cego, niemal z każdej wsi w gminie. 

Jan Dutka był w przedsiębior-
stwie najpierw specjalistą do spraw
produkcji zwierzęcej, agronomem,
teraz jest zastępcą dyrektora. Z
Długiem Starem związał jednak nie
tylko życie zawodowe, ale i pry-
watne. Do wsi przyjechał jako ka-
waler i zamieszkał w służbowym
mieszkaniu. Tu spotkał swoją przy-
szłą żonę, założył rodzinę, wycho-

wał z żoną dwóch synów. Mówi, że
jest to jego miejsce na życie. 

A działalność w samorządzie?
- Tego się też trzeba było nau-

czyć - dodaje Jan Dutka. Kiedy
osiemnaście lat temu zaczynał tę
społeczną działalność, gmina wy-
glądała zupełnie inaczej. Wówczas
do zrobienia było bardzo dużo:
drogi, oświetlenia, świetlice, kanali-
zacje, boiska. Naprawdę było sporo
zadań przed radnymi i władzami
gminy. Kolejno rozwiązywali więc te
problemy. Pan Jan wspomina, że
Święciechowa była trzecią gminą w
Polsce, która została zwodociągo-
wana. A z roku na rok poszcze-
gólne wsie stawały się coraz
ładniejsze. Powstawały chodniki,
oświetlenia, budowano świetlice,
mieszkańcy zmieniali obejścia, re-
montowano szkoły i sale, powstały
place zabaw,  dwa boiska Orlik.
Dziś gmina jest zupełnie innym re-
gionem, ładniejszym, bogatszym, a
sama Święciechowa ma wręcz
miejski charakter. W tych latach Jan
Dutka był radnym, wiceprzewodni-
czącym Rady, członkiem Zarządu
Gminy, nieetatowym zastępcą
wójta, a teraz przewodniczącym
Rady. We wszystkich tych zmia-
nach oczywiście uczestniczył.

- Praca w Radzie daje sporo sa-
tysfakcji - mówi Jan Dutka. - Gos-
podarujemy określonym budżetem,

więc nie da się zrobić wszystkiego
w jednym roku czy jednej kadencji.
Ale te trudniejsze i droższe inwe-
stycje po prostu rozkładamy na lata.
Tak jest na przykład z kanalizacją.
Najpierw było Długie Stare, potem
Strzyżewice, Święciechowa, Laso-
cice i Przybyszewo. A na kanaliza-
cję czekają: Krzycko Małe,
Gołanice, Trzebiny, Długie Nowe i
reszta Długiego Starego. Kolejno
będziemy też remontować drogi,
wymieniać stare chodniki, uzupeł-
niać oświetlenie i realizować po-
trzeby mieszkańców zgłaszane na
zebraniach wiejskich. Co roku więc
Urząd Gminy ustala wykaz prac in-
westycyjnych i remontowych i
zgodnie z planem je wykonuje. Cie-
szymy się, gdy na inwestycje zwią-
zane z infrastrukturą udaje się
dodatkowo uzyskać pieniądze
unijne lub z budżetu państwa. 

Jan Dutka mówi, że Rada właś-
nie przyjęła uchwałę budżetową.
Sporo na ten temat dyskutowano i
ostatecznie ustalono gminne prio-
rytety. Teraz czas na ich realizację.
Przewodniczący Rady zapewnia,
że wspólnie z kierownictwem
Urzędu będą się starać, aby gmina
rozwijała się, stawała się bezpiecz-
niejsza i ładniejsza. Na tym prze-
cież polega praca w samorządzie.
A tę pan Jan po prostu lubi. 
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Pożegnanie Kacpra
W tę wiadomość naprawdę

trudno uwierzyć. Zaledwie dwa
tygodnie temu odwiedziliśmy go
w domu. Przez przypadek trafi-
liśmy na jego urodziny. Ucieszył
się z naszej wizyty, uśmiechał
się, mówił, że ma dużo więcej
siły niż przed rokiem. Rozma-
wialiśmy ponad dwie godziny.

Oczywiście napisałam tekst
o ostatnich miesiącach walki
kacpra z chorobą. kacper był
bardzo szczery, pokazywał zdję-
cia, wypisy ze szpitala, całe pu-
dełka leków. Mówił o tym, jak
latem walczył z zatorowością
płuc, jak po raz kolejny uczył się
chodzić. Ale przede wszystkim
mówił o ludziach, którzy mu po-
magają. Prosił, by im podzięko-
wać, by powiedzieć, że dają mu
nadzieję. 

Ten tekst wysłałam do kac-
pra tuż przed świętami. Razem
ustaliliśmy, że na łamach „ku-
riera...” ukaże się w styczniu.
kacper go przeczytał, w kilku
miejscach poprawił, dopisał na-
zwisko swojego dawnego pra-
codawcy, które mi gdzieś
umknęło, dosłał zdjęcia z wesel-
nego przyjęcia u kuzynki. I zgo-
dził się na publikację.

Mam tekst przed sobą i nie
mogę uwierzyć, że muszę wyco-

W środę, 2 stycznia, na zawsze odszedł kacper Poliwczak z Lasocic. Miał 19 lat.
fać go z gazety. Przecież obieca-
łam kacprowi, że znajdzie się na
łamach. On by pewnie tego
chciał.

Na swoim Facebooku kacper
niedawno napisał: „dzielę czas
na spędzony w domu i w szpi-
talu.... wiadomo dlaczego. Jeśli
umrę to nie zaśmiecajcie mi pro-
filu jakimiś świeczkami. Zbierz-
cie wiarę z fejsa i kogo tam
uważacie i zróbcie imprezę. Ma
być wesoło”. 

A jeśli tak, to my w gazecie
pożegnamy się z kacprem frag-
mentami tego przedświątecz-
nego artykułu. Tymi, które niosą
nadzieję. W czasie tej ostatniej z
nami rozmowy mówił przecież,
że czuje się lepiej. A jeśli lek za-
trzymał chorobę u niego, to u in-
nych chorych może ją nawet
pokonać. chciał to przekazać lu-
dziom chorym na ziarniniaka.

Kacper Poliwczak chorował na
bardzo rzadką chorobę - ziarni-
niaka Wagenera. Choroba atakuje
płuca, drogi oddechowe, nerki.
Osłabia organizm tak bardzo, że
coraz trudniej jest mówić, oddy-
chać, chodzić. I coraz trudniej wy-
trzymać ból. Kacper zażywał
dziennie około 30 tabletek, a i tak
cierpiał i walczył o każdą godzinę
bez bólu. Pisaliśmy o tym w kwiet-

niowym wydaniu gazety, kiedy
Kacper przeszedł już kilka operacji
i otrzymał 11 litrów chemii. Właśnie
wtedy pojawiła się szansa na za-
stosowanie preparatu Mabthera,
który zatrzymuje chorobę. To bar-
dzo drogi lek, ale tak naprawdę to
jedyny który dawał nadzieję na po-
konanie ziarniniaka. Kacper i jego
najbliżsi tej nadziei się chwycili i ro-
bili wszystko, by chłopak dostał
eksperymentalny preparat.

Aż trudno uwierzyć, ale Kacper
rozmawiał z nami prawie dwie go-
dziny. Wówczas, w kwietniu, po
każdym zdaniu musiał robić prze-
rwy i głęboko oddychać. Teraz na
naszą prośbę stanął z mamą przy
choince i bez pomocy przechodził
po pokoju. Opowiadał o sobie.

- To nie było łatwe pół roku -
mówił. - Ale najważniejsze, że tak
dużo ludzi mi pomagało i dalej po-
maga. Nie jestem w stanie wszyst-
kim podziękować, modlę się za
nich. Zebrałem pieniądze na
pierwszą serię kuracji. Dostałem
ten preparat na przełomie kwietnia
i maja. Działa do dziś.

Lekarze cały czas obserwowali
skutki podania preparatu Mab-
thera. Co kilka dni badali krew i
ustawiali dawkowanie innych
leków. Zmniejszyli ilość podawa-
nych sterydów, więc była szansa,

że Kacper nie będzie tak bardzo tył. No i nie
musiał co kilkanaście dni brać kolejnej che-
mii. Ona wycieńczała jego organizm, ale
była niezbędna.

Przez dwa lata choroby Kacper był 29
razy w szpitalu. Trzymał wszystkie wypisy i
porównywał wyniki. Nauczył się je rozumieć
i oceniać szansę. Nie uciekał od myśli o naj-
gorszym, choć coraz częściej mówił o ma-
rzeniach. Jedno spełnił w zeszłym
miesiącu. Był po raz pierwszy w Często-
chowie, widział cudowny obraz Matki Bo-
skiej, wszedł kilka stopni na Jasną Górę o
własnych siłach. A przecież było to po ko-
lejnej walce o życie. 

W maju Kacper dostał ostatnią dawkę
preparatu Mabthera. Kilka tygodni później
lekarze zdecydowali, że musi mieć zabieg
na sercu, aby wyeliminować jego kołatanie.
Po dwóch dniach miał atak serca. W jego
stanie nie można było stosować niektórych
leków. Ale wrócił do domu. I wtedy we
wrześniu doszło do zatorowości płuc.

- Nie mogłem oddychać i nic powiedzieć
- wspominał. - Nawet nie udało mi się za-
wołać rodziców, więc zsunąłem się z łóżka
i na kolanach dotarłem do nich. Stworzył się
zakrzep płucny, który groził śmiercią. Na
własne ryzyko karetką z trzema ratowni-
kami jechaliśmy do Poznania. Czternaście
dni leżałem na intensywnej terapii. Zakrzep
rozbijali mi heparyną. Potem na nowo mu-
siałem uczyć się chodzić. 

Kacper chodził wokół stołu opierając się
o blat. Mniej wtedy bolały kolana. Znowu
walczył z bólem. Ale oddychał coraz lepiej.
A badania kontrolne wykazywały, że nie ma
gorszych wyników krwi. A zatem z kolejnymi
dawkami Mabthera można było jeszcze po-
czekać. W Poznaniu w szpitalnej kaplicy
służył do mszy świętej. W Lasocicach już
nie miał siły. Ale ku radości najbliższych
zaraz po ostatnim pobycie w szpitalu poje-
chał na ślub kuzynki do Długiego Starego.
Dla niej był ministrantem przy ołtarzu.

Kacper znowu zaczął marzyć. Przed
chorobą ukończył szkołę zawodową, ale nie
zdążył zdać egzaminu praktycznego na
sprzedawcę. Chciałby to zrobić jak naj-
szybciej. Myślał też o prawie jazdy, a potem
o rozpoczęciu nauki w technikum. To było
możliwe, jeśli choroba się zatrzyma. Leka-
rze już mówili, że dawki preparatu Mabthera
można będzie zwiększyć i brać rzadziej, raz
na pół roku. Są oczywiście droższe, ale za-
stosują ich mniej. Kacper wierzył, że spo-
wodują remisję. I listopadowe, i grudniowe
wyniki badań były lepsze niż te sprzed
kwietnia. 

A dużo mówiliśmy o dobroci i życzliwości
ludzi. Kacper ze wzruszeniem wymieniał
wszystkich, którzy mu pomagają. Oczywi-
ście dziesiątki osób jest anonimowych i
tylko za naszym pośrednictwem powiedzieć
im mógł dziękuję, ale wielu znał. Jego
losem bardzo przejęła się młodzież. To
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uczniowie ze szkół w Święciechowie, La-
socicach, Czempiniu, Lesznie, Trzebo-
szu, Bojanowie, Wschowie, Kębłowie i
wielu innych zbierali makulaturę i za-
krętki, by z ich sprzedaży uzyskać pie-
niądze na leki. Zakrętki zbierali
przedszkolacy, biblioteki, niektóre sklepy.
Młodzież z ZMW w Przybyszewie orga-
nizowała charytatywne imprezy, spor-
towcy zapraszali do turniejów i zbiórek,
ludzie dobrej woli wpłacali pieniądze na
konto Kacpra. Często odwiedzali go lub
dzwonili pracownicy ze sklepu pana
Bednarczyka, gdzie Kacper miał praktyki
i uczył się na sprzedawcę. Bez tych
wszystkich ludzi i akcji Kacper nie móg-
łby liczyć na uratowanie życia. Mówił, że

nigdy nie będzie w stanie się od-
wdzięczyć. Dlatego tak często za
odbieraną dobroć dziękował Bogu.

kacper jest już tam, daleko,
po drugiej stronie. Jesteśmy
pewni, że widzi, ile smutku spra-
wił swoim odejściem. Ale chyba
wie również, że mimo choroby i
bólu dawał innym radość, uczył,
jak dzielnie zmagać się z cho-
robą i jak do końca się nie pod-
dawać. Takim go właśnie
zapamiętamy. Przy choince w
święta i przy komputerze.
Uśmiechniętego. 

HALINA SIEcIŃSkA

Kolędowanie
W serdecznej atmosferze przebiegło spotkanie opłatkowe zespołów

śpiewaczych. W niedzielę, 6 stycznia, w Sali Wiejskiej w Święciechowie
spotkały się bowiem zespoły działające na terenie gminy. W tym roku or-
ganizatorem spotkania był Zespół Śpiewaczy Cecylia działający przy Sa-
morządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie.

We wspólnym kolędowaniu udział wzięły: Zespół Śpiewaczy
Razem Raźniej z Długiego Starego, Zespół Śpiewaczy Wiola ze Świę-
ciechowy, Zespół Śpiewaczy cecylia ze Święciechowy, Zespół Pieśni
Dawnej karolinki z Gołanic. 

Zespoły w towarzystwie swoich instruktorów zaprezentowały polskie
kolędy i pastorałki. Wspólne kolędowanie jest doskonałą okazją do miłego
spędzenia czasu. Pasjonaci muzyki prezentowali się kolejno na scenie,
ale do wspólnego śpiewu przyłączyli się wszyscy uczestnicy. Spotkanie
opłatkowe poprzedziła msza święta w miejscowym kościele. 

cecylia

karolinki

Razem Raźniej

Wiola
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Aniołkiświąteczne
konkurs na wykonanie

anioła bożonarodzeniowego do-
biegł końca. Do biblioteki dzia-
łającej przy Samorządowym
Ośrodku kultury w Święciecho-
wie wpłynęło 68 prac w czterech
kategoriach wiekowych. Anioły
wykonane były w różnych tech-
nikach i formach plastycznych.
Jury miało trudne zadanie. cie-
kawa różnorodność prac i po-
mysłowość wykonawców nie
ułatwiały wyboru. komisja kon-
kursowa przyznała w każdej z
kategorii wiekowej jedno
miejsce główne i wyróżnienia. W
środę, 19 grudnia, w bibliotece
odbyło się uroczyste wręczenie
nagród i pamiątkowych dyplo-
mów. 

W kategorii wiekowej dzieci do
lat 8 główną nagrodę zdobył Kac-
per Hanulak z Henrykowa. Wyróż-
nienia otrzymali: Pola Gond ze

Święciechowy, Julia Gond ze
Święciechowy, Laura Marciniak z
Niechłodu i Zuzanna Majchrzak ze
Święciechowy. 

W kategorii dzieci do lat 16 I
miejsce zajęła Martyna Błażejczak
ze Święciechowy. Wyróżnione
zostały: Nicola Dąbrowska ze
Święciechowy, Marta Mol z Nie-
chłodu i Nikola Lepka z Lasocic. 

W III kategorii wiekowej dla
dorosłych I miejsce przypadło Mał-
gorzacie Kostrowskiej ze Święcie-
chowy. Jury wyróżniło następujące
osoby: Agnieszkę Łabędzką ze
Święciechowy, Karolinę Samel-
czak z Niechłodu, Weronikę Bart-
kowiak z Gołanic i Magdalenę
Pawlicką ze Święciechowy. 

W kategorii rodzinnej zwycię-
żyli Jowita i Ignacy Pietrucha z Wil-
kowic, a wyróżnienie otrzymali
Monika i Lilianna Fresel z Gołanic. 

Na łamach „kuriera…” pro-
ponujemy kolejne pozycje z
półek bibliotecznych. Zachę-
camy do odwiedzania biblioteki i
skorzystania z bogatej oferty
książek. 

W tym miesiącu polecamy
książkę E. L. James pt. „Pięć-
dziesiąt twarzy Greya”. Młoda
studentka literatury Anastasia
Steele jedzie w zastępstwie kole-
żanki przeprowadzić wywiad dla
gazety studenckiej z przystojnym i
zamożnym Christianem Greyem.
Mężczyzna od pierwszych sekund
spotkania fascynuje ją i onie-
śmiela. W powietrzu wisi coś elek-
tryzującego, czego dziewczyna nie
potrafi nazwać. Z prawdziwą ulgą
kończy rozmowę i postanawia za-
pomnieć o intrygującym przystoj-
niaku. Plan spala jednak na
panewce, bo Christian Grey zjawia
się nazajutrz w sklepie, w którym
Anastasia dorywczo pracuje. Przy-
padek? I do tego proponuje ko-
lejne spotkanie. W tym miejscu
kończy się „disneyowskie” love
story, choć młodziutka, niedo-
świadczona dziewczyna nie wie
jeszcze, że Christian opętany jest
potrzebą sprawowania nad
wszystkim kontroli i że pragnie jej
na własność. Czy dziewczyna pod-
pisze tajemniczą umowę, której
warunki napawają ją strachem i

fascynacją? Jaki sekret skrywa
przeszłość Christiana i jak wielką
władzę mają drzemiące w nim de-
mony?

Kolejna propozycja to książka
katarzyny Grocholi pt. „Hous-
ton, mamy problem”. 

Katarzyna Grochola zmienia
front! Czytelnicy z pewnością będą
zaskoczeni, gdyż bestsellerowa pi-
sarka bohaterem swej najnowszej
książki uczyniła… mężczyznę!
Szykuje się pełna przygód, zaska-
kująca powieść – jak zwykle utrzy-
mana w błyskotliwym, pełnym
humoru stylu – która nie tylko pod-
bije serce dotychczasowych czy-
telniczek Katarzyny Grocholi, ale
ma szansę zdobyć nowych fanów
także wśród mężczyzn. Bohate-
rem powieści jest Jeremiasz, sym-
patyczny i błyskotliwy mężczyzna,
który znalazł się na życiowym za-
kręcie. Jest zdolnym operatorem
filmowym, ale okazał się zbyt bez-
kompromisowy, by zrobić karierę w
filmie. Nie ma pracy. Spłaca kredyt
i nie jest mu lekko. Nie może
mieszkać z matką, bo ona ciągle
wtrąca się w jego życie. Jeremiasz
wie dużo o kobietach. Otaczają go
na co dzień. A wszystkie od niego
czegoś żądają i każda sprawia mu
jakąś niespodziankę. Jak więc po-
toczą się jego losy?

Bibliotekarz radzi

To było straszne gradobicie
Nieprawdą jest, że żyjemy w

czasach anomalii pogodowych.
Anomalie zdarzały się zawsze.
Mogli się o tym, na swoje nie-
szczęście, przekonać choćby
mieszkańcy Święciechowy. Najgo-
rzej ucierpieli tutejsi rolnicy, którzy
stracili dużą część plonów. 

Grad nie jest czymś niezwy-
kłym. Lecz nie taki, jaki przeszedł
nad naszą częścią Wielkopolski 3
czerwca 1938 roku. Ulewa rozpo-
częła się około godziny 20. Przez
dwadzieścia minut padał wtedy
grad wielkości dużych orzechów!
Burza nadeszła z południowego
zachodu, a później posuwała się
dalej w kierunku Poznania.

W Lesznie uszkodziła część
dachów. A na ulicach miasta utwo-
rzyło się regularne lodowisko ze
zwału zbitego gradu. Przez kilka
godzin leszczynianie, jeśli nocą
wyszli ze swych domów, chodzili
po lodzie, który zastygł na ulicach
i chodnikach. 

Lecz chyba najbardziej poszko-

Szczypta
historii

dowani byli okoliczni rolnicy. Naj-
gorzej z Wilkowic, tam grad znisz-
czył 75, do nawet 100 procent
zbóż i w ogóle upraw. Kolejni w tej
smutnej statystyce byli rolnicy ze
Święciechowy. Oni stracili połowę
swych upraw. Nieco mniejsze
straty był w okolicach: Lipna, Mór-
kowa i Żakowa. 

Niestety, duża część pól nale-
żała do rolników małorolnych, z
których wielu nie było ubezpieczo-
nych. Straty spowodowane grado-
biciem mieli oszacować
pracownicy Starostwa Powiato-
wego w Lesznie. 

Nie był to pierwszy taki przypa-
dek w Lesznie i okolicach. Po-
dobna burza przeszła nad nimi pod
koniec maja 1936 roku. 

DAMIAN SZYMcZAk 
Źródło: Głos Leszczyński, nu-

mery: 127, 130 z 1938 r. 

www.
kultura

-swieciechowa
.pl

bądź
na bieżąco
z kulturą
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Kiermasz
w Lasocicach

Na strzelnicy znajdującej się w Sali Wiejskiej w Święciechowie,
odbyło się posiedzenie Zarządu Rejonowego Ligi Obrony Kraju z
Leszna. Spotkanie zorganizowano w piątek, 14 grudnia. Jego te-
matyką była ocena działalności rejonowej organizacji w 2012
roku, a także przedstawienie zamierzeń na rok 2013. Podczas po-
siedzenia wręczono medale „Za zasługi dla LOK”. Złoty medal
otrzymał Marian Nowak, a srebrne Jerzy Mierzyński i Stanisław
Jankowski. Brązowe medale dostali: Piotr Handke, Maria Mar-
czyńska, Bartosz Michałowski, Stanisław Ratajczak, Bonifacy Sie-
kierka, Marek Tulewicz, Maciej Phil i Marian Ratajczak. Za wybitne
zasługi dla LOK medal otrzymał Bogdan Pokładecki. Wręczono
również medal zbiorowy dla Szkolnego Koła Łączności SP3KNI
LOK przy ZST. Poza medalami wręczono puchary za szczególny
wkład pracy w rozwój organizacji LOK. Puchary za prowadzenie
Szkolnej Ligii Strzeleckiej dostali: Stanisław Andrzejewski, Marian
Klupieć, Marek Zimnoch, Jerzy Mierzyński, Ryszard Zimnoch,
Henryk Anders oraz Eugeniusz Mikołajczak. Posiedzenie strzel-
ców było także świetną okazją do składania świąteczno – nowo-
rocznych życzeń. 

W Sali Wiejskiej w Lasocicach,
14 grudnia odbył się kiermasz
świąteczny. Goście mogli zakupić
ozdoby, wykonane przez uczniów
miejscowej szkoły, jak i nauczy-
cieli. Wszystkie były bardzo pomy-
słowe i zachwycały zgroma-
dzonych. Można było także spró-
bować pysznego ciasta i wypić

aromatyczną kawę. Atrakcji było
wiele. Uczniowie wygrywali kolędy
na flażoletach pod okiem Ag-
nieszki Pawełczyk. Uczniowie z
klasy V wcielili się w role różnych
postaci - począwszy od aniołów po
diabły w przedstawieniu jasełko-
wym. Zorganizowano także kącik
dla najmłodszych dzieci oraz
zbiórkę żywności i produktów che-
micznych dla potrzebujących ro-
dzin ze wsi. 

W czwartek, 6 grudnia, w Święciechowie odbyło się spotkanie au-
torskie z Elżbietą Krygowską-Butlewską - ilustratorką książek dla
dzieci. Wzieli w nim udział uczniowie z klas IIIa i IIIb szkoły podsta-
wowej. Spotkanie podzielone było na dwie części. W pierwszej au-
torka przybliżyła dzieciom sposób powstawania ilustracji do książki,
a więc proces od pomysłu do samego wykonania. W drugiej części
odbyły się zajęcia plastyczne. Osoby biorące udział w zajęciach
mogły kupić książki ilustrowane przez gościa z imienną dedykacją.
Ilustratorka przyjęła zaproszenie Samorządowego Ośrodka Kultury,
a opiekę nad dziećmi sprawowały pracownice biblioteki. 

Jesteśmy zdrowi, młodzi i silni.
Jednak nie każdy ma takie szczę-
ście. Wśród nas jest wiele osób z
poważnymi problemami zdrowot-
nymi, dlatego szkoła w Lasocicach
przyłączyła się do akcji jaką jest
„Marzycielska Poczta”. Jest to
ogólnopolska akcja, która polega
na wysyłaniu tradycyjnych listów i

kartek do ciężko chorych dzieci.
Listy i kartki dodają dzieciakom siły
do walki z chorobą, ich rodzicom
otuchy, a samym piszącym mnó-
stwo satysfakcji. Uczniowie wysłali
listy do chorej na ostrą białaczkę
limfoblastyczną Dominiki Gadziń-
skiej z Kościana.

Marzycielska Poczta

Członkowie sekcji plastycznej
Samorządowego Ośrodka Kultury
w Święciechowie mają kolejny
sukces na swoim koncie. Młodzi
artyści wzięli udział w XVI edycji
Wielkopolskiego Konkursu Pla-
stycznego na Najpiękniejszą Kar-
tkę Bożonarodzeniową. Orga-
nizatorem konkursu był Dom Kul-
tury w Pleszewie. 

Chodziło przede wszystkim o
ukazanie klimatu i nastroju rados-
nych świąt Bożego Narodzenia.
Do konkursu przystąpić mogli
uczniowie wszystkich typów szkół i

przedszkoli. Najładniejsze prace
znalazły się na wystawie, którą po-
dziwiać można w Centrum Kultury
ZAMEK w Poznaniu. Jury wybrało
najpiękniejsze kartki ocenione w
pięciu kategoriach wiekowych. Ze
święciechowskiej sekcji nagrodę
dostała Natalia Fogt oraz Zuzanna
Kot. Wyróżnienie otrzymała Wikto-
ria Kędziora. Uroczyste podsumo-
wanie konkursu wraz z otwarciem
wystawy pokonkursowej, któremu
towarzyszył wieczór kolęd, odbył
się 15 grudnia w sali kina Hel. 

Kartka Bożonarodzeniowa

Miłośników białego szaleństwa
zapraszamy do zabawy! 

Zapraszamy czytelników do udziału w Mistrzostwach Miasta
Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w narciarstwie alpejskim i snowbo-
ardzie. Mistrzostwa odbędą się w sobotę, 2 marca, na Stoku Narciar-
skim Biały Jar w Karpaczu. Zainteresowane osoby prosimy o
zgłaszanie się w Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie
do dnia 28 stycznia 2013 roku. W Mistrzostwach mogą wziąźć udział
dziewczęta i chłopcy w kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe
klasy I-III i IV-VI, gimnazja, a na szkole ponadgimnazjalnej kończąc.
Pozostałe to kobiety i mężczyźni w kategori 20, 30, 40, 50, powyżej 60,
rodzinna oraz snowboard Open. 

W piątek, 21 grudnia, uczniowie klas I-III Zespołu Szkół w Dłu-
giem Strem wybrali się na spotkanie z babcią Marysią i Świętym
Mikołajem do Cichowa. Podczas tego spotkania dzieci miały
okazję poznać tradycje świąteczne, kolędować, wykonać szopki
bożonarodzeniowe, ustroić choinkę. Mikołaj obdarował dzieci pre-
zentami, a babcia Marysia – świątecznymi piernikami.
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Prawdziwe 
historie

Kiedy mnie mijał, nagle usły-
szałam huk. W pierwszej chwili wy-
dawało mi się, że coś pękło albo
rozbiło się tuż obok mnie. Byłam
przestraszona. Zatrzymałam sa-
mochód i wtedy zorientowałam się,
że tamten kierowca jechał tak bli-
sko mnie, że zahaczył, a właściwie
„zatrzasnął” moje boczne lusterko.
Na szczęście nie wybiło ono szyby,
ale hałas był spory, a ja zdałam
sobie sprawę, że obydwoje by-
liśmy o krok od wypadku. I wtedy,
stojąc na tamtej drodze, pomyśla-
łam, jak niewiele trzeba, żeby do-
szło do tragedii. Wystarczy
brawura, bezmyślność, brak wyob-
raźni, czasem jakieś zaniedbanie. 

Zawsze uważałam, że o nie-
bezpiecznych zdarzeniach na dro-
gach należy mówić i pisać, a
niekiedy nawet krzyczeć. Nie dla-

Jakiś czas temu jechałam samochodem po dość wąskiej dro-
dze. Padało, więc bałam się, że będzie ślisko i nie przesa-
dzałam z prędkością. Z przeciwka dość szybko nadjeżdżał
inny wóz.

tego, aby wywołać sensację czy
ranić osoby biorące udział w wy-
padkach, ale po to, żeby prze-
strzegać. Przecież z każdego
zdarzenia można wyciągnąć wnio-
ski, a przy każdym dramacie po-
wiedzieć czego nie wolno było
robić. Może to komuś uratuje zdro-
wie lub życie? Może chociaż skłoni
do przemyśleń? Właśnie wtedy,
gdy ten kierowca tak bez wyob-
raźni podjechał pod moją boczną
szybę, przypomniałam sobie wy-
padki, o których pisałam przed laty
na łamach naszych lokalnych
gazet. Widziałam je lub uczestni-
czyłam w ich ocenie. Rozmawia-
łam z rodzicami osób, których już
nie ma albo tylko do nich kierowa-
łam teksty. Opisywałam prawdziwe
historie. Czy dzisiaj także nauczy-
łyby czegoś?

Nigdy nie zapomnę tamtego
zdjęcia. Na drodze ze Wschowy do
Głogowa stał samochód, a w jego
szybę wbity był koń. To było szo-
kujące zdarzenie i starsi miesz-
kańcy regionu na pewno je
pamiętają. Koń dostał się na jezd-
nię i pędził wprost na światła jadą-
cego samochodu. Nie zatrzymał
się przed pojazdem. Dlaczego to
wspominam? Chyba dlatego, by
przypomnieć, jak zwykłe nieroz-
ważne poczynania mogą dopro-
wadzić do tragedii. Wtedy tak
właśnie pisałam. Nie byłoby dra-
matu, gdyby jeden sąsiad dru-
giemu dla dowcipu, czy też na
złość, nie otworzył stajni i nie wy-
puścił konia na zewnątrz. Nic by
się nie stało, gdyby właściciel nie
biegał po polach i nie próbował zła-
pać uciekającego zwierzęcia.
Może koń nie przestraszyłby się
tak bardzo, gdyby to nie był wie-
czór i samochody nie jechały na
światłach. Może, gdyby tamto mał-
żeństwo wyjechało ze Wschowy
godzinę wcześniej lub godzinę
później, nie zginęłaby kobieta.
Może. Na drodze wszystko się
liczy i wszystko jest możliwe. A nie-
odpowiedzialność jednych może
być przyczyną nieszczęścia in-
nych. Wydaje się to takie oczy-
wiste. 

Jechałam niedaleko Boszkowa,
kiedy w pędzie mijał mnie samo-
chód z młodymi ludźmi wewnątrz.
Mignęli mi tylko, ale dostrzegłam,
że byli młodzi. Przez moment za-
stanawiałam się, gdzie tak pędzą.
Ujechałam może z 10 kilometrów,
kiedy już z daleka zobaczyłam
grupkę ludzi. Wśród nich także po-
licjantów i stojącą obok karetkę po-
gotowia. Nie mogłam podejść
bliżej, bo służby robiły swoje. Ale
zamarłam ze strachu. To pewnie ci
młodzi ludzie, którzy jeszcze przed
chwilą cieszyli się życiem. Ich sa-
mochód zatrzymał się na drzewie.
Potem dowiedziałam się, że jeden
z nich zginął na miejscu. Mieszkali
niedaleko Leszna. Na łamach ga-
zety napisałam list. To nie był arty-
kuł, a właśnie list. Do mamy tego
chłopaka, a tak naprawdę do
wszystkich mam. O tym, że
chłopcy przesadzili z prędkością
jazdy, że ryzykowali nie tylko
swoim życiem, że chyba nie zo-
rientowali się, kiedy nadeszła
tamta chwila. I o tym, żeby rodzice
mówili swoim pociechom, co to jest
odpowiedzialność na drodze i co to
znaczy jechać bezpiecznie. A przy
tym drzewie długo jeszcze sta-
wiano znicze. 

Od tamtych zdarzeń minęło
więcej niż dwadzieścia lat. Pod-
kreślam ten czas, bo wtedy kie-
rowca uznany za winnego
otrzymał wyrok ośmiu lat więzie-
nia. Dawno więc jest na wolności.
Chodziłam na rozprawy do lesz-
czyńskiego sądu, bo chciałam zro-
zumieć, jak mogło do tej tragedii

dojść. Młoda dziewczyna jechała
rowerem do pracy do restauracji w
Boszkowie. Pędzący samochód
potrącił ją na drodze. Prowadził
chłopak z Wrocławia. Po prostu
pędził przez wieś. Może rozmawiał
z pasażerami, może zlekceważył
znaki drogowe, może uważał się
za tak dobrego kierowcę, że nie
musiał być ostrożny. Dziewczyna
zginęła. Po ostatniej rozprawie na-
pisałam tekst zatytułowany „Osiem
lat za życie Anny”. Pamiętam, jak
podeszła do mnie matka tego chło-
paka i z płaczem mówiła, że syn
straci osiem lat życia. I pamiętam,
jak jej odpowiedziałam, że mimo
wszystko ma syna. Ile bólu musieli
przeżyć bliscy Anny?

O Anicie z Pawłowic pisałam
kilkakrotnie. To też już prawie dwa-
dzieścia lat temu. W Wigilię je-
chała do Wojnowic z prezentami.
Samochód prowadził narzeczony.
Na zakręcie wypadli z drogi. To był
chyba poślizg, choć dziś nie ma to
już żadnego znaczenia. Może tylko
takie, by ostrzec innych, że coś ta-
kiego może się zdarzyć. Aby ścią-
gali nogę z gazu, aby zwalniali
zawsze, kiedy sytuacja na drodze
jest trudna, niepewna. Aby uwa-
żali, na siebie i innych. Anitka już
nie odzyskała zdrowia i świadomo-
ści. Leży prawie dwadzieścia lat.
Chyba czuje, że obok zawsze ma
mamę i jej bezgraniczną miłość.
Ale przecież nie zasłużyła na takie
życie.

No i wracam do tego szaleńca,
który kiedyś nierozważnie mijał
mnie na drodze. Jeśli przeczyta
ten tekst, będzie wiedział, że o nim
piszę, Może poznając wcześniej-
sze historie też się czegoś nauczy.
Kto wie, czy los nie obdarował nas
szczęściem. Nie warto nim chyba
ryzykować. 

HALINA SIEcIŃSkA
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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 13 do
odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy przesłać pod adresem re-
dakcji lub na e-mail: gazeta@swieciechowa.pl (prosimy podać adres zamieszkania).
Rozwiązaniem konkursu ogłoszonego w drugim numerze „Kuriera...” było hasło:
Boże Narodzenie w śniegu. Do naszej redakcji dotarło 6 prawidłowych rozwiązań.
W drodze losowania wyłoniliśmy zwycięzcę. Jest nim Andrzej krajewski z Lasocic.
Nagrodę można odebrać w Samorządowym Ośrodku Kultury w godz. od 8.00 do
15.00. Gratulujemy. Na rozwiązania czekamy do 20 stycznia.  
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HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Przed Tobą wyjątkowo udany mie-
siąc. W pracy wszystko ułoży się znako-
micie. Ale najciekawiej będzie w życiu
towarzyskim. Spotkasz dawnych przyja-
ciół, będzie zabawa i wspomnienia.
Zdrowie dobre.

Byk 20.04-20.05
Możesz liczyć na finansowe powo-

dzenie. Być może otrzymasz propozycję
nowej pracy albo przynajmniej nowych
zajęć. Wystrzegaj się jednak tak zwa-
nych dobrych rad. Nie wszyscy są Ci
życzliwi. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Twoje myśli krążyć będą wokół

spraw sercowych. Od dłuższego czasu
ktoś jest bardzo Tobą zainteresowany.
Nie unikaj spotkań i rozmów. Czas, być
trochę odpoczęła.

Rak 22.06-22.07
W najbliższych tygodniach mogą po-

jawić się gorsze chwile, podczas których
dokuczać Ci będzie brak zrozumienia i
niepokój. Zastanów się nad przyczyną
takiego stanu rzeczy. Więcej odpoczy-
waj i dziel się obowiązkami.. 

Lew 23.07-22.08
Staniesz przed szansą spełnienia

jednego ze swoich marzeń. Nie rezygnuj
z tego. Pod koniec miesiąca możesz
oczekiwać dobrej wiadomości od kogoś
bliskiego. Będziesz szczęśliwa. 

Panna 23.08-22.09
Po słabszym okresie nadchodzi

upragniona odmiana. Wszystko, czego
się dotkniesz, zakończy się sukcesem.

No i towarzysko zabłyśniesz. Dbaj jed-
nak o kondycję, bo może dopaść Cię
grypa. 

Waga 23.09-22.10
Zrób wszystko, by atmosfera w

związku była znowu bardzo dobra.
Szkoda czasu na kłótnie. W finansach
bądź ostrożna, nie zaciągaj kredytów i
nie ryzykuj. Zdrowie w normie.. 

Skorpion 23.10-21.11
Najbliższe dni niosą powodzenie w

każdej dziedzinie życia. Musisz jednak
na to solidnie zapracować. Nie odrzucaj
propozycji zawodowych i towarzyskich.
Skontroluj zdrowie.

Strzelec 22.11-21.12
Sprawy zawodowe mogą się trochę

zagmatwać. Dlatego trzeba być bardziej
aktywnym oraz kreatywnym i nie bać się
zmian. W uczuciach stabilizacja i pełnia
szczęścia. 

koziorożec 22.12-19.01
Zrezygnuj z niektórych przyjemności

i bardziej zaangażuj się w sprawy ro-
dzinne i obowiązki domowe. Jesteś po-
trzebna bliskim. W pracy spodziewaj się
pewnych zmian. 

Wodnik 20.01-18.02
Możesz teraz nie mieć czasu na

spotkania towarzyskie. Pochłoną Cię
sprawy zawodowe, bo w firmie będzie
trochę niepokoju. Wszystko skończy się
dobrze. Zaplanuj urlop na luty.

Ryby 19.02-20.03
Nie zwracaj uwagi na drobne niepo-

wodzenia i wytrwale realizuj swoje za-
mierzenia. Szybko zauważysz pierwsze
efekty. W uczuciach coś niezwykłego.
Może będzie to miłość na życie.  

Dyrektor oznajmia sekretarce:
- Podaję się do dymisji, pani

Krysiu.
- O matko! A kto przydzie na

pana miejsce?
- Kto? Z pewnością jakiś bał-

wan.
- O matko! - wzdycha sekre-

tarka. - Znowu?
* * *

- Cześć Zenek, skąd dzwonisz,
bo mi się numer nie wyświetla.

- Z domofonu, idioto!

Podczas sesji egzaminacyjnej
do pokoju wykładowcy wkracza
dwóch studentów i podaje indeksy
do podpisu. Profesor zadaje dwa
pytania.

- Proszę odpowiedzieć, jak ja
się nazywam i z czego jest ten eg-
zamin?

Studenci zrobili zdziwioną minę
i mówią do siebie:

- Kurcze, a mówili, że z niego
taki luzak...

HUMOR * HUMOR * HUMOR * HUMOR * HUMOR

Zapiekanka
Składniki: 16 dużych pieczarek, 4

łyżki masła, 2 ząbki czosnku, 5 dag żół-
tego sera, pół cytryny, natka pietruszki, 1
łyżka oleju, sól, pieprz.

Sposób wykonania: Cytrynę do-
kładnie wyszoruj, sparz wrzątkiem. Z jej
skórki zetnij cienkie wiórki. Pieczarki
oczyść, dokładnie opłucz, osusz, odetnij
nóżki. Kapelusze obficie skrop sokiem z
cytryny. Ząbki czosnku obierz, jeden
okrój w plasterki, drugi przepuść przez
praskę. Masło utrzyj ze zmiażdżonym
czosnkiem i połową wiórków. Dopraw
solą i pieprzem. Pieczarki ułóż w żarood-
pornym naczyniu natłuszczonym olejem.
Na każdą połóż trochę aromatycznego
masła. Posyp je odrobiną startego sera,
pozostałymi wiórkami ze skórki cytryny i
posiekaną natką pietruszki. Przykryj,

wstaw do piekarnika nagrzanego do temp.
200 st.C i piecz ok. 20 min. Podawaj na
przystawkę ze świeżą bagietką lub grzan-
kami. 

krokiety
Składniki: 1 szklanka mąki, 2 szklanki

mleka, 3 jajka, olej, 1 szklanka tartej bułki,
sól, pieprz. Na farsz: 75 dag pieczarek, 1
cebulka, 2 łyżki masła, 1 jajko, oregano,
sól, pieprz.

Sposób wykonania: Z mąki, mleka, 2
jajek i szczypty soli rozmieszaj ciasto na-
leśnikowe. Usmaż cienkie naleśniki. Pie-
czarki oczyść, drobno posiekaj. Cebulę
odbierz, pokrój w drobną kostkę. Cebulę i
pieczarki przesmaż na maśle, podduś. Do-
praw solą i pieprzem, wystudź. Wymieszaj
z 1 jajkiem. Farsz wykładaj na naleśniki,
uformuj krokiety. Obtaczaj je w tartej bułce
i smaż na patelni na średnio rozgrzanym
oleju. Podawaj np. do czerwonego barsz-
czu.

DANIA Z PIEcZAREk
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Na początku grudnia dzieci z Zespołu Szkół w Święciechowie
pierwszy raz mogły skorzystać z wyremontowanej świetlicy. Prace
nad odnowieniem sali trwały tydzień, ale poprzedzone były grun-
townymi przygotowaniami. Najważniejsze były chęci i pieniądze.
Tych drugich trochę brakowało, ale dyrektorka Danuta Harasim
robiła wszystko, żeby fundusze się znalazły. Ekipa remontowa od-
nowiła ściany i sufity. W reszcie prac pomogli rodzice: Waldemar
Drost, Piotr Jaroszczuk i Bogusław Pietrucha. Nad wszystkim czu-
wał woźny Jerzy Kociucki. Przybyło mnóstwo zabawek, klocków
i gier podarowanych przez Agatę Jaroszczuk, a państwo Drobiń-
scy przekazali ciekawy księgozbiór. Także dzieci dzielnie poma-
gały w remoncie – przenosiły świetlicowy dobytek i z uśmiechem
zniosły tygodniową tułaczkę po zastępczych salach. Gimnazjali-
ści, zwłaszcza chłopcy z klasy IIa, zajęli się ciężkimi pracami –
wynosili stare meble i przynosili paczki z nowymi. Na koniec od-
było się porządkowanie. Teraz świetlica składa się z dwóch po-
mieszczeń. W pierwszym, jak dawniej, znajdują się stoliki,
natomiast druga sala ma służyć do rekreacji. Świetlica poza funk-
cją opiekuńczą będzie uczyć ekologii i życia w zgodzie z naturą.

Po raz kolejny pod koniec listopada w Zespole Szkół w Święcie-
chowie zorganizowano Zaduszki Literackie. Impreza odbywa się
w tej placówce nieprzerwanie od siedmiu lat i przyświeca jej idea
oddania czci zmarłym. Tym razem pomysłodawczynią, autorką
scenariusza i organizatorką przedstawienia była pedagog Milena
Skopińska. Goście, którzy przybyli na występ, podziwiając deko-
racje wykonane przez dzieci, wsłuchiwali się w nastrojową mu-
zykę, która miała wprowadzić ich w odpowiedni nastrój zadumy i
refleksji. Uczniowie włożyli wiele serca i wysiłku w przygotowanie
się do spektaklu, co zaowocowało na scenie wzruszającym i peł-
nym emocji przekazem. Wspaniała oprawa muzyczna była za-
sługą nauczycielki Ewy Masiak. Występ zakończyły gromkie
brawa licznie przybyłych gości, a dyrektorka Danuta Harasim ser-
decznie podziękowała wszystkim wykonawcom za niezapom-
niane widowisko.

W listopadzie uczniowie klas IIIa i IVa Zespołu Szkół w Święcie-
chowie wybrali się do Nadleśnictwa Włoszakowice. Uczniowie
przeszli ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną, gdzie przypomnieli
sobie zasady poprawnego zachowania się w lesie, utrwalili w pa-
mięci gatunki drzew, poznali nowe ich odmiany. Następnie przeje-
chali do Leśniczówki Mścigniew. Tam Dariusz Kociubiński
wytłumaczył im, jak odbywa się zbiór szyszek i żołędzi, nadających
się jako materiał siewny na nowe sadzonki. Zaprosił uczniów do
Gospodarstwa Szkółkarsko-Nasiennego w Czerlejewie, bo tam
właśnie odbywa się przygotowywanie nasion, ich selekcja i pielęg-
nacja nowych sadzonek. Wszyscy poszerzyli swoją wiedzę o zna-
czeniu lasu, jego mieszkańcach, poszczególnych jego warstwach.
Wycieczkę zakończyło „spotkanie” dzieci i opiekunek K. Malcherek
i K. Skrzypczak z wiewiórką i obserwacja jej zwinnych ruchów.

W połowie grudnia na korytarzach Zespołu Szkół w Święciecho-
wie pojawiły się nowe szafki. Szafki zostaną udostępnione
uczniom od drugiego semestru, a więc zaraz po feriach zimo-
wych. Szafek jest więcej niż uczniów w szkole, tak więc dla
wszystkich wystarczy. Zapas powstał z myślą o ewentualnym
zwiększeniu się liczby uczniów oraz sześciolatkach, które mają
uczyć się w tej szkole. Kolor szafek został wybrany po konsulta-
cjach z uczniami i nauczycielami. Jest to świetne rozwiązanie dla
uczniów, ponieważ mogą oni wyłożyć niepotrzebne książki z ple-
caka, dzięki czemu staje się on lżejszy.
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Mikołajki to dzień wyjątkowy dla wszystkich. W szkole w Święciecho-
wie tradycyjnie jest to dzień, w którym wszyscy przychodzą w czerwonych
czapkach. W zamian za to nie są pytani przez nauczycieli. W szkole jest
tego dnia bardzo miło i świątecznie. W tym roku Samorząd Uczniowski
zadbał, aby wszyscy uczniowie i nauczyciele zostali obdarowani cukier-
kami oraz mieli możliwość skorzystania ze specjalnie przygotowanego
sklepiku mikołajkowego. 

Tuż przed świętami uczniowie Szkoły Podstawowej w Święciechowie
wspólnie z katechetką Elżbietą Bączyk przedstawili w szkole jasełka. Przy-
gotowana inscenizacja wprowadziła wszystkich w radosny nastrój świąt
Bożego Narodzenia. Występ uświetnił zespół wokalny, którego opieku-
nem jest Ewa Masiak. Tegoroczna impreza odbywała się pod hasłem:
"Niech w naszych sercach będzie Betlejem". 

W środę, 19 grudnia, spotkanie opłatkowe zorganizował Zarząd
Gminny OSP RP. W świątecznym spotkaniu uczestniczyli naczelnicy oraz
prezesi strażackich jednostek z gminy. Dzielono się opłatkiem i składano
sobie świąteczne życzenia. Komendant gminny Wojciech Konatowski
podsumował także dotychczasowe prace Zarządu. 

W okresie przedświątecznym Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w
Święciechowie zorganizował akcję "Szlachetna Paczka". Z zebranych pie-
niędzy zakupiono produkty żywnościowe i słodycze, które zostały prze-
kazane dwom rodzinom z naszej gminy. 

W świątecznym nastroju odbyło się także spotkanie opłatkowe Rady
Sołeckiej ze Święciechowy. Miało ono miejsce 21 grudnia w restauracji
Scarabeus. W spotkaniu uczestniczyli także sponsorzy, a więc osoby,
które na co dzień pomagają Radzie. 

W piątek, 21 grudnia, grupa przedszkolaków odegrała jasełka dla
uczniów Zespołu Szkół w Długiem Starem. Występ przygotowano wspól-
nie z opiekunką chóru szkolnego Hanną Markowską.

W świątecznym nastroju



[ 16 ] KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Wystrzałowy sylwester!
Lasocice, Sala Wiejska

Niechłód, Sala Wiejska

Święciechowa, Sala Wiejska
Święciechowa, Sala Wiejska

Święciechowa, restauracja Scarabeus

Niechłód, Sala Wiejska


