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Rozpoczęli obchody 70-lecia

Gminny Konkurs Fotograficzny na NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD
Konkurs skierowany jest do

mieszkańców gminy Święcie-
chowa. Aby wziąć udział w kon-
kursie, należy pochwalić się
swoim ogrodem, tarasem, bal-
konem: zakrzewieniem, kwia-
tami, skalnikami, miejscem
relaksu w ogrodzie…. 

1. Organizatorem konkursu
jest redakcja miesięcznika samo-
rządowego “Kurier Święciechow-
ski” z siedzibą w Samorządowym
Ośrodku Kultury w Święciecho-
wie, ul. Śmigielska 1a. 

2. Dane osobowe przekazane
organizatorowi przez uczestników
konkursu będą przez niego prze-
twarzane w celu realizacji kon-
kursu, wyłonienia zwycięzców
konkursu i realizacji nagród. Przy-
stępując do udziału w konkursie,
uczestnicy wyrażają zgodę na
udział w nim na zasadach okre-
ślonych w niniejszym regulami-
nie. 

CEL KONKURSU:
1. Pokazanie piękna przydo-

mowych ogrodów, zadbanych ta-
rasów i balkonów przez
mieszkańców gminy Święcie-

chowa. 
2. Rozwijanie pasji związa-

nych z fotografią. 
ZASADY KONKURSU:
1. Zadaniem konkursowym

jest przesłanie autorskiego zdję-
cia lata w ogrodzie, na tarasie lub
balkonie. 

2. Fotografia musi być wyko-
nana w ogrodzie z terenu gminy
Święciechowa. 

3. Zdjęcia należy przesłać na
adres gazeta@swieciechowa.pl.
W tytule maila należy wpisać
"NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD". A
w treści maila: imię i nazwisko,
miejscowość, numer telefonu. 

4. Jeden autor może nadesłać
do naszej redakcji nie więcej niż
trzy fotografie. 

5. Czas trwania konkursu -
zdjęcia można przysyłać do 15
sierpnia 2019 r. Do końca sierp-
nia jury wybierze zwycięzców, a
wyniki konkursu ogłoszone zo-
staną we wrześniowym numerze
naszego miesięcznika. 

6. Zdjęcie należy przesłać w
pliku .jpg w rozdzielczości nie
mniejszej niż 1024x768. 

KRYTERIA OCENY:
1. Przy ocenie uwzględniana

będzie:
- jakość wykonania zdjęcia
- zawartość zdjęcia, czyli wy-

gląd ogrodu, balkonu, tarasu. 
2. Nadesłane zdjęcia oceniać

będzie wyłoniona przez organi-
zatorów komisja konkursowa.

PRAWA AUTORSKIE:
1. Zgłaszając pracę autor

oświadcza w treści maila, że jest
właścicielem zdjęcia i że fotogra-

fia wykonana została w prywat-
nym ogrodzie. 

NAGRODY: 
Spośród nadesłanych fotogra-

fii jury wyłoni zwycięzców. De-
cyzja jury jest ostateczna.
Przyznane zostaną I, II i III
miejsca. Na zwycięzców czekają
nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Zdjęcia nagrodzonych ogrodów
zamieszczone zostaną na ła-
mach wrześniowego wydania na-
szego miesięcznika. 

Po południu odbył się turniej
młodych piłkarzy, w którym udział
wzięły drużyny szkół podstawo-
wych ze Święciechowy, Lasocic i
Długiego Starego oraz drużyna
Polonii Leszno. Zwycięzcą turnieju
została drużyna Polonii Leszno.
Wszyscy uczestnicy otrzymali me-
dale, niespodzianki, a drużyny
piłki.

Później na murawie pojawili się
oldboje Lecha Poznań, którzy
pierwszą połowę meczu rozegrali
z byłymi zawodnikami święcie-
chowskiego klubu, wygrywając
4:3, a w drugiej połowie pokonali
drużynę sponsorów 9:1. Prezes
Kormorana Ryszard Płachta od
prezesa Polskiego Związku Piłki
Nożnej Zbigniewa Bońka otrzymał

wiele gadżetów piłkarskich, w tym
piłkę z jego autografem. Ponadto
otrzymał kilka piłek podpisanych
przez zawodników obecnej dru-
żyny Lecha Poznań. Klub od
sponsorów dostał także gadżety
żużlowe, które przeznaczone zo-
staną do licytacji internetowej. A
środki pieniężne przeznaczy się
na zakup sprzętu sportowego dla

drużyn młodzieżowych KS Kormo-
ran Święciechowa. 

Następnie uczestnicy spotka-
nia wraz z zaproszonymi gośćmi
zasiedli do wspólnego posiłku,
który odbył się w Sali Wiejskiej w
Święciechowie. Kolejne jubileu-
szowe spotkania zaplanowano na
sierpień oraz wrzesień. 

Klub Sportowy Kormoran Święciechowa w sobotę, 22 czerwca, rozpoczął świętowanie w ramach obchodów 70 - lecia swojej działal-
ności. Impreza tego dnia rozpoczęła się na boisku sportowym w Święciechowie. 
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Redakcja miesięcznika "Kurier Święciechowski" informuje, że nie bę-
dzie w sprzedaży sierpniowego numeru naszej gazetki. Jest to spowo-
dowane problemem z kolportażem gazety w tym miesiącu. Jest to okres
wakacyjny w szkołach, a jak doskonale wiadomo, to młodzież szkolna
każdego miesiąca puka do drzwi naszych Czytelników. 

Życzymy wszystkim Czytelnikom udanych, spokojnych i bezpiecz-
nych wakacji. Wracamy do WAS we wrześniu. 

REDAKCJA 

Na plaży w Gołanicach, w so-
botę, 22 czerwca, świętowano
uroczyste obchody Nocy Świę-
tojańskiej. 

Tradycyjnie mieszkańcy Goła-
nic przygotowali krótki obrzęd świę-
tojański i zachęcali do wspólnego
szukania paproci. Do tańca przy-

grywał zespół muzyczny Weekend,
a późnym wieczorem na niebie
rozbłysnął pokaz sztucznych ogni.
Na Noc Kupały zaprosili: Samorzą-
dowy Ośrodek Kultury w Święcie-
chowie, Rada Sołecka Gołanic
oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe z Gołanic. 

Noc Kupały w Gołanicach 

Zasłużeni dla województwa 

W niedzielę, 2 czerwca, pod-
czas 44. Wielkopolskiego Święta
Pieśni i Muzyki we Włoszakowi-
cach tancerze z Zespołu Pieśni i
Tańca Marynia otrzymali za-
szczytne wyróżnienie. 

Odznakę honorową "Za zasługi
dla województwa wielkopolskiego"
wręczył przewodniczący wielko-
polskiego sejmiku Wiesław Szcze-
pański na ręce założycielki i
instruktorki zespołu Ewy Jankow-
skiej. Podczas wręczania odznaki
instruktorce towarzyszyła delega-
cja zespołu. Odznaka honorowa
nadawana jest organizacjom, które
poprzez swoją działalność wnoszą
wybitny wkład w rozwój gospodar-
czy, naukowy, kulturalny i spo-
łeczny województwa
wielkopolskiego. Decyzję o nada-
niu odznaczenia podejmuje kapi-
tuła, której przewodzi marszałek
województwa wielkopolskiego.
Przypomnijmy tylko, że Zespół

Pieśni i Tańca Marynia otrzymał
już wcześniej odznaki zasłużonych
dla gminy Święciechowa oraz za-
służonych dla powiatu leszczyń-
skiego. 

Kwiaciarnia i upominki 
w Święciechowie 
ul. Wolności 24 , tel. 609-202-017
Oferujemy codziennie świeże kwiaty
oraz upominki okolicznościowe 

Zapraszamy!

W dniach od 28 do 30 czerwca na oficjalne zapro-
szenie partnerskiej gminy Groshabersdorf delega-
cja z gminy Święciechowa w składzie zastępca
Wójta Gminy Patryk Tomczak, Przewodniczący
Rady Gminy Jerzy Machowiak, Magdalena Jara-
czewska - Wieczorek oraz Józef Kot wzięła udział
w obchodach Jubileuszu 850 - lecia miejscowości
Grosshabersdorf. Podczas oficjalnych uroczysto-
ści zastępca Wójta Gminy Patryk Tomczak złożył
na ręce Burmistrza Groshabersdorf Friedricha Bie-
gel pamiątkową statuetkę oraz pogratulował do-
tychczasowych osiągnięć, życząc sił i wytrwałości
do dalszego działania na rzecz lokalnej wspólnoty.
W obchodach wzięły udział także delegacje z po-
zostałych gmin partnerskich z Francji Aixe - Sur -
Vienne oraz z Chorwacji - Malinska. 
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Jak załatwić sprawę
W   U R Z Ę D Z I E  G M I N Y ?
Krajowa Rada Izb Rolniczych ustaliła, że 28 lipca 2019 r. odbędą się

wybory do izb rolniczych w całym kraju. W wyborach do Wielkopolskiej
Izby Rolniczej zostanie wybranych 426 osób. Z terenu gminy Święcie-
chowa do Izby Rolniczej wejdzie dwóch reprezentantów. 

Polskie Izby Rolnicze to historia sięgająca XIX wieku. Zlikwidowane
dekretem w 1946 r., od połowy lat 90. XX wieku wznowiły swoją działal-
ność, funkcjonując na podstawie przeprowadzanych co cztery lata demo-
kratycznych wyborów. Izby rolnicze wpływają na kształtowanie polityki
rolnej i uczestniczą w jej realizacji. Poprzez wybory rolnicy mogą zdecy-
dować, kto będzie ich reprezentował w celu rozwiązywania problemów
rolnictwa i przedstawiania interesów członków samorządu rolniczego. 

Zgodnie z przepisami czynne prawo wyborcze w wyborach do walnego
zgromadzenia izby, czyli możliwość głosowania na poszczególnych kan-
dydatów, mają wszyscy członkowie danej izby. Na mocy ustawy są nimi
wszystkie osoby będące podatnikami podatku rolnego i w posiadaniu gos-
podarstwa rolnego o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha
przeliczeniowy lub podatku dochodowego z działów specjalnych produk-
cji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, o ile w tych
spółdzielniach posiadają wkłady gruntowe. Warto także zwrócić uwagę,
że jeśli rolnik posiada grunty rolne na terenie kilku gmin, będzie upraw-
niony do głosowania w każdej z nich. 

Warunkiem przeprowadzenia wyborów jest zgłoszenie się większej
liczby kandydatów niż przypadająca na daną gminę liczba mandatów.
Także do wyborów w naszej gminie dojdzie tylko w sytuacji zgłoszenia się
co najmniej trzech kandydatów. Jeśli tak się stanie, to wybory będą prze-
prowadzone w Szkole Podstawowej w Święciechowie przy ul. Szkolnej
15 w godz. od 8 do 18. 

ZASTĘPCA WÓJTA
PATRYK TOMCZAK

Zieleń jest bardzo ważnym ele-
mentem w naszym życiu. Zaspo-
kaja potrzeby estetyczne
człowieka, umożliwia kontakt z na-
turą oraz łagodzi uciążliwości zwią-
zane z życiem w zabudowanych
aglomeracjach. Odwiedzając
miasta i wsie europejskie często
jesteśmy zachwyceni panującym
tam porządkiem i czystością, a
wszystko dlatego, że tamtejsi mi-
łośnicy psów sprzątają po swoich
pupilach. 

Czy taki scenariusz jest moż-
liwy w naszych realiach?

Urząd Gminy w Święciechowie
przypomina o obowiązku sprząta-
nia po swoim psie. Obowiązek
sprzątania po swoim psie wynika z
§ 25 Uchwały Nr XL/308/2018
Rady Gminy Święciechowa z dnia
1 marca 2018 r. w sprawie uchwa-
lenia Regulaminu utrzymania czys-
tości i porządku na terenie gminy
Święciechowa.

Psie odchody umieszczone w
zwykłych torebkach foliowych na-
leży wrzucać do kosza na śmieci.

Za niesprzątanie nieczystości
po swoim psie grozi mandat karny.

Posprzątaj po swoim psie 

Pytania Czytelników 
Mieszkaniec Święciechowy wysłał do naszej redakcji prośbę o

podanie informacji na temat Rodzinnego Parku Rozrywki w Święcie-
chowie, tego, co zostało zrobione i jakie działania będą podejmo-
wane w najbliższym czasie. 

Pod koniec października ze-
szłego roku informowaliśmy o
pierwszych pracach przy tworzeniu
parku rodzinnego przy tzw. czarnej
drodze w Święciechowie. Przypo-
mnijmy, co zostało wtedy zrobione.
Gmina pozyskała teren z zasobu
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rol-
nictwa - dawnej AN Skarbu Pań-
stwa. Otrzymała dofinansowanie z
Urzędu Marszałkowskiego na za-
sadzenie 150 miododajnych drzew.
Wyznaczone zostały także aleje
spacerowe. Te prace wykonano na
przełomie września / października
zeszłego roku. 

Gmina Święciechowa otrzy-
mała kolejne dofinansowanie z
Urzędu Marszałkowskiego na
kwotę 50. 000 zł na zasadzenie
drzew miododajnych na pozostałej
części terenu. Tak więc park zosta-
nie poszerzony o kolejne 150 sa-
dzonek lip, klonów, jarzębiny,
brzozy, kasztanowców, wierzb,
dębów, buków. Termin zakończe-
nia prac związanych z poszerze-
niem parku o kolejne drzewa
kończy się 18 października br. A
prace związane z zakupem sadzo-
nek i ich posadzeniem zaplano-
wane są na przełomie września /
października. 

Ponadto gmina otrzymała dofi-
nansowanie 50.000 zł z OSA -
Otwartej Strefy Aktywności. W
parku rodzinnym powstanie obszar
strefy aktywności składający się z

trzech części: strefy relaksu,
sprawnościowego placu zabaw
oraz siłowni plenerowej. W strefie
relaksu znajdą się m.in. ławki i
stoły do ping-ponga oraz gry w
szachy i warcaby. Na placu zabaw
dla dzieci planowane jest zamon-
towanie trzech dużych zestawów
gimnastycznych, torów przeszkód
oraz małpiego gaju, natomiast ple-
nerowa siłownia ma się składać z
sześciu urządzeń do ćwiczeń. Ter-
min realizacji tego zadania kończy
się w październiku 2019 r. Tak więc
na przełomie września/paździer-
nika tego roku w powstającym przy
czarnej drodze parku rodzinnym
posadzonych zostanie 150 nowych
drzew i utworzona będzie otwarta
strefa aktywności. O pracach w
tym miejscu będziemy naszych
Czytelników informować na bie-
żąco. 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 
Szkoły Podstawowej

im. M. Skłodowskiej - Curie w Święciechowie 
składają serdeczne podziękowania 

mieszkańcom gminy 
oraz okolicznych miejscowości 

za włączenie się w akcję 
poszukiwania zaginionego ucznia.

Jesteśmy wdzięczni za Państwa zaangażowanie, 
poświęcenie czasu, środków oraz wsparcie, 

którego  3 czerwca udzieliliście nam
i rodzinie zaginionego chłopca.

POŻEGNANIE
W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

05.06 - Maria Magdalena Drobniak (1936), Długie Stare
08.06 - Stanisława Wawrzyniak (1935), Święciechowa
09.06 - Krystyna Maria Grzegorzewska (1954), Długie Stare
19.06 - Eleonora Sobkowiak (1949), Święciechowa 
24.06 - Dariusz Tadeusz Janowicz (1970), Święciechowa
26.06 - Anna Krystyna Antoniak (1937), Długie Stare
26.06 - Mirosława Żukowska (1944), Święciechowa
28.06 - Anna Józefa Borowska (1956), Długie Stare
29.06 - Zofia Wawrzyniak (1927), Strzyżewice
29.06 - Elwira Mulkowska (1977), Trzebiny 
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Mając na uwadze troskę o bez-
pieczeństwo oraz estetyczny wy-
gląd gminy apeluję do właścicieli
nieruchomości o wykaszanie traw i
chwastów na swoich posesjach.

Przypominam właścicielom, za-
rządcom, użytkownikom wieczy-
stym oraz dzierżawcom i
posiadaczom gruntów na terenie
gminy Święciechowa o obowiązku
wykaszania, przynajmniej dwa
razy do roku, traw i niszczenia
chwastów na swoich nieruchomo-
ściach. 

Obowiązek właściciela do
utrzymania działki we właściwym
stanie wynika z art. 144 Kodeksu
cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz.
1025 ze zm.). Zgodnie w tym prze-
pisem właściciel nieruchomości
powinien przy wykonywaniu swo-
jego prawa powstrzymywać się od
działań, które by zakłócały korzys-
tanie z nieruchomości sąsiednich
ponad przeciętną miarę, wynika-
jącą ze społeczno - gospodar-
czego przeznaczenia
nieruchomości i stosunków miejs-
cowych. W przypadku dużej uciąż-
liwości związanej z
zachwaszczeniem nieruchomości
właściciel nieruchomości sąsied-
niej może wystąpić do sądu z po-
wództwem o zaprzestanie

naruszeń, np. powołując się na
fakt rozprzestrzeniania się chwas-
tów na sąsiednią nieruchomość. 

Konieczność zwalczania
chwastów oraz jego egzekwowa-
nie wynika z Ustawy z dnia 3 lu-
tego 1995 r. o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (Dz. U. 2017,
poz. 1161). Zaniechanie zwalcza-
nia chwastów może być postrze-
gane jako forma degradacji
gruntów powodująca utratę albo
ograniczenie wartości użytkowej
gruntów. Osoba powodująca utratę
albo ograniczenie wartości użytko-
wej gruntów jest obowiązana do
ich rekultywacji na własny koszt.

Informuję ponadto, że w sytua-
cji, gdy zachwaszczona i zaroś-
nięta nieruchomość przyczyni się
do zwiększenia zagrożenia poża-
rowego, zaniechanie obowiązku
wykoszenia jej terenu może rów-
nież rodzić odpowiedzialność
karną na podstawie Kodeksu wy-
kroczeń (Dz. U. z 2019 r., poz.
821), jak również być podstawą
nałożenia mandatu karnego. 

W związku z powyższym ape-
luję o podjęcie stosownych działań
w celu uniknięcia ww. zagrożeń. 

WÓJT GMINY 
MAREK LORYCh 

Apel wójta gminy
o wykaszanie posesji

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie
wychowawcze będzie przysługi-
wało wszystkim dzieciom do 18.
roku życia, bez względu na do-
chody uzyskiwane przez rodzinę.
Aby uzyskać prawo do świadcze-
nia 500+ na nowych zasadach, tj.
od 1 lipca na dziecko, na które
obecnie nie jest pobierane to
świadczenie, matka albo ojciec,
(jeżeli dziecko wspólnie zamiesz-
kuje i pozostaje na utrzymaniu
matki albo ojca), opiekun faktyczny
dziecka, (jeżeli dziecko wspólnie
zamieszkuje i pozostaje na utrzy-
maniu opiekuna faktycznego), albo
opiekun prawny dziecka, albo dy-
rektor domu pomocy społecznej (w
przypadku dziecka umieszczo-
nego w domu pomocy społecznej)
musi złożyć wniosek w okresie od
1 lipca 2019 r. do 30 września
2019 r. Oznacza to, że tylko złoże-
nie wniosku do końca września
2019 r. gwarantuje wnioskodawcy,
że świadczenie wychowawcze na
nowych zasadach zostanie wypła-

cone z wyrównaniem od lipca.
Jeśli wniosek zostanie złożony po
30 września, świadczenie będzie
przysługiwać od miesiąca złożenia
wniosku. Wysokość świadczenia
wychowawczego wynosi 500 zł
miesięcznie na każde dziecko w
rodzinie do dnia ukończenia przez
dziecko 18. roku życia bez
względu na dochody rodziny.
Wnioski o świadczenie wycho-
wawcze na nowy okres zasiłkowy
2019/2021 można składać od dnia
1 lipca 2019 r. drogą elektroniczną
(poprzez bankowość elektro-
niczną, portal Emp@tia lub portal
PUE ZUS) albo od dnia 1 sierpnia
2019 r. w formie papierowej w pla-
cówce GOPS Święciechowa.

Zmiany w 500+

Z wizytą u radnej
Kontynuując wizyty u radnych naszej gminy odwie-

dziliśmy mieszkankę Niechłodu Lucynę Marciniak.
Została radną w ostatnich wyborach samorządowych i
zasiadła w dwóch komisjach. 

Lucyna Marciniak pochodzi z
Boguszyna. Do klas I - III Szkoły
Podstawowej chodziła w Sądzi, a
klasy IV - VIII kończyła w SP w
Krzycku Wielkim. Pani Lucyna za-
wsze marzyła o zawodzie ciastka-
rza, jednak po namowach
rodziców zaczęła naukę w Zasad-
niczej Szkole Zawodowej w Lesz-
nie na kierunku dziewiarz
maszynowo - ręczny. Po szkole
przez dwa lata pracowała w ogrod-
nictwie w Grotnikach. 

- Całe moje życie związane jest
z rolnictwem - opowiada pani Lu-
cyna. - Rodzice mieli w Boguszy-
nie gospodarstwo rolne. Mam
piątkę rodzeństwa, a że byłam naj-
starsza, najbardziej przydałam się
rodzicom do pomocy przy gospo-
darczych pracach. 

Pani Lucyna zawarła związek

małżeński w 2003 r. Zamieszkali w
domu rodzinnym męża w Niechło-
dzie. Mąż Tomasz też prowadził
gospodarstwo rolne. Pani Lucyna
zawsze miała nadzieję, że pozo-
stanie na rodzinnym gospodar-
stwie. Po ślubie jednak pracowała
razem z mężem w Niechłodzie.
Praca na roli wygląda dziś trochę
inaczej niż ta, którą pamięta z dzie-
ciństwa. 

- Przeszłam z gospodarstwa na
gospodarstwo - dodaje pani Lu-
cyna. - Ale odnalazłam się w Nie-
chłodzie, dobrze się tu czuję. 

Państwo Marciniakowie mają
trzy córki: dziesięcioletnią Polę,
trzynastoletnią Igę i piętnastoletnią
Laurę. Wszystkie uczą się w
Szkole Podstawowej w Święcie-
chowie. Dzieci po pani Lucynie od-
ziedziczyły aktywność i

angażowanie się w życie wsi. Od
dawna obserwowały, jak mama
działa przy organizacji różnych im-
prez na terenie Niechłodu. Pani
Lucynie sprawia to przyjemność.
Działania społeczne z grupą ak-
tywnych mieszkańców dają dużo
satysfakcji. A grupa działająca na
terenie wsi przygotowuje m.in. wy-
stępy artystyczne podczas doży-
nek wiejskich, jasełek, zbierają się,
aby wspólne upiększać wieś. A
wszystko zaczęło się od tego, że
dzieci z Niechłodu chciały wystę-
pować. Rodzice dla swoich po-
ciech zaczęli tworzyć
przedstawienia, podczas których
na scenie występują pokoleniowo:
dzieci, rodzice i dziadkowie. 

Lucyna Marciniak należy także
do Koła Gospodyń Wiejskich w
Niechłodzie. KGW reaktywowało
się, a nowa prezes Karolina Ma-
zurkiewicz sprawia, że działalność
koła się rozwija. Przygotowują się
do wspólnych wycieczek oraz
spotkań artystycznych. Ponadto
jest członkiem Rady Sołeckiej oraz
przedstawicielem gminy i człon-
kiem Komisji Rewizyjnej w
Związku Międzygminnym Wodo-
ciągów i Kanalizacji we Wschowie. 

Jej aktywność na terenie wsi
pozwoliła jej podjąć decyzję o kan-
dydowaniu na radną gminy.
Chciała spróbować swoich sił. I
udało się. Podczas ostatnich wy-
borów samorządowych została
wybrana na radną gminy. To jest
pierwsza kadencja pani Lucyny.
Zasiadła w Komisji Rolnictwa i
Ochrony Środowiska oraz Komisji
Kultury, Zdrowia, Oświaty i Po-

mocy Społecznej. 
- Na początku były obawy, czy

podołam - wspomina. - Jak się
okazało, nie taki diabeł straszny,
jak go malują. Mój brat był radnym
w gminie Lipno i przygotował mnie
do tej pracy. 

Pani Lucyna podkreśla, że jest
do dyspozycji mieszkańców Nie-
chłodu. Można się do niej zgłaszać
i dzielić swoimi spostrzeżeniami i
uwagami. 

Pani Lucyna w wolnym czasie
lubi czytać książki. A zapytana o
to, czy woli wyjazdy nad morze czy
w góry, bez zawahania odpowiada,
że preferuje góry. Nie lubi leżako-
wania, za to uwielbia piesze wy-
cieczki. Brała udział także w
siedmiu pieszych pielgrzymkach
do Częstochowy. Pozostało jej
również zamiłowanie do pieczenia.
Co prawda ciastkarzem nie zos-
tała, ale jej rodzina często zasiada
do przepysznych ciast pani Lu-
cyny. 
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W sobotę, 15 czerwca,
Przedszkole Samorządowe w
Święciechowie zorganizowało
akcję pn. "Zetnij włosy i spełnij
marzenia chorego dziecka". 

Znalazło się sześć odważnych
osób, z których dwie nie mogły
dotrzeć do przedszkola, dlatego
fryzjerka zgodziła się obciąć im
włosy w dogodnym dla nich termi-
nie w salonie La Vie. Dziewczynki:
Julia Słomińska, Bianka Kistela,
Mirka Romanova i Zuzia Jędra-
szyk: miały w sobie bardzo dużo
odwagi i ogromne serca. Zdecy-
dowały się oddać swoje długie
włosy dla dzieci, które marzą o
włosach. Dzięki nim powstaną pe-
ruki dla chorych dzieci. Rekor-
dzistka Julia zgłosiła się do akcji
z włosami długości 98 cm, a od-

dała dla fundacji 55 cm. Mirka
miała włosy długości 70 cm i od-
dała 42 cm. Zuzia miała włosy dłu-
gości 61 cm i oddała 32 cm, a
Bianka z włosów długich na 60 cm
oddała 35 cm. W akcji wzięła
udział Sandra Prałat z salonu La
Vie, która nieodpłatnie stworzyła
dziewczynom nowe fryzury. Do-
datkowo mogły sobie wybrać ko-
lory zmywalnych pasemek. Akcja
jest pierwszą taką organizowaną
przez przedszkole. W trakcie akcji
ścinania włosów odbyły się warsz-
taty plastyczne zorganizowane
przez pracowników przedszkola.
Chętne dzieci skorzystały z
warsztatów i jednocześnie kibico-
wały dziewczynom. Organizatorzy
mają nadzieję, że to nie ostatnia
taka akcja. 

Spełniając marzenia 

Mali inżynierowie

W czerwcu gminę Święcie-
chowa opanowały warsztaty z
robotyki LEGO. Wszystko za
sprawą projektu pn. "Mali Inży-
nierowie gminy Święciechowa",
realizowanego przez Stowarzy-
szenie ZMW. 

Projekt został dofinansowany
przez Fundację Tesco. W ramach
działań zorganizowanych zostało
aż dziesięć warsztatów dla dzieci
z wieku 7 - 13 lat, podczas których
uczyły się podstaw kodowania,
układały konstrukcje z klocków
lego a następnie "nadawali" życie,
dzięki czemu układanki z lego po-
ruszały się i wykonywały zadania,

które im zostały zaprogramowane.
Uczestnicy zajęć byli bardzo zado-
woleni. Warsztaty odbyły się w
Długiem Starem, Trzebinach,
Strzyżewicach, Krzycku Małym
oraz w Lasocicach. Łącznie we
wszystkich zajęciach wzięło udział
około 100 dzieci z gminy Święcie-
chowa. Organizatorem zajęć było
Stowarzyszenie ZMW, zaś partne-
rami inne organizacje z terenu
gminy Święciechowa: Stowarzy-
szenie Przyjaciół Szkoły i Rozwoju
Wsi Długie Stare, Stowarzyszenie
Krzycka Wyspa Marzeń, Nasze
Trzebiny oraz Towarzystwo Przyja-
ciół Strzyżewic.

W niedzielę, 2 czerwca, na terenie wokół kościoła pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP w Lasocicach odbył się Rodzinny Festyn Parafialny.
Zorganizowany został z okazji Dnia Dziecka oraz 40. rocznicy świę-
ceń kapłańskich proboszcza ks. Józefa Wilka. Na parafian czekały
ciekawe atrakcje: zamek dmuchany, eurobungee, malowanie twarzy,
kącik dla dzieci, fotobudka oraz kiełbasa z grilla, flaczki i przepyszne
ciasto. Festyn został zorganizowany wspólnie przez Parafialną Radę
Duszpasterską, Sołtysów i Rady Sołeckie z Lasocic i Przybyszewa,
Koło Gospodyń Wiejskich z Przybyszewa, Stowarzyszenie Lasocice
z Pasją oraz Stowarzyszenie ZMW. 

PRZYJMĘ UCZNIÓW 
W ZAWODZIE ELEKTRYK 

TELEFON KONTAKTOWY - 605 664 785
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W czwartek, 6 czerwca,
dzieci z klasy IVb ze Szkoły
Podstawowej w Święciechowie
miały okazję wziąć udział w
spotkaniu autorskim. Gościem
spotkania był Jakub Skworz, pi-

sarz książek dla dzieci i mło-
dzieży. 

Jego książki obok walorów roz-
rywkowych zawierają treści edu-
kacyjne. Jest autorem m.in. cyklu
książek o księżniczce Adeli, wam-
pirku Alfredzie, o Mani Skłodow-
skiej, Adasiu
Mickiewiczu.Tematem spotkania
były losy Adasia - głównego boha-
tera książki pt."Adaś Mickiewicz -
Łobuz i mistrz". Okazuje się, że
Adam Mickiewicz niezłym łobu-
zem był! 

Autor przybliżył zebranym losy
bohaterów, którzy przenieśli się do
czasów wieszcza. Po wysłuchaniu
tej historii autor zadawał dzieciom
pytania: czy chcą podróżować,
poznawać znanych ludzi i być wol-
nymi ? Jeżeli tak, to powinny za-
głębić się w życiorys Adama
Mickiewicza, który wciąż inspiruje.
Morał z tego spotkania płynął
jeden - odnalezienie pasji jest klu-
czem do życia, o jakim marzy
każdy młody człowiek. 

Spotkanie autorskie

Grupa 31 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Święciechowie
wzięła udział w 1. Memoriale Lekkoatletycznym im. Ireny Sze-
wińskiej. Impreza odbyła się 12 czerwca w Bydgoszczy na tam-
tejszym stadionie Zawiszy. Uczniowie mieli okazję podziwiać z
bliska znanych polskich lekkoatletów takich jak: Michał Haratyk,
Konrad Bukowiecki, Wojciech Nowicki, Paweł Fajdek, Ewa Swo-
boda, Iga Baumgart - Witan, Justyna Święty - Ersetic, Joanna Jóź-
wik, Adam Kszczot, Marcin Lewandowski i wielu innych. Wyjazd
był możliwy dzięki współpracy z posłem Wojciechem Ziemniakiem
oraz przy wsparciu Kujawsko - Pomorskiego Związku Lekkiej At-
letyki. 

Dla Was Wszystkich 
W leszczyńskim ratuszu, w

środę, 12 czerwca, odbył się wer-
nisaż malarski Danuty Rolla pt.
"Dla Was wszystkich". Pani Da-
nuta od 1977 r. była pracownikiem
Urzędu Gminy w Święciechowie.
Zaczęła jako referent, później pra-
cowała jako pełnomocnik ds.
ochrony informacji niejawnych. W
tym miesiącu odeszła na emery-
turę. Wystawa malarska była
swego rodzaju pożegnaniem z ży-
ciem zawodowym. Dodatkowo
pani Danuta w tym roku świętuje
mały jubileusz, bowiem zaczęła

malować dokładnie 10 lat temu.
Na wystawę zaprosiła wielu gości:
bliskich, rodzinę, znajomych,
współpracowników, przyjaciół z
Sekcji Leszczyńskich Plastyków.
Były gratulacje, życzenia, słowa
podziwu, poczęstunek. Danuta
Rolla maluje od 2009 r. i jest człon-
kinią Sekcji Leszczyńskich Plasty-
ków przy Miejskim Ośrodku
Kultury w Lesznie. Malarstwo jest
jej największą pasją, której oddaje
się z wielkim entuzjazmem. Teraz
na realizację swojej pasji będzie
miała jeszcze więcej czasu. 

ZBIÓRKA NA FIGURĘ
W Przybyszewie rozpoczęto zbiórkę pieniędzy na renowację

miejscowej figury Matki Bożej. Pierwsza zbiórka do puszek od-
była się 23 czerwca podczas festynu na powitanie lata w Przy-
byszewie. Zbiórkę można wspierać także wpłacając pieniądze na
konto Stowarzyszenia ZMW 57 2030 0045 1110 0000 0352 3380
z dopiskiem "darowizna na renowację figury" oraz do puszki pod-
czas festynów organizowanych przez sołectwo Przybyszewo
oraz Stowarzyszenie ZMW (nr. zbiórki 2019/2610/OR). Zadbajmy
o nasze lokalne dziedzictwo! Razem możemy więcej! Figura
Matki Bożej stoi przy placu zabaw w Przybyszewie. Powstała w
1927/28/29 r. Podczas jednego z zebrań wiejskich gospodarze
zebrali odpowiednią sumę pieniędzy, by móc ją zakupić. Począt-
kowo figura ta znajdowała się w Krakowie, następnie w Lasoci-
cach, a dopiero później w Przybyszewie. Miała trzy lub cztery
metry wysokości i stała na słupie. W 1937/38 dokonano przebu-
dowy. Pod tą figurą zbierała się zarówno młodzież, jak i starsi
mieszkańcy na wspólną modlitwę. Spotykali się i odmawiali "ma-
jowe". Jednak w latach czterdziestych podczas wojny Niemcy
obalili tę figurę. Przez wojnę figurę przechowywano w stogu
siana. Po wojnie w 1946 r. figura wróciła na swoje miejsce.

ul. Leszczyńska 37, 64 - 115 Święciechowa 
tel. 609 580 350, email: centrum-ogrodnicze@wp.pl

Godziny otwarcia:  pon - pt: 9-17, sob: 9-14 
OFERUJĄ: fachowe doradztwo i szeroki asortyment, nawozy

i środki ochrony roślin, nawozy naturalne, obornik granulowany,
rośliny ozdobne: krzewy, drzewa, trawy, pnącza, iglaki, ziemie

i podłoża wysokiej jakości, drzewa i krzewy owocowe, rozsady,
kora, narzędzia ogrodnicze, węże, zraszacze, opryskiwacze,

donice, i wiele więcej..

CENTRUM OGRODNICZE w Święciechowie 
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ELPA świętuje swoje 5-lecie
Z tej okazji jubilaci zorganizowali

turnieje piłki nożnej dla czterech ka-
tegorii wiekowych. Uczestniczyły w
nim zaprzyjaźnione drużyny: SKS
Helios Bucz, PKS Racot TV, Wilga
Brenno, Młoda GKSA, UKS
Czwórka Kościan i oczywiście dru-
żyny Elpa Święciechowa. Łącznie
na boisku zaprezentowało się sie-
demnaście drużyn w czterech kate-
goriach wiekowych. Organizatorzy
nie podali oficjalnych wyników koń-
cowych. Jubileuszowy turniej zor-
ganizowano dla dobrej zabawy.
Nagrodzono wszystkie drużyny pa-
miątkowymi statuetkami, a każdego
uczestnika medalem. W każdej ka-
tegorii wiekowej przyznano nagrody
indywidualne, wyróżniono najlep-
szego zawodnika i strzelca. Wyróż-
nieni zawodnicy otrzymali upominki
rzeczowe oraz pamiątkowe statu-
etki. Zawodnicy Elpy wraz z rodzi-
cami podziękowali także swoim
trenerom, wręczając im upomin-
kowe bony, statuetki i piłki. Turniej
sędziowali Kacper Kociucki i Eliasz
Kuźniak z kolegium sędziowskiego
Okręgowego Związku Piłki Nożnej z
Leszna. 

- Szczególne podziękowania na-
leżą się rodzicom i wszystkim oso-
bom, które przyczyniły się do
organizacji jubileuszowego turnieju
- podkreśla Paweł Frąckowiak. -
Dziękuję też swoim zawodnikom za
te wspólne pięć lat spędzone na
murawie. 

Akademia Piłkarska Elpa ze
Święciechowy działa od 18 lipca
2014 r. Powstała z myślą o naj-
młodszych mieszkańcach gminy
Święciechowa i okolic. Jej założy-

cielem jest obecny trener i animator
boiska Orlik Paweł Frąckowiak.
Drugim trenerem jest Ireneusz
Frąckowiak. 

Akademia działa jako stowarzy-
szenie. Jej celem jest krzewienie
kultury fizycznej i sportu oraz orga-
nizowanie wypoczynku dzieciom i
młodzieży z terenu gminy. Zawod-
nicy Elpy uczestniczą w zajęciach
sportowych z różnych dyscyplin
sportu ze szczególnym uwzględnie-
niem piłki nożnej, biorą udział w me-
czach, turniejach, rozgrywkach
ligowych.Organizują także obozy
sportowe.

Akademia Piłkarska Elpa trenuje
na Orliku i boisku w Święciechowie.
Zajęcia odbywają  się  na boiskach
ze sztuczną i naturalną murawą.
Piłkarze spotykają się poniedziałki,
wtorki i czwartki. W sezonie
2018/19 trenowały cztery drużyny
zgłoszone do OZPN Leszno, nato-
miast w sezonie 2019/20 utworzone

W sobotę, 15 czerwca, Akademia Piłkarska Elpa obchodziła jubileusz 5 - lecia
swojej działalności. Impreza odbyła się na boisku sportowym w Święciechowie. 

zostaną drużyny trampkarzy, mło-
dzików - Orlik i Żak zgłoszone do
WZPN. Piłkarze trenujący w Elpie
mają od 5 do 14 lat. 

Informacji odnośnie akademii
oraz zajęć na boisku Orlik udziela
trener i animator Paweł Frąckowiak
- numer kontaktowy 661 - 471 - 521. 

W ostatnim czasie panie z Zespołu Śpiewaczego Wiola wraz ze swoim instruktorem Krzysztofem Kubiakiem brały udział w spotkaniach, koncertach i wy-
jazdach. W połowie maja uczestniczyły w XI Festiwalu Piosenki Biesiadnej w Bachorzewie "Okno na Świat". Jako laureatki X festiwalu panie zaprezen-
towały się jako pierwsze. W niedzielę, 26 maja, uczestniczyły w koncercie Pieśni Religijnej pt. "Ojcu Świętemu w rocznicę urodzin" w kościele parafialnym
pw. św. Marcina w Długiem Starem. Zespół Wiola we wtorek, 4 czerwca, skorzystał z zaproszenia Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów Wschodnich
na wspólne biesiadowanie przy ognisku z okazji rozpoczęcia lata. A w okresie od 9 do 12 czerwca uczestniczył w wyjeździe integracyjnym w okolicach
Liberca w Czechach. W dzień zwiedzali okolice, a wieczorami śpiewali pod gołym niebem. Wyjazd był bardzo udany, pogoda i humory dopisywały. 
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725 lat histor

Całość rozpoczęła się uroczy-
stym odsłonięciem tablicy pamiąt-
kowej, znajdującej się przy
świetlicy. Widnieje na niej napis "Z
okazji jubileuszu 725 - lecia wsi
Strzyżewice (1294 - 2019) Ku pa-
mięci! Mieszkańcy Strzyżewic. 08.
06. 2019". Następie na boisku zor-
ganizowano festyn, podczas któ-
rego odbył się pokaz walk
rycerskich i oręża przy średnio-
wiecznej wiosce, warsztaty ręko-
dzielnicze, strzelanie z łuku oraz
paintball laserowy. Ponadto za-
pewniono dmuchane atrakcje dla
dzieci oraz fotobudkę. Całość za-
kończyła się w stylu country kon-
certem grupy Gładek Brothers
Band. Organizatorem festynu byli:
Towarzystwo Przyjaciół Strzyże-
wic, sołectwo i KGW Strzyżewice,

gmina Święciechowa oraz Samo-
rządowy Ośrodek Kultury w Świę-
ciechowie. 

Historię Strzyżewic opowie-
działa naszej redakcji Wiesława
Małycha, była sołtys tej wsi i człon-
kini strzyżewickiego stowarzysze-
nia. W archiwum klasztoru
Benedyktynów w Lubinie znajduje
się pismo, w którym można zna-
leźć pierwszą pisaną wzmiankę o
Strzyżewicach: "W roku 1294. za
opata Marcina, potwierdza Prze-
mysław II przywileje, nadane
klasztorowi przez Przemysława I,
wyliczając prócz wymienionych w
dyplomacie z r. 1258 posiadłości,
następujące: Charbielin, Dłużynę,
Łagowo, Krzycko, Pucułowo,
Strzyżewice, Sulejowo, jeziora Ko-
sino i Trzebidzkie, tudzież nie ist-

niejące już dziś osady: Brzedno,
Dębice, Maryszewo i Motolewo". 

- Przez 725 lat różne losy spo-
tykały Strzyżewice - podkreśla
pani Wiesława. - Znajdowały się
we władaniu księcia głogowskiego,
później w rękach rodziny Lesz-
czyńskich i Sułkowskich. Około
1835 roku zbudowano drogę pro-
wadzącą z Leszna do Wschowy i
dalej do Głogowa. Strzyżewice
były w posiadaniu rodziny Sułkow-
skich do około 1860 roku. Folwark
strzyżewicki wraz Gronowem i Za-
borowem wchodził w skład okręgu
dworskiego Antonin. Około 1865
roku właścicielem całego okręgu
dworskiego Antonin został Adolf
von Hanseman z Berlina. W 1898
postawił ceglane budynki zabudo-
wań gospodarczych oraz miesz-
kalnych. W roku 1902 w majątku
Strzyżewice wybudowano pałac. 

W latach 1859/1860 liczba
mieszkańców Strzyżewic wynosiła
421 osób. We wsi było 98 gospo-
darstw. Mieszkały tam tylko trzy
osoby, które nie mówiły po nie-
miecku. Znajdowały się tam dwa
budynki użytku publicznego -
szkoła i karczma. Szkoła prze-
trwała do dzisiaj i obecnie jest tam
przedszkole oraz Sala Tradycji wsi
Strzyżewice. 

W 1887 r. proboszczem parafii
św. Mikołaja został pochodzący ze
Strzyżewic ks. Józef Tasch. Przy-
czynił się do kapitalnego remontu
kościoła. W czerwcu 1923 roku
dzięki staraniom Heleny Rychwal-

skiej przy szkole stanął duży krzyż. W
1926 r. właścicielem majątku Strzyżewice
został Feliks Haertle. W 1938 roku jako
wotum wdzięczności za uratowanie syna
przy majątku zostaje postawiona figura
Matki Boskiej. 

W dniu 26 sierpnia 1939 roku, wojsko
wspierane przez mieszkańców miasta i
okolicy przystąpiło do kopania rowów
przeciwpancernych. Wojsko przygoto-
wało również stanowiska obrony prze-
ciwlotniczej i ubezpieczyło karabinami
maszynowymi wyloty z ulic w kierunku
Strzyżewic, Święciechowy i Zaborowa. 

W 1952 roku założono Szkołę Szy-
bowcową. Grunty udostępniła gmina
Święciechowa (znajdowały się po za-
chodniej stronie Strzyżewic). W 1958
roku lotnisko w Strzyżewicach było gos-
podarzem VII Szybowcowych Mistrzostw
Świata. Były to pierwsze tej rangi zawody
szybowcowe w Polsce. W późniejszych
latach wielokrotnie odbywały się tutaj
mistrzostwa rangi międzynarodowej w

Festyn rodzinny "Jak to dawniej w Strzyżewicach bywało" z oka     
wstania Strzyżewic odbył się, w sobotę, 8 czerwca, na boisku za Św   
tej okazji organizatorzy przygotowali moc atrakcji dla mieszkańcó  
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  rii...

wielu dziedzinach sportów lotniczych. 
Do lat 60. we wsi były tylko cztery te-

lefony. Przez wieś prowadziła droga z ka-
mienia polnego. Dopiero przed II
Mistrzostwami Szybowcowymi Świata
około 1967 roku zbudowano przez wieś
chodnik z jednej strony i drogę asfaltową,
a następnie chodnik do Leszna. 

We wsi istniały Ochotnicza Straż Po-
żarna, Koło Gospodyń Wiejskich, Zwią-
zek Młodzieży Wiejskiej Wici, chór Echo,
Koło Amatorskie Zorza. Niestety, pomimo
usilnych poszukiwań nie udało się do-
trzeć do wielu dokumentów. 

Aktualnie wieś Strzyżewice, chociaż
często błędnie nazywana dzielnicą
Leszna, liczy 467 zameldowanych miesz-
kańców. 

- Dokładamy wszelkich starań, aby
wszystkim dobrze się tu żyło i by każdy
mógł być dumny ze swojej miejscowości.
- zgodnie podkreślają panie Wiesława
Małycha i Beata Zabroni. 

         azji 725 - lecia po-
           wietlicą Wiejską. Z

       w. 

Na powitanie lata 

We wspólnej zabawie wzięły
udział całe rodziny z dziećmi, dla
których przygotowano wiele atrak-
cji, m.in. występy dzieci ze szkoły w
Lasocicach, konkurencje sportowe,

zamki dmuchane, watę cukrową
oraz ognisko z kiełbaskami. Każde
dziecko, które wzięło udział w kon-
kurencjach, otrzymało nagrodę.
Podczas festynu w puszce udało

się zebrać 291,79 zł na renowację
figury Matki Bożej w Przybyszewie -
to dopiero początek zbiórki! Organi-
zatorzy dziękują za każdy grosz
oraz za udział w imprezie. 

W niedzielne popołudnie, 23 czerwca, przy placu zabaw w Przybyszewie odbył się
festyn na powitanie lata. Imprezę zorganizowali: sołtys i Rada Sołecka wsi Przyby-
szewo, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, radny gminy Świę-
ciechowa oraz Stowarzyszenie ZMW Przybyszewo. 

Podsumowali konkursy
Panie z biblioteki działającej przy Samorządowym Ośrodku Kul-

tury na koniec roku szkolnego podsumowały konkurs "Najładniej-
szy Dzienniczek Lektur" dla uczniów klas I - III SP. W konkursie
wzięły udział 54 dzienniczki. Wyróżniono czternaście osób. Klasa IIIa
SP Święciechowa: Maja Masztalerz i Ania Zielińska. Klasa II SP Laso-
cice: Konrad Zamelski, Franciszek Szulczyk, Olga Matuszewska i Maja
Sowa. Klasa IIa SP Święciechowa: Szymon Wieczorek, Gabrysia
Śląska, Nadia Wacławik, Maja Małecka, Hania Chudzińska. Klasa IIb
SP Święciechowa: Lilianna Musielak, Kinga Kaczmarek, Sebastian Jac-
kowski. Pozostałe osoby otrzymały upominki za udział. 

Kolejny ogłoszony w czerwcu konkurs pn. "Najaktywniejszy
Czytelnik" w roku szkolnym 2018/2019 wyłonił osoby, które naj-
chętniej i najczęściej sięgały po książki w święciechowskiej bib-
liotece. A byli to: Anna Zielińska, Wiktoria Szłapczyńska, Julia
Szłapczyńska, Antoni Czubała, Stanisław Czubała oraz Mateusz Tule-
wicz. W obu konkursach wyróżnione osoby otrzymały od organizatorów
książki. 
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W sobotę, 22 czerwca, w Wesołym Ranczu w Niechłodzie odbyło się spot-
kanie mieszkańców Trzebin, w którym uczestniczyły dzieci wraz ze swoimi
rodzicami. Wyjazd na ranczo zorganizowano w ramach Dnia Dziecka.
Uczestnicy miło spędzili czas na wspólnej zabawie - przy ognisku i po-
częstunku. Tego samego dnia wieczorem w Trzebinach mieszkańcy po-
żegnali przy muzyce salę przy tzw. "rynku", która w najbliższym czasie
przeniesiona zostanie w nowe miejsce. 

Nasi emeryci 
się nie nudzą

Grupa Aktywny Senior działa-
jąca przy PZERiI w Święciechowie
w ostatnim czasie nie próżnuje. W
piątek, 7 czerwca, na leszczyń-
skim Bulodromie wzięli udział w
Towarzyskim Turnieju Petanque
AKTYWNY SENIOR. Jest to trady-
cyjna francuska gra towarzyska.
Zaproszenie otrzymali od Zofii
Kaczmarek z Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku z Leszna. Do rozgry-
wek przystąpiły 24 osoby, a
zmagania trwały ponad trzy go-
dziny. Wśród uczestników rozloso-
wano nagrody, a na koniec
wszyscy zasiedli do wspólnego po-
siłku. 

W sobotę, 15 czerwca, uczest-
niczyli w II Mistrzostwach Wielko-
polski Osób Niepełnosprawnych i
Seniorów zorganizowanych przez

Klub Petanka z Leszna oraz Urząd
Miasta Leszna. Turniej odbył się
przy tropikalnej aurze. Na szczę-
ście organizatorzy zadbali o zimne
napoje i posiłek. Z grupy Aktywny
Senior brało udział pięć dubletów.
Na koniec dla wszystkich uczestni-
ków rozlosowano nagrody, a naj-
lepsi otrzymali puchary uznania. 

W czerwcu w pomieszczeniach
należących do Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
rozpoczął się kurs komputerowy,
który potrwa do końca lipca. Se-
niorzy uczą się praktycznych umie-
jętności obsługi komputera. W
szkoleniu biorą udział osoby, które
ukończyły 65. rok życia. Szkolenie
cieszy się dużym zainteresowa-
niem. W kursie biorą udział trzy 10-
osobowe grupy. 

Godziny otwarcia boiska Orlik
w Święciechowie w czasie wakacji:

od poniedziałku do piątku - godz. 10-21
soboty - godz. 10-19

co druga niedziela - godz. 13-19

W szkołach, w środę, 19
czerwca, odbyły się uroczyste
apele z okazji zakończenia roku
szkolnego 2018/2019. Tego dnia
dzieci i młodzież spotkali się po raz
ostatni w murach szkolnych przed
wakacjami. Podczas apeli ucznio-
wie otrzymywali świadectwa na
dowód ich całorocznej nauki.
Uczniowie, którzy szczególnie wy-
różnili się swoją pracą w tym roku
szkolnym, otrzymali wyróżnienia i

nagrody. W szkole w Długiem Sta-
rem w piątek, 14 czerwca, podsu-
mowano osiągnięcia w II półroczu
nauki. Samorząd Uczniowski przy-
gotował zestawienie sukcesów. To
był długi apel, ponieważ wielu
uczniów zostało wyróżnionych za
ciężką pracę. 

A teraz nie pozostało nic in-
nego, jak cieszyć się brakiem
szkolnych obowiązków i począt-
kiem wakacyjnych przygód. 

Czas na wakacje W piątek, 14 czerwca, podsumo-
wano konkurs plastyczny o te-
matyce leśnej. Zarząd Okręgu
LOP w Lesznie zaprosił laurea-
tów XXXII Edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu MÓJ LAS. W
Ośrodku Edukacji Leśnej Za-
skroniec przy leśniczówce w Ko-
czurach prezes ZO LOP w
Lesznie D. Kociubiński wręczył
nagrodę uczennicy klasy I Szkoły
Podstawowej w Długiem Starem
Mai Pawlikiewicz. Majka zajęła II
miejsce w swojej kategorii wieko-
wej - na 189 uczestników! Gratu-
lujemy tak wysokiego wyniku i
zachęcamy do wzięcia udziału w
kolejnej edycji konkursu.



[ 11 ]KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Na początku czerwca wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły z
Długiego Starego wzięli udział w najpopularniejszej akcji czytel-
niczej w Polsce "Jak nie czytam, jak czytam". Jej pomysłodawcą
i organizatorem jest redakcja miesięcznika "Biblioteka w Szkole".
Akcja powstała, by złamać stereotyp nieczytającej młodzieży i za-
manifestować, że uczniowie również czytają. W bibliotece w Dłu-
giem Starem dzieci najchętniej sięgają po książki, które nie są
lekturami obowiązkowymi. Impreza promuje czytanie w prosty i
radosny sposób. Bez przymusu, w przyjaznym miejscu. Bez wąt-
pienia park szkolny jest do tego doskonałym miejscem.

Już po raz kolejny reprezentacja Szkoły Podstawowej ze Świę-
ciechowy wzięła udział w Crossie Wagarowicza, organizowanym
przez szkołę w Pawłowicach. Grupę 43 zawodników stanowili
uczniowie od klasy I do VIII. Aż dziewięcioro z nich wróciło z wy-
różnieniami. Srebrne medale zdobyli Paweł Żyliński i Cezary Po-
laszek, brązowy medal wywalczył Mikołaj Fic. Dyplom za V
miejsce odebrał Kacper Bartkowiak. A dyplomy za VI miejsca
przywieźli: Jędrzej Krzykała, Lidka Marcinkowska, Wiktoria Gab-
ryel, Natalia Błażejewska i Adam Malesiński. Warto podkreślić, że
w biegu roczników 2003 poza konkurencją wystartował Jakub
Jachnik, który zajął w nim II miejsce. Wysokie IV miejsce przy-
padło święciechowskiej szkole w klasyfikacji drużynowej! Gratu-
lujemy. 

Brązowy trójbój W poniedziałek, 10 czerwca,
leszczyński stadion lekkoatle-
tyczny gościł uczestników Mist-
rzostw Powiatu Leszczyńskiego w
Trójboju Lekkoatletycznym. Do ry-
walizacji przystąpiły drużyny
dziewcząt i chłopców ze Szkoły
Podstawowej w Święciechowie.
Trójbój składa się z trzech konku-
rencji: skoku w dal, rzutu piłeczką
palantową i biegu na 60 m. Brą-
zowe medale w klasyfikacji indywi-
dualnej zdobyli: Zuzanna Przybyła

i Nikodem Szkudlarczyk. Na trze-
cim stopniu podium uplasowała się
również drużyna chłopców. Do
upragnionego medalu niewiele za-
brakło także dziewczynom, które
zajęły IV miejsce. Gratulujemy!
Skład drużyny dziewcząt: Zuzanna
Przybyła, Lilianna Fresel, Sandra
Klefas, Julia Konopczyńska. Skład
drużyny chłopców: Nikodem
Szkudlarczyk, Piotr Koszur, Jan
Mądrzak, Gracjan Kowaliński, Alan
Mendyka.

www.rowery.swieciechowa.eu
...rowerzyści I SPACEROWICZE zostawiają w regionie

skrzynki, zaznaczają na mapie ich miejsce,
a inni rowerzyści I INNI SPACEROWICZE je znajdują. 

I zostawiają kolejne... i tak to się kręci ;-) 
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Cztery lata temu Rada Rodzi-
ców z Długiego Starego wpadła
na pomysł budowy boiska przy
szkole. Marzyli o wielofunkcyj-
nym boisku sportowym. Organi-
zowano zbiórki pieniędzy
podczas imprez, festynów, jar-
marków. Do budowy przyłączyło
się Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkoły i Rozwoju Wsi Długie
Stare. Zimą 2017 r. uzyskali po-
zwolenie na budowę. Zostało wy-
tyczone boisko, ogrodzono teren
budowy, zagęszczono grunt, roz-
winięto geowłókninę. Nawieziono
pierwszą warstwę żwiru. Następ-
nie plac przekazano Urzędowi

Gminy. Boisko zostało oddane do
użytku 27 czerwca 2019 roku.
Prace związane z budową boiska
z bieżnią wykonała firma GREEN
SPORT z Krakowa. Wartość
robót brutto wyniosła 148. 886 zł.
Ze środków Funduszu Sołec-
kiego zakupiono sprzęty, bramki,
słupki, kosze do gry oraz ławki i
śmietniki. Dzień po odbiorze
członkowie Stowarzyszenia
PSiRW Długie Stare rozprowa-
dzili zalegającą ziemię i wykonali
prace porządkowe przy boisku.
Posiali trawę, a tuż przed nowym
rokiem szkolnym zamontują ławki
i kosze na śmieci. 

Boisko przy szkole

Krzycko żegna proboszcza
Ksiądz Artur Rembalski ma 46

lat, urodził się w Poznaniu. Po-
chodzi z bardzo religijnej rodziny.
Już od najmłodszych lat udzielał
się przy ołtarzu jako ministrant w
kościele pw. Jana Kantego na
Grunwaldzie. Tam poznał ks. Ale-
ksandra Woźnego, który udzielał
mu Pierwszej Komunii Świętej.
Inni kapłani mieli duży wpływ na
wybór jego szkoły średniej przy
Niższym Seminarium Księży
Zmartwychwstańców. Po maturze
poszedł do Arcybiskupiego Semi-
narium Duchownego w Poznaniu,
gdzie studiował filozofię i teologię.
Swoje kapłańskie powołanie bu-
dował latami. Najpierw przy po-
bożnej rodzinie, potem natrafiając
na doskonałych nauczycieli: pro-
boszcza swojej parafii, opiekuna
ministrantów czy wykładowców w
seminarium. Przez wszystkie te
lata umacniał w sobie przekona-
nie, że jego drogą jest duszpa-
sterstwo. Święcenia otrzymał w
maju 1999 r. z rąk arcybiskupa
Juliusza Paetza. Praktykę dia-
kona odbywał w parafii w Mosinie,
która tętniła życiem, a plebania
zawsze była otwarta dla wiernych.
Swój pierwszy wikariat odbył w

Obornikach Wielkopolskich,
gdzie nauczył się współpracy z
parafianami i budował kościół.
Następnie trafił do parafii Opatrz-
ności Bożej w Poznaniu, gdzie
wspomina pracę z dziećmi i mło-
dzieżą oraz studia na kierunku
historia sztuki. Kolejny wikariat
odbył w Kórniku Bninie, a na ko-
niec trafił do Tarnowa Podgór-
nego, który szczególnie ciepło
wspomina. 

Parafia w Krzycku Małym była
pierwszą parafią, w jakiej ks.
Artur został proboszczem. A było
to pięć lat temu - 1 lipca 2014 r.
Nie znał wtedy Krzycka Małego.
Ale od samego początku czuł się
tu jak w domu. Ks. Artur Rembal-
ski podkreśla, że kościół w
Krzycku Małym jest piękny, za-
bytkowy, a parafianie tworzą przy
nim jedną rodzinę. 

Gdy przyszedł do Krzycka
Małego, pragnął spędzić tu co
najmniej 10 lat i razem z parafia-
nami świętować swoje 25 - lecie
kapłaństwa. Stało się inaczej - ks.
Artur Rembalski swoją ostatnią
mszę św. w krzyckiej parafii od-
prawił 30 czerwca 2019 roku. Od
lipca dekretem arcybiskupa prze-

niesiony został do parafii św.
Marka Ewangelisty w Poznaniu. 

Z dniem 1 lipca 2019 r. ks. ar-
cybiskup metropolita poznański
Stanisław Gądecki, mianował na
nowego proboszcza parafii pw.
NMP Śnieżnej w Krzycku Małym
ks. Marka Denisiuka, który ostat-
nio pracował w Obornikach Wiel-
kopolskich. Uroczyste
wprowadzenie na urząd probosz-
cza nastąpiło w sobotę, 6 lipca,
podczas wieczornej mszy św. 

Uczniowie ósmych klas szkół
podstawowych oraz trzecich klas
gimnazjum opuszczając mury
swoich szkół przygotowali wy-
stępy artystyczne prezentowane
podczas komersów, a więc trady-
cyjnych i uroczystych spotkań or-
ganizowanych na koniec edukacji

w danej placówce. Były wspom-
nienia, tańce, śpiewy, życzenia i
podziękowania dla nauczycieli.
Przed młodzieżą wkrótce kolejny
etap życia - nauka w wybranej
szkole średniej. Życzymy wszyst-
kim powodzenia i wysokich wyni-
ków w nauce! 

Uroczyste zakończenie
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HOROSKOP

Baran 21.03-19.04
Szczęście będzie Ci sprzyjać.

Staniesz się pewniejsza siebie i sil-
niejsza. Wprowadzisz parę zmian
w domu, które ucieszą bliskich.
Gwiazdy wróżą nowe uczucie. 

Byk 20.04-20.05
W najbliższym czasie uda Ci

się ustawić finanse, więc na nad-
chodzące miesiące pieniędzy wy-
starczy. Potem trochę zastopuj z
wydatkami. Mogą pojawić się
chmury na Twojej miłości.  

Bliźnięta 21.05-21.06
Wkrótce będziesz mieć dużo

mniej pracy niż zwykle. Wykorzys-
taj więc ten czas dla siebie. Ktoś
zaskoczy Cię propozycją wyjazdu,
skorzystaj.

Rak 22.06-22.07
Ogarnie Cię romantyczny na-

strój. Radość sprawiać Ci będzie
książka, film, spacer. Czas, abyś
wybrała się na urlop. W pracy cze-
kają Cię pewne zmiany.

Lew 23.07-22.08
To będzie szczęśliwy miesiąc.

Gwiazdy sprzyjają odwiedzaniu
miejsc, z którymi łączą Cię wspom-
nienia. Może spotkasz dawnych
znajomych. Zdrowie dobre.

Panna 23.08-22.09
Spotkania z przyjaciółmi będą

jak balsam dla Twojej duszy. Sta-
raj się zorganizować ich jak naj-
więcej. Zwróć uwagę na
nieporozumienia w pracy. Czas je
zakończyć.  

Waga 23.09-22.10
Nie powinnaś się tak śpieszyć.

Zwolnij tempo, zajmij się swoimi
potrzebami. W pracy załatw
wszystkie zaległości i odpocznij
kilka dni. 

Skorpion 23.10-21.11
Zbyt łatwo się denerwujesz i

czujesz zmęczona. Może więc
czas na wyjazd, najlepiej z partne-
rem. Czekaj na wiadomości od bli-
skich, sprawią Ci radość.

Strzelec 22.11-21.12
Wenus zachęca do szukania

miłości. Możesz spotkać kogoś, z
kim nawiążesz nić porozumienia.
W stałych związkach więcej ener-
gii. Lepsze finanse.  

Koziorożec 22.12-19.01
Mimo okresu urlopowego wię-

cej zawodowych obowiązków.
Kilka spraw będzie wymagało pil-
nego rozstrzygnięcia. W rodzinie
niespodzianka i większe wydatki.

Wodnik 20.01-18.02
Nie wyrzucaj pieniędzy w błoto,

bo za chwilę może ich zabraknąć.
Ktoś poprosi Cię o pomoc. Do-
mowe sprawy staną się ważniej-
sze niż praca.

Ryby 19.02-20.03
Masz szansę odnowić pewną

starą znajomość. Kto wie, może
wrócą uczucia? W pracy rozglądaj
się za okazją do podwyżki i
awansu. Fortuna Ci sprzyja.

Składniki: 2 długie ogórki, 4
szklanki gęstego jogurtu, garść
łuskanych orzechów włoskich, sól,
kolorowy pieprz, 3 kromki chleba
tostowego, suszony czosnek, 3
łyżki oliwy, 1/2 pęczka koperku. 

Przygotowanie: Połowę umy-
tego ogórka pokrój w kostkę.
Resztę ogórków zblenduj. Dodaj
jogurt, dopraw do smaku solą, su-
szonym czosnkiem i kolorowym
pieprzem. Orzechy włoskie upraż
na suchej patelni. Pieczywo tos-
towe pokrój w kostkę. Rozgrzej
oliwę na patelni i zrumień małe
grzanki z chleba tostowego.
Chłodnik przelej do miseczki,
dodaj kostki ogórka. 

Całość posyp uprażonymi orze-
chami włoskimi, siekanym koper-
kiem i grzankami. 

Ogórkowy chłodnikKRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

1. Domowa czynność
2. Człowiek ubogi
3. Wyrzucony z broni palnej
4. Amerykański myśliwy
5. Pojazd króla
6. Odgłos toczących się kół
7. Mebel dla ucznia

8. Nawał pracy 
9. Niejedna w alfabecie
10. Siedziba magistratu 
11. Z danymi redakcji
12. Humhprey z "Cassablanki" 
13. Naszyty wzdłuż szwu
14. Robert z bolidu
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Aby rozwiązać krzyżówkę, trzeba wpisać w poziome rzędy znaczenie
słów. Potem z oznaczonych liter ułożyć hasło. Prawidłowe hasło należy prze-
słać pod adresem redakcji lub na e-mail: gazeta@swieciechowa.pl (prosimy
podać adres zamieszkania). Rozwiązaniem konkursu ogłoszonego w ostat-
nim numerze „Kuriera...” było hasło: PRZED NAMI DŁUŻSZE WAKACJE.
W drodze losowania wyłoniliśmy zwyciężczynię. Jest nią      Sylwia Mikus z
Trzebin. Nagrodę można odebrać w Samorządowym Ośrodku Kultury w
godz. od 8 do 15. Gratulujemy. Na rozwiązania czekamy do 30 sierpnia.  

ZAGADKI * ZAGADKI 
1. Co można zobaczyć tylko raz

w minucie, dwa razy w momencie
i nigdy w chwili? 

2. Dasz mi pożywkę  - żyję, po-
częstujesz mnie piciem - zginę.
Czym jestem?

Moda na wszystko, co eko,
ma coraz więcej zwolenniczek.
Między innymi popularne stają
się domowe kosmetyki z natu-
ralnych składników. A tych jest
wokół nas sporo, więc zrobie-
nie kremu, olejku czy maseczki
nie jest wcale trudne. Skórę
można w ten sposób odżywić,
nawilżyć, zregenerować, uwol-
nić od chemicznych odczynni-
ków. Spróbujemy więc z
maseczkami. 

ŁAGODZĄCA UCZULENIA
Składniki: 2 łyżki nasion sie-

mienia lnianego. 
Przygotowanie: siemię zmiel i

zalej 1/4 szklanki wrzątku. Od-
staw na 15 minut. Lekko ostu-

dzoną papkę nałóż na twarz. Po
15 minutach zmyj letnią wodą.

Efekt: siemię lniane przynosi
ulgę podrażnionej oraz zaczer-
wienionej skórze. Dlatego po-
maga też na pękające naczynka. 

LIFTINGUJĄCA
Składniki: 1/2 łyżki żelatyny. 
Przygotowanie: żelatynę roz-

puść w gorącej wodzie, ale nie
we wrzątku, aby nie zrobiły się
grudki. Dobrze wymieszaj. Gdy
ostygnie, rozprowadź ją na twa-
rzy. Poleż z nią ok. 30 minut, a
potem zmyj. 

Efekt: napina szarą i zmę-
czoną skórę, rozjaśnia nieco cie-
nie pod oczami. 

NA ROZSZERZONE PORY

Składniki: 2 łyżki liściastej zie-
lonej herbaty (taka ma większą
moc). 

Przygotowanie: liście zalej
szklanką wody o temp. ok. 70 st.
C. Parz ok. 10 minut. Napar prze-
lej do miski i połącz z gorącą
wodą. Zrób parówkę - z głową na-
krytą ręcznikiem pochyl się nad
miską. 

Efekt: skóra się wygładzi, a
pory zmniejszą. 

Maseczki najlepiej wykonać w
godz. między 18, a 22. Na począ-
tek można je nakładać trzy razy w
tygodniu, potem dwa razy, a
wreszcie profilaktycznie raz na ty-
dzień. Wcześniej trzeba spraw-
dzić, czy składniki, jakich do nich
używamy, nie uczulają nas. Po
zmyciu maseczki należy zawsze
stosować tonik i krem. 

Maseczki dla zdrowia i urody

Składniki: 250 g sera radamer,
1 łyżka mąki, jajko, 4 łyżki bułki
tartej, 4 łyżki oleju rzepakowego,
150 g mieszanki sałat, 4 łyżki żu-
rawiny. 

Przygotowanie: Kostkę sera
radamer pokrój na osiem plastrów
o grubości 1 - 2 cm. Panieruj je
najpierw w mące, potem w rozkłó-
conym jajku, a na końcu w bułce
tartej. Ser musi być dobrze po-
kryty panierką. Smaż ser na nie-
dużym ogniu, po ok. 2 minuty z
każdej strony, później osącz z
nadmiaru tłuszczu na papierowym
ręczniku. Danie podawaj z żura-
winą i sałatą z lekkim sosem wi-
negret (zrobisz go, ucierając 3
łyżki soku z cytryny z 4 łyżkami
oliwy).

Panierowany serek
Odp. Litera “m”

Odp. Ogniem
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Nasza kolejna propozycja to
książka "(Nie)piękność" Nata-
szy Sochy. Po tę i wiele innych
nowości zapraszamy do świę-
ciechowskiej biblioteki. 

Główna bohaterka Nasturcja
ma dwadzieścia osiem lat i piękne
imię, choć sama czuje się kwinte-
sencją brzydoty. W czasach, gdy
uroda determinuje wszystko, Na-
sturcja coraz bardziej zamyka się
w sobie. Flirtuje przez internet z
nieznajomymi mężczyznami,
uwodząc ich pod maską anoni-
mowości. Czterdziestopięcioletnia
Paulina jest jej całkowitym za-
przeczeniem. Pod każdym wzglę-
dem zdaje się być ideałem
piękna, choć nikt nie wie, ile ją to
kosztuje i jak bardzo czuje się sa-
motna. Jej każdy kolejny związek
kończy się katastrofą. Drogi obu
kobiet przecinają się pewnego
dnia, by uroda i brzydota mogły
się przeniknąć i pomóc sobie

wzajemnie. Co tak naprawdę wy-
znacza współczesne kanony
piękna? Czym jest atrakcyjność?
Jak bardzo czujemy się dobrze
sami ze sobą? Czy mężczyźni
faktycznie szukają kobiet nieska-
zitelnych? Na te pytania próbuje
odpowiedzieć autorka Natasza
Socha. 

Bibliotekarz radzi 

Na festiwalu w Czechach

Königstein, położona na płasko-
wyżu wznoszącym się 247 m nad
poziom Łaby, przyciągała zwie-
dzających przepięknymi wido-
kami. A wszystko w ponad
30-stopniowym upale. 

W piątek, już w Czechach,
tancerze zwiedzali zamek Decin
oraz ogród różany. Następnie za-
prezentowali się na festiwalu -
biorąc udział w koncertach i para-
dach.

Zespół Pieśni i Tańca Marynia
podczas XX Międzynarodowego
Festiwalu w Czechach dał trzy
koncerty: w Decine, Rumburku i

Tancerze z Zespołu Pieśni i
Tańca Marynia w połowie
czerwca uczestniczyli w XX Mię-
dzynarodowym Muzycznym Fes-
tiwalu w Czechach. W czwartek,
13 czerwca, w drodze na festiwal
tancerze zwiedzili w Niemczech
piękne miasto Drezno oraz twier-
dzę Königstein. Po urokliwym
Dreźnie oprowadzała ich prze-
wodniczka w stroju barokowym,
która z wielkim zaangażowaniem
opowiadała historię tego miasta i
pokazała im najciekawsze
miejsca. Natomiast saska górska
twierdza nieopodal miasteczka

Arnolticich. Do Czech wyjechały
cztery grupy zespołu. Festiwal się

skończył, ale wspomnienia pozo-
staną. 
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W sobótkową noc....

W sobótkową noc, 22
czerwca, tancerze z Zespołu
Pieśni i Tańca Marynia uczestni-
czyli w imprezie zorganizowanej
na plaży głównej w Osłoninie w
gminie Przemęt. Przedstawili go-

dzinną inscenizację słowno - mu-
zyczno - taneczną, dotyczącą ob-
rzędów sobótkowych. To
niezwykłe połączenie tańca i
ognia oraz muzyki i śpiewu przy-
ciągnęło uwagę licznie zgroma-

dzonej publiczności. Finałem
przedstawienia był taniec z po-
chodniami oraz puszczanie wian-
ków na wodach jeziora z pokładu
łodzi - Krakena. Tancerze zostali
niezwykle miło przyjęci przez or-

ganizatorów imprezy - Gminne
Centrum Kultury i Bibliotekę w
Przemęcie, a wypełniona po
brzegi publicznością plaża nagro-
dziła zespół gorącymi brawami. 

Sezon kąpielowy na plaży w Gołanicach oficjalnie rozpoczął się 1 lipca i potrwa do 31 sierpnia. Kąpielisko jest czynne od poniedziałku do
niedzieli w godz. od 10 do 18. Kąpiel jest dozwolona, gdy na maszcie znajduje się flaga biała lub WOPR. Brak jakiejkolwiek flagi lub flaga w
kolorze czerwonym oznacza kąpiel na własną odpowiedzialność. Na jeziorze oznaczone są także strefy dla umiejących i nieumiejących pły-
wać. Na stronie internetowej Urzędu Gminy www.swieciechowa.pl pojawił się link do serwisu kąpielowego, w którym codziennie będzie można
monitorować parametry występujące na kąpielisku: stan wody, temperaturę wody, temperaturę powietrza oraz siłę wiatru. 
W tym roku wypoczywający na gołanickiej plaży będą cieszyć się nowym obiektem. Wybudowano nową stanicę oraz wyremontowano han-
gary, w których znajduje się sprzęt należący do WOPR. W skład stanicy wchodzą pomieszczenia dla ratowników oraz trzy toalety: damska i
męska, w których znajdują się po dwie przebieralnie i natrysk z ciepłą wodą oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych, w której jest także prze-
wijak dla dzieci. Ponadto plaża na początek sezonu została poszerzona i wyposażona w stojaki na rowery. 

Kąpielisko już
otwarte
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SIKAWKI W AKCJI

W słoneczne niedzielne popołudnie, 16 czerwca, na boisku sportowym w Święciechowie odbyła się 7. edycja Rejonowych Za-
wodów Sikawek Konnych. W tym roku przed publicznością zaprezentowało się 19 drużyn, w tym trzy kobiece i trzy dziecięce. W
zawodach wzięły udział drużyny OSP z Lipna, Włoszakowic, Zaborówca, Mórkowa, Nietążkowa, Święciechowy, Robaczyna, Jezie-
rzyc Kościelnych, Starkowa, Wijewa, Sierpowa i Nowej Wsi. Spośród męskich drużyn na podium znaleźli się: I miejsce - OSP Za-
borówiec, II - OSP Robaczyn i OSP Nowa Wieś, III - OSP Święciechowa. Na kolejnych pozycjach byli: IV - OSP Wijewo, V - OSP
Święciechowa gr. 2, VI - OSP Nietążkowo, VII - OSP Starkowo i OSP Jezierzyce Kościelne, VIII - OSP Lipno, IX - OSP Sierpowo, X -
OSP Mórkowo, XI - OSP Włoszakowice. Wśród kobiet wyniki wyglądają następująco: I miejsce OSP Święciechowa, II - OSP Lipno
i III - OSP Nietążkowo, natomiast wśród drużyn dziecięcych najlepsza okazała się drużyna z Lipna, a na drugiej pozycji jednakowo
doceniono starania dzieci ze Święciechowy i Nietążkowa. Tradycyjnie w zawodach wystartowała także drużyna, która składała się
z osób zasiadających na widowni. Organizatorami imprezy byli: Ochotnicza Straż Pożarna i Samorządowy Ośrodek Kultury ze
Święciechowy. 


