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Rolnicy zakończyli żniwa

Pierwsze dożynki wiejskie w
gminie Święciechowa odbyły się
11 sierpnia w Gołanicach. Do-
żynki zaczęły się od wymarszu ko-
rowodu sprzed Sali Wiejskiej na
boisko, gdzie odprawiona została
msza święta. Sołtys wsi Kornela
Sztor oficjalnie rozpoczęła uro-
czystość. Mieszkańcy Gołanic
przygotowali pokaz zarysu histo-
rycznego przebiegu żniw. Dla
dzieci zapewniono takie atrakcje
jak: gry, zabawy, dmuchańce. Wie-
czorem przeprowadzono losowa-
nie loterii fantowej, a na
zakończenie mieszkańcy bawili się
podczas zabawy tanecznej. W or-
ganizację zaangażowali się sołtys
z Radą Sołecką oraz Stowarzy-
szenie "Aktywni dla Gołanic". 

W niedzielę, 18 sierpnia, odbyły się dożynki wiejskie w Niechło-
dzie. Całość rozpoczęła się mszą św. dziękczynną, po której mieszkańcy
wsi udali się na plac przy Sali Wiejskiej. Tam odbył się obrzęd dożynkowy.
Jak co roku niezwykle ciekawy program artystyczny przygotowali miesz-
kańcy Niechłodu. Pełen humoru występ oklaskiwali uczestnicy dożynek,
a na scenie zaprezentowały się całe pokolenia. Dla dzieci i młodzieży zor-
ganizowano animacje. Do późnych godzin wieczornych bawiono się pod-
czas zabawy tanecznej. 

Zobacz więcej na str. 16
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Pociąg do cooltury 
W lipcu do naszej gminy zajechał "Pociąg do cooltury". Zadbała o to
Fundacja Centrum Aktywności Twórczej, która w ramach projektu zor-
ganizowała letnie międzynarodowe półkolonie dla dzieci i młodzieży.

W dniach od 15 do 19 lipca pół-
kolonie odbyły się w Lasocicach,
natomiast w następnym tygodniu -
od 22 do 26 lipca - pociąg zajechał
do Długiego Starego. Głównym
celem projektu było przedstawie-
nie dzieciom i młodzieży różno-
rodnych form spędzania czasu

wolnego, edukacja kulturalna oraz
rozwój zainteresowań. Wszystkie
zajęcia prowadzone były w języku
angielskim ze wsparciem tłuma-
czy. Wolontariusze prezentowali
gry i zabawy ze swoich krajów,
prowadzili warsztaty tematyczne,
np. plastyczne, ekologiczne.
Uczestnicy warsztatów w Lasoci-
cach i Długiem Starem wykony-
wali mnóstwo ciekawych i
kreatywnych zajęć, m. in.: tworzyli
własnoręcznie czynne wulkany i
bryły przestrzenne z makaronu,
uczestniczyli w warsztatach języ-
kowych. Były także tańce, gry i za-
bawy ruchowe. Każdy uczestnik
po zakończonym tygodniowym
turnusie otrzymał dyplom uczest-
nictwa w półkoloniach. 

Wakacje z fantazją 

W Niechłodzie odbyły się
czterodniowe warsztaty dla
dzieci z klas I - VI szkoły pod-
stawowej ph. "Wakacje z fan-
tazją". W warsztatach udział
wzięło 15 dzieci, którym zapro-
ponowano aktywne i kreatywne
spędzenie wolnego czasu pod-

czas letnich wakacji. 
Organizatorem warsztatów

była OSP Niechłód, która uzys-
kała dofinansowanie z Urzędu
Gminy na ich przeprowadzenie.
Każdy dzień warsztatów składał
się z pracy plastycznej, zabaw na
świeżym powietrzu i przerwy na

śniadanie. Pierwszego dnia dzieci
wykonywały akwaria z wytłacza-
nek po jajkach, bawiły się z
chustą animacyjną i poznały za-
bawę o księżniczkach zamknię-
tych w zamkach. Drugiego dnia
dowiedziały się, co to "marshmal-
low challenge" i jak zbudować

najwyższą wieżę. Pracą pla-
styczną było wykonywanie wypla-
tanych serduszek. Dzieci
szlifowały drewniane deski, malo-
wały je farbą i wbijały w nią gwoź-
dzie, a na koniec wyplatały kształt
cieniutką nitką. Trzeci dzień upły-
nął bardzo szybko. Były zabawy
w ninja, pif - paf, wykonywanie kul
do kąpieli, poduszek bez szycia i
zabawa w chowanego. 

Czwarty dzień był bardzo in-
tensywny, dzieci wykonywały
własne mydełka i świeczki, do
których musiały kolorować sól.
Piąty dzień upłynął na zagadkach
i zabawie w rysowany głuchy te-
lefon, by pobudzić logiczne my-
ślenie dzieci. Wiele śmiechu było
przy rozwiązywaniu zagadek.
Później dzieci robiły łapacze
snów. Pod koniec bawiły się wodą
i mydłem, była sztafeta wodna, gi-
gantyczne bańki i to, co dzieci
lubią najbardziej - wielka bitwa na
wodne bomby. Było mokro, ale
wesoło. Na zakończenie dzieci
zjadły lody, by trochę się ochło-
dzić, bo pogoda była upalna.
Warsztaty prowadziła Paulina Li-
szatyńska z pomocą Alicji Paweł-
czyk. 
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Jak załatwić sprawę
W   U R Z Ę D Z I E  G M I N y ?
Szanowni Państwo!
Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje zwolnienie z opodatkowania wyna-

grodzeń osób do ukończenia 26. roku życia, które osiągają przychody z
pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku
służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów - zleceń zawar-
tych z firmą. Studenckie umowy stażowe, umowy o praktyki absolwen-
ckie, zasiłki dla bezrobotnych i inne świadczenia wypłacane na innej
podstawie nie podlegają temu zwolnieniu. Opodatkowane pozostaną
także: zasiłek chorobowy, macierzyński, rehabilitacyjny, dla bezrobotnych,
kwoty odpraw, odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia, za nie-
prawidłowe rozwiązanie umowy o pracę, niektóre świadczenia alimenta-
cyjne na rzecz osób po 25 roku życia (gdy są pozasądowe, lub sądowe -
ponad 700 zł miesięcznie), część stypendiów.

Ulgą objęte będą przychody z pracy oraz z umów - zleceń do wyso-
kości 85 528 zł w roku podatkowym. Do tego limitu przychody młodego po-
datnika będą zwolnione z PIT. Tylko w 2019 r. limit zwolnienia będzie
wynosił 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie bę-
dzie obowiązywać przez 5 miesięcy, od sierpnia do grudnia.

Zwolnienie będzie obowiązywać niezależnie od liczby umów lub liczby
płatników. W przypadku wyższych zarobków dopiero nadwyżka (ponad
85 528 zł w skali roku) będzie opodatkowana według skali podatkowej.

Zerowy PIT dla młodych oznacza w praktyce, że zysk miesięczny dla
młodych osób będzie wynosił od 133 zł brutto (przy minimalnym wyna-
grodzeniu za pracę w 2019 r.) do 564 zł brutto (przy zarobkach na pozio-
mie rocznego limitu).

Przepisy o uldze mają zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1
sierpnia 2019 r. Dochód uzyskany od danego dnia to nie tylko taki, który
został wypracowany i wypłacony po 1 sierpnia, ale również taki, który wy-
nika z czynności realizowanych przed 1 sierpnia, gdzie wypłata wynagro-
dzenia za takie czynności staje się wymagalna po 31 lipca.

Osoba do 26. roku życia może złożyć do płatnika (pracodawcy) wnio-
sek o to, aby od 1 sierpnia nie pobierał zaliczek na podatek. W przeciw-
nym razie zaliczki te będą pobierane, a zwrot tych pobranych kwot nastąpi
na rzecz zatrudnionego przy jego rozliczeniu rocznym. Od 1 stycznia 2020
r. dojdzie do sytuacji odwrotnej - zaliczki nie będą pobierane automatycz-
nie (czyli bez żadnego wniosku) do kwoty 85 528 zł, natomiast podatnik
będzie mógł złożyć wniosek o to, by były one pobierane przez płatnika już
wcześniej. Wniosek ten składa się wówczas odrębnie dla każdego roku
podatkowego. 

Jeśli podatnik będzie uzyskiwał wyłącznie przychody objęte ulgą dla
młodych, to deklaracji rocznej składać nie musi. Podatnik musi jednak
skontrolować, czy przekroczony został limit ulgi dla młodych. Jeśli go prze-
kroczył - deklarację PIT roczną należy złożyć. W deklaracji tej wykazuje
się wówczas kwoty nadwyżki ponad limit 85.528 zł. Natomiast w rozlicze-
niu za 2019 r. - w deklaracji rocznej składanej w 2020 r. należy wykazać:
kwoty wynagrodzeń za okres styczeń - lipiec - na zasadach takich jak do
tej pory i dodać do nich kwoty wynagrodzeń za okres sierpień - grudzień
- wyłącznie ponad wartość limitu przychodu 35 636,67 zł uzyskanego w
tym właśnie okresie.

Ulga w PIT dla młodych osób nie zwalnia z zapłaty składek na ZUS i
NFZ. 

ZASTĘPCA WójTA
PATRyK TOMCZAK
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Przed letnimi wakacjami w lasocickim kościele na ślubnym ko-
biercu stanęli Patrycja Smołka z Lasocic i Kamil Migacz ze Świę-
ciechowy. W uroczystości kościelnej uczestniczyli strażacy z
Ochotniczej Straży Pożarnej ze Święciechowy oraz tancerze z
Zespołu Pieśni i Tańca Marynia. Kamil od dziecka angażował się
w działalność tych jednostek. Był wieloletnim tancerzem i straża-
kiem. Koledzy i koleżanki z jednostki OSP i tanecznego zespołu
byli z Młodą Parą w najważniejszym dla nich dniu. Nowożeńcom
życzymy wielu wspaniałych, wspólnych lat. 

Plażówka w Gołanicach

W niedzielę, 4 sierpnia, na
boisku przy plaży w Gołanicach
odbył się Turniej Piłki Plażowej. 

W tegorocznych rozgrywkach
udział wzięło aż 12 drużyn o bar-
dzo oryginalnych nazwach: Uni-
wersytet III Wieku, Czterej
Pancerni, Rzepki z BMK - i, Fajne
Ciacha, Przejdźmy na Ty, Dzikie
Kuny, Asy z Leśnej, Rybka lubi
pływać, Młodzi, Kozi Wulkan, To-
piciele oraz Parkowicze. 

Ostatecznie po długiej grze na-
grodzono najlepsze drużyny.

Pierwsze miejsce zajęła drużyna
Dzikie Kuny, w której zagrali:
Adam Tyrała, Miłosz Górny, Marek
Nowak i Robert Makałowski. II
miejsce należało do Fajnych Chło-
paków, a III miejsce zajęły Rzepki
z BMK - i. Tuż za podium znalazła
się drużyna Kozi Wulkan. 

Zwycięskie drużyny otrzymały
puchary i nagrody rzeczowe. Or-
ganizatorem turnieju byli Rada
Sołecka Gołanic oraz Stowarzy-
szenie Aktywni dla Gołanic. 

Tartak STEFAN 
we Włoszakowicach 

oferuje suchy opał 
krótkie klapki w workach. 

Pojemność worka około 1.0mp. 
CENA ZA WOREK 75 zł.

Kontakt tel. 655370015 
w godz. 8 - 14.
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PRZyjMĘ UCZNIóW 
W ZAWODZIE ELEKTRyK 

TELEFON KONTAKTOWY - 605 664 785

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK Ochotniczej Straży Poża-
rnej z Niechłodu po raz kolejny zaapelował do mieszkańców
gminy Święciechowa i okolicznych miejscowości o udział w akcji
honorowego oddawania krwi i rejestracji dawców szpiku. Zbiórka
została przeprowadzona w niedzielę, 14 lipca, w Sali Wiejskiej w
Niechłodzie. Zgłosiło się do niej 40 osób, ale ostatecznie krew od-
dały 33 osoby. Organizatorzy gorąco dziękują wszystkim, którzy
zdecydowali się oddać swój cenny płyn, ratujący życie innych. 

Liderzy Aktywności Społecznych

Młodzież z gminy Święcie-
chowa w lipcu spędzała aktywnie
czas podczas realizacji projektu
M(isja) LAS - Młodzieżowi Liderzy
Aktywności Społecznych. Za nimi
już szkolenia z zakresu planowa-
nia inicjatyw oraz wizyta studyjna
w przedsiębiorstwie społecznym

Stowarzyszenie Łaciata Wieś w
Pogorzeli, gdzie młodzi ludzie poz-
nali bliżej działalność organizacji
pozarządowej oraz wzięli udział w
ciekawych warsztatach. Projekt był
współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego.

Dziedzictwo w obiektywie
W niedzielę, 4 sierpnia, pod-

czas imprezy "Orientuj się" w Przy-
byszewie ogłoszono wyniki
konkursu fotograficznego zorgani-
zowanego dla mieszkańców gminy
Święciechowa. Konkurs ph. "Dzie-
dzictwo w obiektywie" zorganizo-
wano w ramach projektu
"(Na)kręcone wsie" realizowanego
przez Stowarzyszenie ZMW. Pro-
jekt dofinansowano ze środków

Narodowego Centrum Kultury w
ramach programu "Kultura - Inter-
wencje 2019". W kategorii LUDZIE
nagrodzono: I miejsce - Ewelina
Konieczna, II miejsce - Dorota
Wróbel, III miejsce - Wojciech Tyc-
ner. Natomiast w kategorii
MIEJSCA na podium znaleźli się: I
- Wiktoria Olejniczak, II - Alicja Pa-
wełczyk, III - Zuzanna Lecie-
jewska. 

(Na)kręcone wsie 

W dniach 27 - 28 lipca odbyła
się wizyta studyjna do Łodzi orga-
nizowana przez Stowarzyszenie
ZMW z Przybyszewa w ramach
projektu "(Na)kręcone wsie". W
wyjeździe wzięło udział 30 osób.
Pierwszego dnia grupa została
oprowadzona przez przewodnika
po Łodzi - filmowej stolicy kraju.
Zwiedzili miasto szlakiem filmów,

które były tu nagrywane, przeszli
ul. Piotrkowską - najważniejszą
ulicą w mieście wraz z ciekawymi
atrakcjami - Ławeczką Tuwima,
żydowską kuczką, pomnikiem
Misia Uszatka oraz Aleją Gwiazd.
Zobaczyli Wyższą Szkołę Filmową
oraz XIX - wieczne osiedle robot-
nicze Księży Młyn, które służyło
jako plener w wielu filmach. Zwie-
dzili także Pałac Poznańskich, w
którym teraz mieści się Muzeum
Miasta - wspaniałe wnętrza fabry-
kanckiej rezydencji wraz z gabine-
tami znanych łodzian. Zobaczyli z
zewnątrz Manufakturę, czyli
dawne imperium włókiennicze
króla bawełny Izraela Poznań-
skiego, a obecnie wielkie centrum
rozrywkowo - handlowe. Wieczo-
rem korzystali z atrakcji i koncer-
tów, które właśnie w tych dniach
odbywały się ze względu na Uro-
dziny Łodzi. Drugiego dnia przeje-
chali do Centrum Nauki i Techniki
EC1 w Łodzi, gdzie spędzili niemal
połowę dnia na zwiedzaniu wy-
staw i wykonywaniu różnych do-
świadczeń. W Planetarium
obejrzeli pokaz CAPCOM GO: his-
torię misji Apollo. Na koniec wy-
jazdu obejrzeli spektakl w Teatrze
Powszechnym w Łodzi - “Pomoc
domowa”. Wszyscy wrócili nieco
zmęczeni, ale przede wszystkim
pełni wrażeń.
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Mistrzostwa w Szegedzie

Tymoteusz Dolata z Przyby-
szewa, pilot Aeroklubu Leszczyń-
skiego, w dniach od 28 lipca do
10 sierpnia brał udział w Szybow-
cowych Mistrzostwach Świata Ju-
niorów, które odbywały się na
węgierskim lotnisku w Szegedzie.
W tych zawodach o tytuł najlep-
szych z najlepszych walczyło 80
młodych zawodników. W Szege-
dzie Polskę reprezentowali w kla-
sie standard: Tomasz Hornik,
Juliusz Pieniążek, Wiktor Czubki,
natomiast w klasie klub: Kinga
Tchorz, Konrad Partyka oraz
mieszkaniec naszej gminy Tymo-
teusz Dolata. Z zawodów brą-
zowy medal przywiózł do Polski

Tomasz Hornik, reprezentant
Aeroklubu Nadwiślańskiego,
który zdobył tytuł drugiego Wice-
mistrza Świata Juniorów w szy-
bownictwie w klasie standard. W
klasie klub I miejsce zajął Jake
Brattle, II  - Finn Sleigh, a III - Ma-
ximilian Dorsch. W tej klasie Po-
lacy zajęli następujące miejsca:
26. miejsce - Konrad Partyka, 30.
miejsce - Kinga Tchorz, 34.
miejsce - Tymoteusz Dolata. I
choć oczekiwania były wyższe
niż osiągnięty wynik, gratulujemy
Tymoteuszowi udziału w tak
prestiżowej imprezie. I życzymy
powodzenia podczas kolejnych
zmagań. 

Milcząca historia W sierpniu w naszej gminie od-
bywały się warsztaty genealo-
giczne w ramach projektu
"Milcząca historia". Warsztaty od-
były się 2 sierpnia w Lasocicach i 9
sierpnia w Strzyżewicach. Panie
Joanna Lubierska - Lewandowska
i Dobrosława Gucia opowiedziały
uczestnikom spotkania o swojej
pasji. 

W ramach projektu w dniach 10
- 11 sierpnia odbyła się wycieczka
mieszkańców gminy do Krakowa i

Gostkowa. Kolejnym punktem pro-
jektu były prace porządkowe, in-
wentaryzacyjne i digitalizacyjne na
cmentarzu ewangelickim w Laso-
cicach, a także stworzenie strony
internetowej cmentarzy gminy
Święciechowa. 

Warsztaty zorganizowane zos-
tały przez Towarzystwo Przyjaciół
Strzyżewic, a projekt "Milcząca
historia" dofinansowany został
przez Narodowy Instytut Dzie-
dzictwa. 

Budynek po starym przedszkolu
Budynek po starym przed-

szkolu przy ul. Kościelnej w Świę-
ciechowie został zaadaptowany na
potrzeby klubu dziecięcego i Klubu
Seniora. Dla dzieci przeznaczony
będzie parter budynku, natomiast
na piętrze utworzony zostanie klub
dla seniorów. W budynku wyko-
nano prace wielobranżowe. Wyko-
nano częściową rozbiórkę,
przebudowano ściany i posadzki.
Zamontowano instalacje elek-
tryczne i CO, wylano posadzki, za-
montowano okna. Wymieniony
został także dach budynku. Teraz

trwają prace bieżące. Pomiędzy
budynkiem przedszkola a zabu-
dową mieszkalną powstała przy-
budówka z klatką schodową i
windą. Zamontowano również
agregaty wentylacyjne. Trwają ro-
boty dekarskie. Prace adaptacyjne
mają potrwać do początków grud-
nia, a od nowego roku mają za-
cząć swoją działalność kluby, z
przeznaczeniem do jednorazo-
wego pobytu dla 30 dzieci i senio-
rów. 
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POŻEGNANIE
W ostatnich tygodniach

odeszli od nas:
18.07 - Maria Domańska (1929), Lasocice
23.07 - Halina Badura (1947), Gołanice
24.07 - Marek Antoni Kulas (1940), Święciechowa 
31.07 - Marta Szymlet (1934), Święciechowa
11.08 - Tadeusz Andrzej Grzesiecki (1945), Krzycko Małe
15.08 - Zygmunt Rudolf Pawlak (1928), Przybyszewo
22.08 - Antoni Becela (1937), Piotrowice
23.08 - Edmund Andrzej Piosik (1955), Długie Stare

~ PODZIĘKOWANIE ~
W dnu 1 lipca na polach za osiedlem mieszkaniowym 

w kierunku drogi S5 w Święciechowie z rana doszło do
pożaru. Palił się transformator. Iskry spowodowały pożar

pobliskich pól. Ogień zauważyli mieszkańcy osiedla, którzy
zadzwonili po pomoc. Naczelnika OSP o pożarze powiado-
mił także wójt gminy. Strażacy mieli problem z uruchomie-

niem alarmu z powodu braku prądu. Jednak zebrali się
telefonicznie i wyjechali na akcję. Na miejscu pan Jarosław
Masztalerz zasypywał już ogień koparką. Do akcji wkroczyli

strażacy i ugasili ogień. Przybyły też jednostki z Leszna 
i Wilkowic. 

Właściciele pól składają gorące podziękowanie Państwu:
Hocaj, Ewelinie i Jarosławowi Masztalerz oraz strażakom

za szybką reakcję i pomoc w gaszeniu pożaru. 

W sobotę, 10 sierpnia, grupa 45 osób ze Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów ze Święciechowy uczestniczyła w wycieczce
do Głogowa. Zwiedzali kolegiatę, zamek i muzeum. Wraz z prze-
wodnikiem udali się na plac Jana z Głogowa, zwiedzali po-
dziemne koszary pruskie i fosy miejskie wraz z prochownią i
poterną, a także ruiny kościoła św. Mikołaja z kaplicą loretańską.
Na koniec zwiedzili Sukiennice i wieżę ratusza. Wycieczkę za-
kończyli rejsem statkiem po Odrze. Zjedli wspólny posiłek. Za-
chwyceni urokliwym miastem wrócili do domów. 

1. Mija życie, czas upływa,
Siwych włosów nam przybywa,

Lecz czujemy się radośnie
Bo przyjaciół grono rośnie.
2. Cała gmina życiem tętni, 
Do pomocy wszyscy chętni

Wspólnie problem rozwiązują 
I wzajemnie się szanują.

3. Mija wiosna, czas ucieka
Lato mija, jesień czeka,

Jesień życia jest radosna,

W naszych sercach zawsze
wiosna.

Ref. Hej, hej, hej seniorzy,
Omijajcie troski i lekarzy,

Wszystkie kursy zaliczajcie
I z wycieczek korzystajcie.

Hej, hej emeryci,
Nasze życie to nasz piękny czas,
Niech nam zawsze słońce świeci,

Każda chwila cieszy nas. 

Członkowie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów ze
Święciechowy od niedawna pochwalić się mogą utworem
muzycznym, który towarzyszy im podczas wyjazdów i wspól-
nych spotkań. Pieśń pt. "Święciechowskie Sokoły" napisano
na melodię przyśpiewki "Hej, Sokoły". Tekst napisała człon-
kini związku Stanisława Witkowska. Prezentujemy go poni-
żej: 

Święciechowskie Sokoły

COOLturalny senior

Na początku lipca odbyły się w
naszej gminie pierwsze spotkania
organizacyjne w ramach projektu
"COOLturalny senior". Zorganizo-

wano je w Lasocicach oraz w Dłu-
giem Starem. W ramach projektu
odbywać się będą ciekawe spot-
kania tematyczne skierowane do

osób w wieku 50+. W niedzielę, 4
sierpnia, "COOlturalny senior" zor-
ganizował rowerówkę, która wyru-
szyła z Długiego Starego do
Piotrowic. Tam odbyła się wspólna
integracja, przeprowadzono gry
zespołowe, uczestnicy rowerówki
zasiedli też razem do poczęs-
tunku. W sierpniu w ramach pro-
jektu zorganizowano dla seniorów
spotkania na temat bezpieczeń-
stwa, zagrożeń a także udzielania
pierwszej pomocy: 22 sierpnia od-

było się spotkanie ze strażakiem,
natomiast 26 sierpnia z ratowni-
kiem medycznym. Projekt realizo-
wany jest przez Stowarzyszenie
ZMW z Przybyszewa oraz Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Szkoły i Roz-
woju Wsi Długie Stare. Partnerem
projektu jest Polski Związek Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów z
oddziałem w Święciechowie, a
projekt współfinansowany jest ze
środków Samorządu Wojewódz-
twa Wielkopolskiego.
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Wędrówka Obrazu Jasnogórskiego
W okresie od maja 2019 do września 2020 parafie i kościoły z naszej archidiecezji nawiedza kopia obrazu Matki
Boskiej Częstochowskiej. To drugie nawiedzenie maryjne, które odbywa się w Polsce. Pomysł nawiedzenia każ-
dej parafii w Polsce przez kopię Cudownego Obrazu Matki Boskiej jasnogórskiej zrodził się na jasnej Górze 26
sierpnia 1956 r. - w dniu odnowienia Ślubów Królewskich jana Kazimierza. Były to trudne w naszym kraju lata
komunizmu. Nowe śluby były programem odnowy duchowej i moralnej narodu. Podczas 45. Konferencji Epi-
skopatu Polski w kwietniu 1957 r. biskupi zatwierdzili projekt nawiedzenia wszystkich polskich parafii przez
wierną kopię Cudownego Obrazu jasnogórskiego. 

Na polecenie Prymasa Polski
Stefana Wyszyńskiego, który za-
inicjował wędrówkę Obrazu Jasno-
górskiego, wykonano odpowiednią
kopię Cudownego Obrazu. Tego
zadania podjął się prof. Leonard
Torwirt, konserwator i artysta ma-
larz z Uniwersytetu Toruńskiego.
Zgodził się na wykonanie kopii,
choć pojawiły się wątpliwości, czy
podoła. Prof. Torwirt dniami i no-
cami malował od razu dwie kopie.
Owoc swojej pracy oddał 2 maja
1957 roku. Jedna z kopii została
przez księdza prymasa ofiarowana
Ojcu Świętemu Piusowi XII, a
druga - po poświęceniu przez pa-
pieża - udała się na szlak nawie-
dzenia. Kopię Jasnogórskiego
Obrazu poświęcił 14 maja 1957 r.
papież Pius XII. Namaszczony pa-
pieskim błogosławieństwem Obraz
Matki Bożej Jasnogórskiej był po-
czątkowo wystawiony w katedrze
warszawskiej, by 26 sierpnia 1957
roku, w pierwszą rocznicę Jasno-
górskich Ślubów Narodu, powęd-
rować na Jasną Górę. Dnia 29

sierpnia 1957 roku rozpoczęła się
wędrówka po Polsce. W ciągu 27
lat pielgrzymowania jasnogórska
ikona nawiedziła 7150 parafii,
ponad 8000 kościołów i kaplic. W
Archidiecezji Poznańskiej nawie-
dzenie Matki Bożej rozpoczęło się
7 listopada 1976 roku i trwało do
21 maja 1978 roku. Obraz gościł w
605 kościołach i kaplicach. 

Obraz przedstawia Matkę Bożą
trzymającą na ręce Jezusa Chrys-
tusa. Obraz Matki Bożej, nazwany
później częstochowskim, przy-
wieźli do Polski zakonnicy w 1384
roku. Został ukradziony i znisz-
czony po napadzie na Jasną Górę
w roku 1430 r. Władysław Jagiełło
sprowadził mnichów, którzy urato-
wali obraz - namalowali go na
nowo, naciągając płótno na orygi-
nalną deskę. Na lewym policzku
Maryi domalowano blizny, na znak
tamtych tragicznych wydarzeń. 

Obecnie w Polsce trwa drugie
nawiedzenie Obrazu Jasnogór-
skiego. W dniach od 18 maja 2019
roku do 26 września 2020 roku

trwa w Archidiecezji Poznańskiej
Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej ph. "Z Maryją w
nowe czasy". Hasło to uwydatnia i
wyznacza szczegółowy cel i spo-
sób przeżycia Nawiedzenia Ob-
razu Maryjnego, którego specyfiką
jest nowa ewangelizacja. Obraz
Jasnogórski w DEKANACIE
ŚWIĘCIECHOWSKIM przebywać
będzie w następujących termi-
nach: 24 września (wtorek) - Mór-
kowo, 25 września (środa) -
Wilkowice, 26 września (czwartek)

- Święciechowa, 27 września (pią-
tek) - Lasocice, 28 września (so-
bota) - Długie Stare, 29 września
(niedziela) - Niechłód i Zbarzewo,
30 września (poniedziałek) - Goła-
nice i Jezierzyce oraz 1 paździer-
nika (wtorek) - Krzycko Małe.
Zachęcamy do wzięcia udziału w
tych ważnych dla naszych parafii
uroczystościach. 

Dziękujemy mieszkańcom La-
socic, Ogrodów i Święciechowy za
zdjęcia zamieszczone w artykule. 
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Kormoran obchodzi 7   
Klub Sportowy Kormoran ze Święciechowy dokładnie w tym roku obchodzi sw     

już w czerwcu, ale na wrzesień zaplanowali spotkanie podsumowujące 70 lat dz      
września w Sali Wiejskiej w Święciechowie. 

Początki:
Wszystko zaczęło się w roku

1949 roku kiedy wybudowano boi-
sko sportowe w Święciechowie. Po-
wołano wtedy Ludowy Zespół
Sportowy. Przyczynili się do tego:
Bolesław Żukowski, Kazimierz Ma-
kałowski, Piotr Maćkowiak, Jan Ja-
nasik, Irena Przydrożna - Pazoła,
Zdzisław Juszczak, Henryk Pera,
Leopold Hafman, Edmund Mikołaj-
czyk oraz Szczepan Borowiak. Przy
LZS zaczęły funkcjonować sekcje:
piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki
ręcznej, kolarska, szachowa, tenisa
stołowego oraz lekkoatletyczna.
Początkowa działalność klubu w
pierwszym dziesięcioleciu była ra-
czej rekreacyjna. Dobrze radziła
sobie drużyna piłki nożnej. 

Pierwsze sukcesy: 
W latach 60. drużyna piłkarzy

awansowała do rozgrywek klasy A
Okręgu Poznańskiego jako pierw-
sza z powiatu leszczyńskiego. Dru-
żynę prowadził wówczas członek
Zarządu LZS Stanisław Solnicki.
Tak wysoki poziom drużyna za-
wdzięczała regularnym treningom,
dyscyplinie, odpowiedniej atmosfe-
rze oraz opiece Zarządu pod prze-
wodnictwem prezesa Bolesława
Prozorowskiego. W skład drużyny,
która w tym okresie osiągała naj-
większe sukcesy, wchodzili: bracia
Bolesław, Leon i Zygmunt Żuko-
wscy, Leon Żukowski, Henryk Żu-
kowski, Franciszek Tajchert,
Franciszek Rodewald, Mirosław
Wąsowski, Augustyn Bagiński, Ka-
zimierz Tyrała, Ryszard Apolinarski,
Bernard Dorn, Eugeniusz Wyrodek,
Zygmunt Wawrzyniak i Zdzisław
Szyszkowiak. 

W tym czasie znacznie popra-

wiła się baza sportowa całego
obiektu, w latach 70. wybudowano
szatnię, trybuny dla kibiców, wyko-
nano bieżnię, ogrodzono boisko,
wyasfaltowano boisko do piłki ręcz-
nej, a teren obsadzono zielenią. 

Sekcja piłki nożnej pod kierun-
kiem trenera Stanisława Solnic-
kiego i prezesa Czesława
Fabiańskiego grała w A klasie. Po
przejęciu drużyny przez instruktora
Bogusława Solnickiego w 1987
roku awansowała do klasy  okręgo-
wej. Wygrała wówczas 16 na 18 ro-
zegranych spotkań. Dorobek
piłkarzy w klasie okręgowej wynosił
73 zdobyte bramki na 20 straco-
nych. W skład zespołu wchodzili
wtedy: Jan Andrzejewski i Adam
Borowiak - bramkarze, Krzysztof
Stanilewicz, Wiesław Antoniak, Da-
riusz Mazurek, Wiesław Kostrow-
ski, Tadeusz Sobkowiak, Mariusz
Marciniak - obrońcy, Zenon Kulas,
Piotr Antoniak, Zbigniew Marszał,
Sławomir Wawrzyniak, Mirosław
Kośmider, Leszek Kulas oraz Ma-
riusz Stangret - pomocnicy i na-
pastnicy. 

Ważne nazwiska:
Do grona wyróżniających się

działaczy należeli: Michał Zuba-
czyk, Ryszard Stanilewicz, Roman
Musielak oraz zmarli Józef Roko-
siewicz i Jan Andrzejewski. W po-
zostałych sekcjach działających
przy LZS wyróżniali się zawodnicy:
w lekkoatletyce - Eugenia Apoli-
narska, w piłce ręcznej - Mariola
Danek, Ewa Dudka i Ewa Górczak,
w szachach - Wanda Stroińska,
Adam Homski, Lucjan Sitarczyk,
Krzysztof Malesiński i Edward
Herkt, w tenisie stołowym - Zdzi-
sław Kubiak, Mieczysław Wawrzy-

niak, Sławomir Tyrała i Leszek
Kulas. 

Przez wszystkie te lata preze-
sami LZS byli: Bronisław Prozorow-
ski, Józef Żukowski, Kazimierz
Tyrała, Stanisław Prozorowski,
Czesław Fabiański, Stanisław Mi-
kołajczyk, Piotr Tyrała i Ryszard
Płachta. Trenerami szkolącymi za-
wodników Kormorana byli: Stani-
sław Solnicki, Zdzisław Łucki,
Kazimierz Makałowski, Longin
Buczkowski, Bogusław Solnicki,
Krzysztof Balinski, Jan Andrzejew-
ski, Wiesław Zapłata, Ireneusz
Frąckowiak, Ryszard Płachta, Ta-
deusz Grzelczak, Marek Antoniak,
Tomasz Żukowski, Norbert Szulc,
Karol Koźmiński, Jerzy Kubalczyk i
obecny trener Jakub Kiliński. 

Ludowy Zespół Sportowy prze-
rodził się w Klub Sportowy Kormo-
ran. Klub przyjął obecną nazwę w
czerwcu 2005 roku. Wtedy został
wpisany do ewidencji Stowarzy-
szeń Kultury Fizycznej prowadzo-
nej przez starostę leszczyńskiego. 

Rozpoczął się nowy okres w
działalności klubu. Na czele stanął
Zarząd w składzie: Ryszard Płachta
- prezes, Jan Andrzejewski - wice-
prezes, Piotr Tyrała, Henryk Weso-
łowski - sekretarz, Wiesław
Kamiński, Jarosław Musielak i
Marek Tulewicz - członek Zarządu.
Komisja Rewizyjna w składzie:
Roman Musielak, Eugeniusz Frąc-
kowiak i Ryszard Grabara. W tym
okresie oprócz drużyny piłkarskiej
na szczególne wyróżnienie zasłu-
guje działalność sekcji biegowej
utworzonej z inicjatywy Wiesława
Kamińskiego. To on był głównym
współorganizatorem Biegów Kor-
morana, na które przyjeżdżali za-

wodnicy z różnych stron kraju. W biegach
i maratonach: klub reprezentowali: Wie-
sław Kamiński, Marek Górny, Agnieszka
Galak, Paweł Banaszak i Jarek Płatek.
Ekipa ta oprócz Marka Górnego wzięła
udział w biegu w Kopalni Soli w Bochni
212 m pod ziemią, przebiegając prawie
140 km. Ostatni Bieg Kormorana odbył się
w 2011 r. Wzięło w nim udział ponad 550
uczniów ze wszystkich szkół naszej gminy.
Biegacze Wiesław Kamiński i Marek
Górny brali udział w maratonach na tere-
nie kraju i poza jego granicami. Wiesław
Kamiński uczestniczył w maratonie na Sa-
harze w Afryce oraz we Włoszech. W
2009 roku - po rezygnacji Marka Tulewi-
cza i Wiesława Kamińskiego - do Zarządu
zostali wybrani Marek Antoniak i Marek
Górny. W Komisji Rewizyjnej wiceprze-
wodniczącym został Wojciech Borowiak. 

Po czterech latach - w 2013 roku - Za-
rząd działał w pięcioosobowym składzie,
po rezygnacji Piotra Tyrały, Marka Gór-
nego i Jarosława Musielaka, został wy-
brany Karol Koźmiński. Do Komisji
Rewizyjnej za Ryszarda Grabara wszedł
Adam Tyrała. 

Obecnie w skład Zarządu klubu wcho-
dzą: Ryszard Płachta - prezes, Marek An-
toniak i Tobiasz Dziurdziewski -
wiceprezesi, Henryk Wesołowski - sekre-
tarz, Paweł i Karol Koźmińscy, Adam Ty-
rała, Robert Woźny i Krzysztof Lasik -
członkowie Zarządu. W Komisji Rewizyj-
nej pracują - Roman Musielak, Grzegorz
Tyrała i Paweł Jóźwiak. 

Ważne informacje:
Głównym zadaniem Zarządu jest orga-

nizacja treningów i rozgrywek ligowych
oraz opieka nad prawidłową organizacją
szkolenia. W klubie w roku 2010 powstała
drużyna juniorów, która grała do 2012
roku, kiedy to utworzona została drużyna
Orlik, prowadzona przez Norberta Szulca.
Jesienią 2013 roku dodatkowo utworzono
drużynę Młodzik, której prowadzenia pod-
jął się Ryszard Płachta. Drużyna Orlik w
drugim roku grania zajęła drugie miejsce
w grupie i awansowała do grupy mist-
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  0. urodziny 
          woje kamienne gody. Świętowanie zaczęli

           iałalności klubu. Impreza odbędzie się 14
      

rzowskiej. Również drużyna Młodzik zajęła
w swojej grupie drugie miejsce i awanso-
wała do grupy mistrzowskiej. 

Zarząd klubu oprócz rozgrywek ligo-
wych zajmował się także organizacją im-
prez corocznych, jak: Turnieje Piłkarskie o
Puchar Wójta Gminy Święciechowa, Tur-
niej Gry w Kopa o Puchar Wójta Gminy
Święciechowa, Turnieje Piłkarskie dla
dziewcząt i chłopców o mistrzostwo szkół
podstawowych z terenu gminy. Klub orga-
nizował także Otwarte Turnieje Gry w
Kopa, które potrafiły zgromadzić ponad 90
uczestników. W 2010 r. zorganizowano Po-
wiatowy Turniej Piłkarski OLD BOYS o Pu-
char Wójta Gminy Święciechowa. 

Obecnie przy KS Kormoran Święcie-
chowa działają: sekcja biegowa i drużyna
piłkarska seniorów (licząca 30 zawodni-
ków), drużyny młodzików i trampkarzy, któ-
rzy będą równocześnie tworzyć drużynę
futsalową. 

jubileusze: 
Ostatnie duże jubileusze klubu odbyły

się: w lipcu 2009 roku z okazji 60 - lecia
oraz w sierpniu 2014 roku z okazji 65 -
lecia. Natomiast we wrześniu tego roku KS
Kormoran świętuje 70 - lecie swojej dzia-
łalności. 

Z okazji 60. urodzin na stadionie w
Święciechowie przeprowadzono dwa
mecze. W pierwszym wystąpili juniorzy, a
w drugim starli się aktualni i byli zawodnicy
Kormorana. Po meczach w Sali Wiejskiej
odbyło się koleżeńskie spotkanie z zapro-

szonymi gośćmi. Zasłużonym dzia-
łaczom i zawodnikom wręczono dy-
plomy i odznaki OZPN Leszno. 

Podczas obchodów 65 - lecia
członkowie klubu zaprezentowali
się na murawie podczas Turnieju
Piłkarskiego o Puchar Wójta Gminy
Święciechowa. 

Obchody 70 - lecia Klubu Spor-
towego Kormoran rozpoczęły się
22 czerwca tego roku imprezą spor-
tową na boisku w Święciechowie.
Tego dnia na murawie odbył się tur-
niej młodych piłkarzy, w którym
udział wzięły drużyny szkół podsta-
wowych ze Święciechowy, Lasocic,
Długiego Starego oraz Polonii
Leszno. Następnie odbył się mecz,
w którym pojawili się oldboje Lecha
Poznań. Pierwszą połowę meczu
rozegrali z byłymi zawodnikami
święciechowskiego klubu wygrywa-
jąc 4:3, a w drugiej połowie poko-
nali drużynę sponsorów 9:1.
Uczestnicy spotkania wraz z zapro-
szonymi gośćmi zasiedli do wspól-
nego posiłku. Kolejnym punktem
tegorocznego jubileuszu w dniu 21
lipca był Turniej Piłkarski o Puchar
Wójta Gminy Święciechowa, w któ-
rym wzięło udział 10 drużyn. A w
sobotę, 14 września, w Sali Wiej-
skiej w Święciechowie odbędzie się
podsumowanie jubileuszowych ob-
chodów.

W grupie A wystąpiły drużyny:
Dąbroczanki Pępowo, Budowla-
nych Murzynowo, GKS - u Krze-
mieniewo, Błękitnych Kąkolewo i
Kormorana Święciechowa I. 

W grupie B wystąpiły drużyny:
Rydzyniak Rydzyna, Ruch Boja-
nowo, Iskry Długie Stare, Korony
Wilkowice i Kormoran Święcie-
chowa II. W półfinale spotkały się
drużyny Budowlanych Murzynowo
i Rydzyniaka Rydzyna (2:1) oraz
Ruchu Bojanowo z Dąbroczanką
Pępowo (4:1). W pojedynku o III
miejsce Dąbroczanka Pępowo po-
konała Rydzyniaka Rydzyna 8:1.
W finale Budowlani Murzynowo
bawiąc się piłką pokonali Ruch
Bojanowo 6:0. 

Królem strzelców podczas tur-
nieju został zawodnik Bartosz
Wersalski z Budowlanych Murzy-
nowo z dorobkiem 13 bramek.
Najlepszym bramkarzem został
Waldemar Gorszki z Ruchu Boja-
nowo, a najlepszym zawodnikiem

Radosław Somrani z Budowlych
Murzynowo. Ostateczne wyniki
turnieju: 

I - Budowlani Murzynowo, II -
Ruch Bojanowo, III - Dąbro-
czanka Pępowo, IV - Rydzyniak
Rydzyna, V - Kormoran Święcie-
chowa gr. 1.VI - Błękitni Kąko-
lewo, VII - Iskra Długie Stare, VIII
- Korona Wilkowice, IX - Kormo-
ran Święciechowa gr. 2.X - GKS
Krzemieniewo. Wszystkie dru-
żyny otrzymały puchary i dy-
plomy, w tym trzem najlepszym
drużynom wręczono worki spor-
towe. Trzech zawodników otrzy-
mało puchary, piłki i gadżety
sportowe. 

Turniej otworzył i zamknął wójt
gminy Święciechowa Marek Lo-
rych, który zaprosił wszystkich
zgromadzonych na przyszło-
roczny turniej. Organizatorem
Turnieju Piłkarskiego był Klub
Sportowy Kormoran Święcie-
chowa. 

Walczyli o Puchar Wójta
W dniu 21 lipca na boisku sportowym w Święciechowie odbył
się kolejny Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Święcie-
chowa z udziałem 10 drużyn ligowych. Na murawie pojawiło
się 100 zawodników. Rozgrywki odbyły się w dwóch grupach
po pięć zespołów, w których grano każdy z każdym. 
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Pod gołym niebem
Na zakończenie wakacji w

trzech miejscowościach naszej
gminy zorganizowano spotka-
nia pod gołym niebem pn. "Ob-
jazdowe letnie kino plenerowe". 

Ekrany rozstawiono 14 sierp-
nia w Przybyszewie, 24 sierpnia w
Długiem Starem i 30 sierpnia w
Lasocicach. Organizatorami ple-

nerowych projekcji były stowarzy-
szenia ZMW z Przybyszewa oraz
Przyjaciół Szkoły i Rozwoju Wsi
Długie Stare. Projekt dofinanso-
wano ze środków Narodowego
Centrum Kultury w ramach pro-
gramu "Kultura - Interwencje
2019". 

Festyn Parafialny
W czwartek, 15 sierpnia, na

placu zabaw przy probostwie w
Długiem Starem po raz trzynasty
odbył się parafialny festyn ro-
dzinny. Organizacją spotkania ro-
dzinnego zajął się parafialny
Zespół Caritas. Dzięki zaangażo-
waniu wielu osób na uczestników

festynu czekało wiele atrakcji.
Wszyscy dobrze się bawili. Były
m. in. biegi, wyścigi na piłkach,
przeciąganie liny, przejażdżki ku-
cykami, wspólne malowanie. Był
poczęstunek oraz nagrody i nie-
spodzianki dla dzieci biorących
udział w zabawie. 

Ciekawe warsztaty

Starem. Wzięły w nich udział
dzieci i młodzież od 7. do 16. roku
życia z terenu naszej gminy. W or-
ganizację projektu zaangażowały
się stowarzyszenia: Krzycka
Wyspa Marzeń, ZMW Przyby-

szewo oraz Stowarzyszenie Przy-
jaciół Szkoły i Rozwoju Wsi Długie
Stare. Projekt dofinansowano ze
środków Narodowego Centrum
Kultury w ramach programu "Kul-
tura - Interwencje 2019". 

W sierpniu na terenie gminy
Święciechowa odbywały się cie-
kawe warsztaty dla dzieci i mło-
dzieży. Warsztaty z dziedziny
fotografii, filmu oraz dziennikar-
stwa prowadzili specjaliści, którzy

opowiadali m. in. o swojej pracy.
Spotkania przeprowadzono w
trzech miejscowościach: od 19 do
21 sierpnia w Lasocicach, od 21
do 23 sierpnia w Krzycku Małym i
od 26 do 28 sierpnia w Długiem
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W pomieszczeniach należą-
cych do Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów z
oddziałem w Święciechowie od
czerwca do połowy sierpnia trwał
kurs komputerowy dla seniorów.
Uczestnicy kursu przez ten czas
uczyli się praktycznych umiejęt-
ności obsługi komputera. W szko-
leniu udział wzięło 30 osób w
wieku powyżej 65. roku życia. Na
co dzień ćwiczyli w trzech 10-oso-
bowych grupach. Wszyscy

uczestnicy ukończyli kurs. Każdy
otrzymał w prezencie tablet. W
poniedziałek, 19 sierpnia, w sali
posiedzeń Urzędu Gminy odbyło
się podsumowanie kursu kompu-
terowego oraz wręczenie dyplo-
mów ukończenia kursu. Dyplomy
wręczył uczestnikom wójt gminy
Marek Lorych. A ci już zapowie-
dzieli, że chętnie w tym samym
składzie spotkają się na kolejnym
tego typu kursie. 

Seniorzy po kursie

Zasłużeni dla Kultury Polskiej 

W sobotę, 31 sierpnia, pod-
czas dożynek w Święciechowie
tancerze z Zespołu Pieśni i
Tańca Marynia otrzymali kolejne
odznaczenie. Przyznawane za
wyróżniające działania w two-
rzeniu, upowrzechnianiu i
ochronie kultury.  Odznakę Ho-
norową "Zasłużony dla Kultury
Polskiej" przyznał Minister Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego
Piotr Gliński, a wręczył - Poseł

na Sejm jan Dziedziczak . Od-
znakę wręczono na wniosek
sołtysa Święciechowy józefa
Buszewicza.

Przypomnijmy tylko, że tance-
rze z ZPiT Marynia mają w posia-
daniu odznakę zasłużonych dla
gminy Święciechowa, medal i tytuł
zasłużonych dla powiatu lesz-
czyńskiego za szczególne osiąg-
nięcia w upowszechnianiu kultury
oraz tańca ludowego. A w czer-
wcu tego roku we Włoszakowi-
cach instruktorki odebrały dla
zespołu odznakę honorową "Za
zasługi dla województwa wielko-
polskiego". Te wyjątkowe wyróż-
nienia dla tancerzy. Marynia
dziękuje wszystkim, którzy za-
uważają i doceniają ich dorobek
artystyczny i działania na terenie
gminy, i nie tylko. 

Pielgrzymka do sanktuarium

Już po raz 9. wyruszyła rowe-
rowa pielgrzymka z Przybyszewa i
Święciechowy. Zorganizowali ją:
Stowarzyszenie ZMW Przyby-
szewo, Zespół Pieśni i Tańca Ma-
rynia oraz Samorządowy Ośrodek
Kultury w Święciechowie. Pielg-
rzymka odbyła się we wtorek, 27
sierpnia, w Dniu Chorych. Pielg-
rzymi pokonali trasę przez Wilko-
wice, Mórkowo, Lipno i Żakowo.
Przy kościele w Mórkowie odmó-

wili wspólną modlitwę. Wieczorem
uczestniczyli w mszy św. w inten-
cji chorych, cierpiących i służby
zdrowia. W niedzielę, 25 sierpnia,
wierni z parafii w Święciechowie
wzięli udział w pielgrzymce pie-
szej, a w środę, 28 sierpnia, do
Górki Duchownej udali się stra-
żacy z OSP ze Święciechowy i Go-
łanic, którzy modlili się w intencji
Ojca Świętego i Ojczyzny. 

Tradycją stały się już w naszej gminie pielgrzymki rowerowe do Górki Duchownej. Odbywają się one w czasie Wielkiego Od-
pustu w Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia. 
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Pod koniec sierpnia na placu przy Orliku w Święciechowie wy-
malowano miasteczko rowerowe. Miasteczko z wielkoformato-
wymi grami to projekt finansowany z Funduszu Sołeckiego.
Wypożyczone są również znaki, dzięki którym dzieci i młodzież
będą mogli uczyć się zasad ruchu drogowego. Życzymy dzieciom
i młodzieży miłej zabawy. 

RUSZA NOWy SEZON
Po przerwie wakacyjnej swoją działalność wznawiają

grupy działające przy Samorządowym Ośrodku Kultury w
Święciechowie. Zapraszamy nowych członków do uczest-
nictwa w następujących zespołach i sekcjach:

- ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA MARYNIA
- ZESPÓŁ ŚPIEWACZY WIOLA
- ZESPÓŁ ŚPIEWACZY KAROLINKI 
- ZESPÓŁ ŚPIEWACZY RAZEM RAŹNIEJ 
- CHÓR CECYLIA
- SEKCJA PLASTYCZNA
- SEKCJA SZACHOWA
- OGNISKO MUZYCZNE
- KLUB ŻOŁNIERZY REZERWY LOK
Informacji odnośnie zapisów nowych członków udziela Sa-

morządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie, ul. Śmigielska
1a, tel. 65 533 06 91. 

WyNIKI KONKURSU
Redakcja naszego miesięcznika na początku lipca ogłosiła Gminny Konkurs Fotograficzny na NAjPIĘK-

NIEjSZy OGRóD. Do 15 sierpnia napływały na naszego maila zdjęcia nadesłane przez mieszkańców naszej
gminy. Komisja konkursowa spośród nadesłanych prac wyłoniła zwycięzców. I miejsce w konkursie zajęła Ag-
nieszka Buszewicz ze Święciechowy. Miejsce II przyznano państwu Marii i Leonardowi Maciejewskim z Laso-
cic. Wyróżniono także zdjęcia ogrodów: Katarzyny Kamińskiej ze Święciechowy, Mirosławy i Grzegorza
Demskich ze Święciechowy oraz Aliny Pejskiej ze Święciechowy. Po odbiór nagród za pierwsze i drugie miejsce
zapraszamy do Samorządowego Ośrodka Kultury od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00. 

Nagrody dla zwycięzców przygotowali: Kwiaciarnia i upominki ze Święciechowy, ul. Wolności 24 oraz Cen-
trum Ogrodnicze w Święciechowie, ul. Leszczyńska 37. 
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HOROSKOP

Baran 21.03-19.04
Przed Tobą dobra passa jeśli cho-

dzi o finanse. Może warto część zaro-
bionych pieniędzy zainwestować?
Uważaj, Twoje serce zabije mocniej
na widok kogoś, kto nagle pojawi się
w Twoim życiu. Zdrowie dobre.

Byk 20.04-20.05
Ktoś rzuca Ci kłody pod nogi. Nie

podejmuj więc ważnych decyzji zawo-
dowych właśnie teraz. Poświęć trochę
więcej czasu na życie towarzyskie.
Dobrze zrobi Ci drobny flirt.   

Bliźnięta 21.05-21.06
To będzie udany miesiąc. Osiąg-

niesz dobrą formę fizyczną i z zado-
woleniem przyjmiesz nową
propozycję zawodową. Rozglądaj się
wokół. Ktoś bardzo chce Cię poznać. 

Rak 22.06-22.07
Doceń wysiłki rodziny, która bę-

dzie Cię wspierać w trudnych chwi-
lach, zwłaszcza finansowo.
Przydałoby się trochę pooszczędzać i
zrezygnować z niepotrzebnych zaku-
pów. No i wypoczywaj, zajmij się
sobą.  

Lew 23.07-22.08
Najbliższe dni sprzyjają miłosnym

przebojom. Gdziekolwiek się poja-
wisz, ktoś będzie zerkał w Twoją
stronę. W pracy spodziewaj się no-
wego pracownika i nowego podziału
zadań.

Panna 23.08-22.09
W Twoim życiu znów pojawi się

osoba, która dla Ciebie wiele zna-
czyła. Przeżyjecie sympatyczne
chwile. Najbliższe tygodnie to dobry
czas na urlop. Wyjedź, niekoniecznie
daleko. 

Waga 23.09-22.10
Doprowadzisz do końca sprawę,

która od dawna nie dawała Ci spo-
koju. Możesz też spodziewać się przy-
pływu gotówki. W domu, niestety,
trochę rodzinnych zawirowań. Ale
dasz radę.

Skorpion 23.10-21.11
Przed Tobą czas licznych spotkań.

I w pracy, i w życiu prywatnym bę-
dziesz musiała odbyć wiele rozmów.
Niektóre z nich mogą zmienić Twoje
plany. Skontroluj zdrowie..

Strzelec 22.11-21.12
Poznasz kogoś, kto będzie chciał

zdobyć Twoją przychylność. Nie re-
zygnuj od razu z tej znajomości. W
domu czas na remonty lub chociaż
drobne zmiany wystroju. Poczujesz
się lepiej.

Koziorożec 22.12-19.01
Zamieszanie w pracy. Z powodu

nieobecności jednego z pracowników
przejmiesz części jego obowiązków.
W rodzinie bardzo miła niespodzianka
i nieoczekiwana wizyta. 

Wodnik 20.01-18.02
Przed Tobą przyjemny czas odpo-

czynku z rodziną. Wypoczniesz i zre-
laksujesz się. Pod koniec miesiąca
trochę dodatkowych zadań w pracy.
Ale i więcej gotówki. 

Ryby 19.02-20.03
Zrezygnuj z "cichych dni", to nie

służy związkowi. Lepsze są rozmowy,
nawet te "głośne". Ktoś poprosi Cię o
finansowe wsparcie. Rozważ, czy mo-
żesz pożyczać pieniądze.

Codziennie trzeba wypijać
około 2 litrów płynów. Najlepsza
jest po prostu woda. Jeśli jednak
nie przepadasz za jej smakiem lub
potrzebujesz odmiany, zrób sobie
pyszny napój, który poprawia tra-
wienie, a przy okazji dodaje energii
i oczyszcza organizm. 

A więc przygotuj: 500 ml zielo-
nej herbaty, sok z połowy cytryny,
2 - 3 plasterki imbiru, łyżeczkę
miodu i kilka liści mięty. 

Wszystko razem jest nie tylko
pyszne, ale i zdrowe. 

Dla zdrowia i urody

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

1. Prosi o jałmużnę
2. Obca w kantorze
3. Bocianie gadanie
4. Stos drewna na opał
5. Można w nią wpaść
6. Powieść wierszem
7. Tępiony owad
8. Obok wątku

9. Kozłowska, matka Tosi w filmie
"Ja wam pokażę"
10. Krwiopijca
11. Piękny zapach
12. Drapieżny ssak z rodziny łasi-
cowatych
13. Bolesny wrzód

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

B 27 6

9 L 28

11 4 O
T 17 10

16 24 K 12

20 O 25

26 19 T
S 23 18

15 U 8

7 3 R
A 5 22

2 21 K
13 1 14 R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

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: UPALNE TEGOROCZNE LATO. W
drodze losowania wyłoniliśmy zwyciężczynię. Jest nią      Sylwia Blask z Nie-
chłodu. Nagrodę można odebrać w Samorządowym Ośrodku Kultury w
godz. od 8 do 15. Gratulujemy. Na rozwiązania czekamy do 30 września.  

W olejkach eterycznych piet-
ruszki znajdziemy apiol i mirysty-
cynę, które działają korzystnie na
układ moczowy oraz wspoma-
gają leczenie kamicy nerkowej.
Mają właściwości dezynfekujące
i moczopędne. 

Najcenniejsza jest natka
świeżo zebrana i spożywana na
surowo, bo wówczas zachowuje
najwięcej właściwości leczniczych.
Jedz mały pęczek natki dziennie
przez pięć dni i zrób tydzień prze-
rwy. Powtórz trzy razy. 

Możesz natkę żuć (to też do-
skonale odświeża oddech) albo
przygotuj pietruszkowe pesto i jedz

Pietruszka wspomoże
pracę twoich nerek

Na szybki obiad
KOTLECIKI Z KASZĄ

Składniki: 300 g mielonego
mięsa wołowego, 200 g mielonego
mięsa wieprzowego, 5 łyżek kaszy
gryczanej niepalonej, cebula,
ząbek czosnku, 4 łyżki bułki tartej, 3
jajka, sól, pieprz, czosnek granulo-
wany, słodka czerwona papryka,
mąka ryżowa do obtoczenia (lub
pszenna), olej rzepakowy do sma-
żenia. Sos: 2 cebule, 700 ml wody,
190 g koncentratu pomidorowego,
sól, pieprz, oregano.

Przygotowanie: Kaszę gryczaną
ugotuj w lekko osolonej wodzie.
Odcedź. Mięso przełóż do miski.
Dodaj drobno posiekaną cebulę i
przeciśnięty przez praskę czosnek.
Wbij jajka, wsyp bułkę tartą i ugoto-
waną kaszę gryczaną. Dopraw
solą, pieprzem, słodką czerwoną
papryką oraz czosnkiem granulo-
wanym. Mięso wyrób na jednolitą,
zwartą masę. Formuj okrągłe kot-
lety i obtaczaj je w mące. 

Kotlety obsmaż na patelni na ru-
miano z każdej strony. Przełóż do
żaroodpornego naczynia. Na pa-
telni po smażeniu mięsa przesmaż
pokrojoną w piórka cebulę. Gdy
zmięknie, zalej ją wodą, dodaj kon-
centrat pomidorowy, sól, pieprz i
oregano. Gotuj kilka minut. Goto-
wanym sosem zalej mięso. 

Piecz kotlety 60 minut pod przy-
kryciem w piekarniku nagrzanym
do temperatury 200 stopni C. Pod
koniec możesz odkryć naczynie,
aby delikatnie zredukować sos. 

MIODOWE SKRZyDEŁKA
Składniki: 1kg skrzydełek z kur-

czaka, 2 szklanki suszonych mo-
reli, łyżka miodu, łyżka octu
jabłkowego, 6 ząbków czosnku,
łyżka oleju, 2 szczypty pieprzu ca-
yenne, 1/2 łyżeczki ostrej papryki,
1/2 łyżeczki słodkiej papryki, sól. 

Przygotowanie: Miód wymieszaj
z octem, olejem, przeciśniętym
przez praskę czosnkiem, papry-
kami i pieprzem cayenne. Marynatą
posmaruj skrzydełka i odstaw na
godzinę.

Morele zalej 1 szklanką wody i
odstaw na godzinę. Od czasu do
czasu mieszaj, by każda rozmiękła.
Następnie morele wraz z zalewą
rozłóż na dnie naczynia żaroodpor-
nego, a na nich ułóż skrzydełka z
kurczaka w marynacie. 

Piecz pod przykryciem 40
minut, w 170 stopniach C, następ-
nie zdejmij pokrywkę i piecz 10
minut w 170 stopniach C, aby się
ładnie zrumieniły. 

je z pieczywem. Zblenduj pęczek
natki z ząbkiem czosnku i 2 łyż-
kami oliwy (najzdrowszy tłuszcz
dla nerek), dopraw pieprzem. 

(:(:(: HUMOR :):):)
Synek wpada do pokoju:

– Tato, tato, a mama stoi na
wadze i cieszy się, że schudła aż

półtora kilo!
Na to ojciec, znad gazety:

– Schudła, schudła… Pewnie
tylko zmyła makijaż!
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Dwa zespoły śpiewacze działające przy Samorządowym Ośrodku
Kultury w Święciechowie - Karolinki z Gołanic i Razem Raźniej z
Długiego Starego - uczestniczyły w wyjazdowych warsztatach
śpiewaczych w Węgierskiej Górce koło Bielska-Białej. Warsztaty
poprowadzili instruktorzy zespołów: Czesław Konieczny i Bartosz
Sztor. Uczestnicy wycieczki po zajęciach znaleźli czas na wypo-
czynek oraz zwiedzanie, udali się do Żywca oraz Cieszyna.
Uczestniczyli także w mszy św., podczas której zapewnili oprawę
muzyczną. A na zakończenie zasiedli przy wspólnym grillu w to-
warzystwie kapeli góralskiej, która przygrywała do śpiewu i tańca. 

Dzień pełen wrażeń

W sobotę, 3 sierpnia, Stowa-
rzyszenie Nasze Trzebiny zapro-
siło do wspólnego wyjazdu
członków Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów ze Święcie-
chowy. Wspólnie udali się do
Łęknicy, gdzie podziwiali walory
przyrodnicze Parku Mużakow-
skiego znajdującego się na terenie

Parku Krajobrazowego Łuk Muża-
kowa oraz Geopark Łuk Muża-
kowa. Następnie udali się do
Żagania, gdzie zwiedzali starówkę
oraz pomnik Niedźwiedzia Wojtka,
który towarzyszył polskim żołnie-
rzom m. in. pod Monte Cassino.
Wycieczkę zakończyli w parku
krasnali w Nowej Soli. 

Bibliotekarz radzi
W święciechowskiej bibliotece

na bieżąco pojawiają się nowości
książkowe, tym razem proponu-
jemy książkę "O jeden diament za
daleko" Marty Radomskiej.
Główna bohaterka Majka już nie-
długo zostanie świadkową na ślu-
bie swojego brata. Uroczystość
zapowiada się nieziemsko. Tylko
panna młoda zżerana stresem jest
trudna do zniesienia, bo chciałaby,
żeby wszystko było idealne.
Sprzeczki z przyszłą bratową to
niejedyny kłopot Majki. Jej konto
bankowe świeci pustkami, a port-
fele przyjaciół wcale nie wyglądają
lepiej. W żartach wspólnie planują
napad na jubilera. Kilka dni później
o dokładnie takim włamaniu będą
pisały wszystkie gazety. Czy któryś
z przyjaciół Majki naprawdę posu-

nął się tak daleko? Zachęcamy do
przeczytania tej powieści, a wtedy
poznacie odpowiedź na wyżej po-
stawione pytanie. 

www.rowery.swieciechowa.eu

TRWAjĄ ZEBRANIA WIEjSKIE
W dniach od 30 sierpnia do 27 września trwają zebrania wiejskie

w miejscowościach naszej gminy. Odbyły się już zebrania 30 sierp-
nia w Henrykowie i Strzyżewicach, 2 września w Gołanicach i
Krzycku Małym, 3 września w Lasocicach, 4 września w Przybysze-
wie, 5 września w Długiem Starem i 6 września w Trzebinach i Dłu-
giem Nowem. Zapraszamy na zebrania wiejskie do miejscowości: 17
września do Święciechowy oraz 27 września do Piotrowic i Nie-
chłodu. We wszystkich uczestniczą wójt gminy Marek Lorych oraz
zastępca wójta Patryk Tomczak. 
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KOLOROWA
IMPREZA

W niedzielne popołudnie, 4 sierpnia, przy placu zabaw w Przybyszewie odbyła się trzecia edycja imprezy pn. "Orientuj się". Uczest-
nicy imprezy mieli do wyboru jedną z trzech kategorii: bieg (5 km), nordic walking (3 km) lub rower (6 km). Zwycięzcą został jakub An-
toniak, na drugiej pozycji uplasował się Grzegorz Kierzek, zaś podium zamknęła Danuta Ujejska zajmując III miejsce. W kategorii nordic
walking oraz na trasie rowerowej zwycięzcą był każdy uczestnik. Po biegu był czas na zregenerowanie sił i zjedzenie kiełbasek z ogniska.
Do wspólnej zabawy i tanecznej zumby zachęcała Martyna Gorwa. Punktem kulminacyjnym spotkania był Festiwal Kolorów, czyli wy-
rzut w powietrze kolorowych proszków. Ten moment przyciągnął zwłaszcza dzieci i młodzież, choć nie zabrakło dorosłych. Organiza-
torem imprezy było Stowarzyszenie ZMW z Przybyszewa. Tegoroczne wydarzenie współfinansowane było przez powiat leszczyński. Do
organizacji przyłączyli się również: Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie, Urząd Gminy Święciechowa, Martyna Gorwa,
Agata jackowska, młodzież z Ochotniczej Straży Pożarnej z Przybyszewa, Zespół Dzielnicowych Policji ze Święciechowy Firma Natur
House oraz wolontariusze ZMW z Przybyszewa. 
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DOŻYNKI W GMINIE
W sierpniu w naszej gminie trwały dożynki wiejskie: 17 sierpnia w Krzycku Małym i Długiem Nowem, 24 sierpnia w Lasocicach i 31

sierpnia w Święciechowie. Wszędzie odprawione zostały Msze św. dziękczynne. Dla dzieci przeprowadzono gry i zabawy oraz zapewniono
dmuchańce. Odbyły się turnieje, rodzinne zabawy, części artystyczne. A na zakończenie uroczystości we wszystkich miejscowościach
mieszkańcy do późnych godzin bawili się przy muzyce. Za organizację dożynek odpowiedzialne były miejscowe Rady Sołeckie i stowa-
rzyszenia. 

Lasocice

Krzycko Małe

Długie Nowe

Święciechowa


