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Spełnione marzenie 
W piątkowe popołudnie, 27 września, przy Szkole Podstawowej w Długiem Starem odbył się festyn pn. "Pożegnanie lata na
sportowo" zorganizowany z okazji otwarcia nowego boiska sportowego. Festyn rozpoczął się częścią oficjalną, podczas któ-
rej dokonano przecięcia wstęgi. Dziękowano osobom, które przyczyniły się do budowy boiska i przedstawiono historię jego
powstania. W części artystycznej wystąpili uczniowie szkoły w pokazach tanecznych i akrobatycznych oraz zawodnicy i tan-
cerki UKS Dragon Długie Stare. Były animacje, rozgrywki sportowe dla dzieci i dorosłych, wojskowa grochówka, poczęstunek
przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich. Pomimo pogarszającej się pogody całość zakończyła się zabawą taneczną.

Długie Nowe. Zostały przeprowa-
dzone badania geodezyjne oraz ar-
cheologiczne. I tak wspólnymi
siłami uzyskali pozwolenie na bu-
dowę. Był to rok 2017. 

Koszty rosły, ponieważ okazało
się, że boisko nie może być beto-
nowe. Ze względów zdrowotnych i
bezpieczeństwa zdecydowano, że
boisko musi posiadać warstwę po-
liuretanową. Zaczęli zatem szukać
sponsorów, którzy nie odmawiali
pomocy. Ludzi dobrej woli było
wielu. W tym miejscu dyrekcja
szkoły, Rada Rodziców i wszystkie
osoby zaangażowane w budowę
boiska serdecznie dziękują spon-
sorom za wsparcie i okazaną
pomoc. 

Wytyczono teren budowy, ogro-
dzono go, zagęszczono grunt, roz-
winięto geowłókninę i nawieziono
pierwszą warstwę żwiru, który rów-
nież został zagęszczony. Te prace

rodzice wykonali sami. Cieszyły ich
zdobyte pieniądze, ale nie starczyły
one na całą budowę. Budowa bo-
iska trwałaby jeszcze kilka lub kil-
kanaście lat. Potrzebowali pomocy.
Tak przygotowany plac przekazano
do Urzędu Gminy. Gmina ogłosiła
przetarg i podpisała umowę z wy-
konawcą, który złożył najkorzyst-
niejszą ofertę, czyli firmą Green
Sport z Katowic. Na ten cel gmina
przeznaczyła ponad 150 tysięcy
złotych. 27 czerwca 2019 roku nad-
szedł najbardziej oczekiwany mo-
ment. Upragnione przez uczniów,
rodziców i dyrekcję szkoły boisko z
bieżnicą zostały oddane do użytku.
Ze środków Funduszu Sołeckiego
zakupiono sprzęt, bramki, słupki,
kosze do gry oraz ławki i śmietniki.
Aby zapewnić bezpieczeństwo i
ochronę boiska, Rada Rodziców
zakupiła kamerę, która monitoruje
teren boiska i szkoły.

Młodzi ludzie uczący się w
Szkole Podstawowej w Długiem
Starem od dawna marzyli o boisku
przy swojej szkole. Było to także
marzenie rodziców, którzy pragnęli,
by ich dzieci miały godne warunki
do ćwiczeń podczas zajęć z wy-
chowania fizycznego. 

Budynek w którym obecnie mie-
ści się szkoła w Długiem Starem w
drugiej połowie XIX wieku był pała-
cem. Po pożarze w 1978 roku bu-
dynek został wyremontowany i
przekazany na cele oświaty. Mie-
ściła się tu Szkoła Podstawowa i
Gimnazjum. Obecnie po zmianie
reformy jest tu SP. Poprzednie boi-
sko nie spełniało swojej funkcji.
Najgorsze wspomnienia związane
są z jesienną aurą i opadami
deszczu. Wtedy na boisku tworzyły
się kałuże, a dzieci nie mogły na
nim ćwiczyć na zajęciach z wf. 

W 2015 roku podczas zebrania
Rada Rodziców postanowiła, że
sami zbudują boisko szkolne. Ro-
dziły się świetne pomysły, skąd
wziąć pieniądze na jego wykona-
nie. 

Zaczęli od kiermaszów wielka-
nocnych i bożonarodzeniowych. W

ten sposób mieli pierwsze zaro-
bione pieniądze. W tym samym
czasie poprosili byłego sołtysa Dłu-
giego Starego Stanisława Urbań-
skiego, aby wspólnie z Radą
Sołecką zorganizować Majówkę
Rowerową. Odbywają się one do
dnia dziesiejszego. Suma pienię-
dzy rosła, ale ciągle ich brakowało.
Wtedy postanowili zrobić zabawę
walentynkową.

Wszystkie te imprezy pochła-
niały ogrom pracy i czasu, ale
osoby zaangażowane w organizo-
wanie tych przedsięwzięć nie pod-
dawały się. Traktowali to bardzo
poważnie, przy tym integrowali się
i poznawali lepiej. Poprzez pracę
na rzecz boiska szkoła stała się dla
nich drugim domem. Rodzice, któ-
rzy najbardziej zaangażowali się w
pracę na rzecz szkoły, spotykali się
także prywatnie w swoich domach.
Najwięcej czasu pochłaniały
sprawy administracyjne i pozwole-
nia od konserwatora zabytków, po-
nieważ park wraz ze szkołą jest
zabytkiem. Do budowy przyłączyło
się Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkoły i Rozwoju Wsi Długie Stare
oraz sołectwa wsi Długie Stare i



[ 2 ] KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Nawiedzenie Obrazu Jasnogórskiego 

Pożegnanie z latem 
Rada Sołecka wraz z sołtysem

Święciechowy zaprosili na "Ak-
tywne zakończenie lata" połączone
z festiwalem kolorów. Podczas fe-
stynu, który odbył się w niedzielę,
29 września, pomiędzy Orlikiem a
Salą Wiejską w Święciechowie ofi-
cjalnie zostało otwarte miasteczko
ruchu drogowego wraz z grami po-
dwórkowymi. W imprezie udział
wzięli policjanci, którzy przypomi-

nali dzieciom i młodzieży zasady
ruchu drogowego. W organizacji
pomogli także: Stowarzyszenie
Możemy, Gorwa Team oraz SOK.
Organizatorzy dziękują wszystkim
za wspólną zabawę. Znaki dro-
gowe dostępne są u animatora Or-
lika, służyć mają przede wszystkim
nauczycielom ze szkół i przed-
szkola podczas nauki zasad ruchu
drogowego. 

Zakończyła się Peregrynacja Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszej gminie. Miała ona miejsce w dniach od 26
do 2 października 2019 roku. Dla parafian było to wyjątkowe wydarzenie. Jasnogórski Obraz ponownie odwiedził nasze pa-
rafie po 42 latach. Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej ph. "Z Maryją w nowe czasy" odbywało się 26 wrześ-
nia w Święciechowie, 27 września w Lasocicach, 28 września w Długiem Starem, 29 września w Niechłodzie, 1 października
w Gołanicach i Krzycku Małym. Ogółem kopia obrazu odwiedziła 414 parafii Archidiecezji Poznańskiej. W powitaniu Ikony w
każdej parafii uczestniczyli metropolita poznański lub jego biskup pomocniczy. W Dekanacie Święciechowskim msze święte
celebrowali: w Święciechowie - biskup Grzegorz Balcerek, w Lasocicach - arcybiskup Stanisław Gądecki, w Długiem Starem
- biskup Grzegorz Balcerek, w Niechłodzie - biskup Damian Bryl, w Gołanicach - biskup Zdzisław Fortuniak i w Krzycku Małym
- biskup Szymon Stułkowski. 
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Jak załatwić sprawę
W   U R Z Ę D Z I E  G M I N Y ?
Szanowni Państwo!
Już 13 października w godz. od 7 do 21 odbędą się wybory do Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Na terenie naszej gminy wyznaczono cztery lokale wyborcze. Miesz-

kańcy Święciechowy będą mogli głosować w lokalu wyborczym w szkole
w Święciechowie, ul. Szkolna 15. Dla mieszkańców Krzycka Małego, Go-
łanic, Piotrowic, Niechłodu, Strzyżewic, Henrykowa i Książęcego Lasu gło-
sowanie odbędzie się w Samorządowym Ośrodku Kultury w
Święciechowie przy ul. Śmigielskiej 1a. Mieszkańcy Przybyszewa, Laso-
cic i Ogrodów będą głosować w szkole w Lasocicach, ul. Szkolna 13. Na-
tomiast w szkole w Długiem Starem przy ul. Leszczyńskiej 1 odbędzie się
głosowanie mieszkańców Długiego Starego, Długiego Nowego i Trzebin.

Obydwa lokale wyborcze w Święciechowie będą dostosowane do po-
trzeb wyborców niepełnosprawnych. Wyborcy niepełnosprawni, którzy ze
względu na miejsce zamieszkania zostali przypisani do lokalów w Laso-
cicach bądź Długiem Starem, mogą zgłosić w Urzędzie Gminy do dnia 8
października chęć głosowania w lokalu do tego dostosowanym. Wtedy
zostaną wpisani do spisu wyborców do wybranego przez siebie lokalu w
Święciechowie, który spełnia te funkcje. 

Karty do głosowania nie będą miały formy książkowej. Karta z kandy-
datami do Sejmu będzie koloru białego, a nazwiska kandydatów będą wy-
drukowane na szarym tle. Natomiast karta z kandydatami do Senatu też
będzie koloru białego, z tym, że nazwiska kandydatów będą wydrukowane
na żółtym tle. 

Należy pamiętać, że mamy prawo do oddania jednego głosu na każ-
dej karcie do głosowania.

Zapraszamy do udziału w wyborach!
ZASTĘPCA WÓJTA
PATRYK TOMCZAK

Od 6 września 2019 r. obowią-
zują nowe zapisy Ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w
gminach (zm. Dz. U. z 2019 r. poz.
1579, Dz. U. z 2019 r. poz. 1403,
Dz. U. z 2019 r. poz. 730, Dz. U. z
2018 r. poz. 1629). Zgodnie z art.
6m ust 4. ww. ustawy "Właściciel
nieruchomości nie może złożyć
deklaracji zmniejszającej wyso-
kość zobowiązania z tytułu opłaty
za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi za okres wsteczny… Z
wyjątkiem … zobowiązania z tytułu
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi w związku ze
śmiercią mieszkańca…", gdzie
czas na złożenie deklaracji wynosi
6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

NIE MA MOŻLIWOŚCI zmiany
deklaracji zmniejszającej wyso-
kość opłaty za okres wstecz, co
oznacza, że w przypadku, gdy np.
we wrześniu z nieruchomości wy-

prowadził się jeden z mieszkań-
ców, a właściciel nieruchomości
nie złożył nowej deklaracji do 10
października, będzie zobowiązany
ponieść opłaty za cały okres do
czasu dokonania zmiany.

WYRÓŻNIA SIĘ TERMINY do-
tyczące składania nowej deklaracji
i zmian deklaracji: SKŁADANIE
DEKLARACJI, gdzie deklarację
należy złożyć w terminie 14 dni od
zamieszkania na nieruchomości
lub od momentu powstania na nie-
ruchomości odpadów.

Oraz ZMIANA DEKLARACJI,
gdzie każdorazowo zmieniając de-
klarację (np. w przypadku zmiany
liczby osób zamieszkujących nie-
ruchomość - zgon/ narodziny/
przeprowadzka itp.) należy pamię-
tać, aby złożyć nową deklarację w
terminie do 10. dnia miesiąca na-
stępującego po miesiącu, w któ-
rym nastąpiła zmiana.

Ważna zmiana w KZGRL 
WAŻNE ZMIANY W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU W GMINACH DOTYCZĄCE DEKLARACJI

SKŁADANYCH PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. 

Aktywna Strefa w parku 

W połowie września rozpo-
częły się kolejne prace w parku
rodzinnym w Święciechowie,
planowanym miejscu integracji
mieszkańców przy tzw. "czarnej
drodze". Pierwsze prace w tym
miejscu wykonano w paździer-
niku zeszłego roku, kiedy to zos-
tały wyznaczone aleje spacerowe
i posadzono 150 miododajnych
drzew. 

W tym roku we wrześniu w
parku zasadzono kolejne drzewa
miododajne. Na nasadzenie na po-
zostałej części terenu 150 drzew
gmina otrzymała dofinansowanie z
Urzędu Marszałkowskiego na
kwotę 50. 000 zł. Ponadto w parku
powstała OSA - Otwarta Strefa Ak-
tywności, składająca się z trzech
części: strefy relaksu, sprawnościo-
wego placu zabaw i siłowni plene-
rowej. Strefa relaksu wyposażona

została w stół do tenisa stołowego,
ławki, dwa stoły do gry w szachy i
warcaby. Na placu zabaw znajdują
się trzy duże zestawy gimna-
styczne dla dzieci oraz ławki i kosze
na śmieci. Pierwszy zestaw "małpi
gaj" - w formie toru przeszkód.
Drugi zestaw składający się z dra-
binki poziomej, przelotni i drabinki
krzyżakowej. Trzeci zestaw to sze-
ściokąt gimnastyczny. Siłownia wy-
posażona została w sześć
urządzeń, a są  to: twister, wioślarz,
motyl, orbitrek, wyciąg górny oraz
prasa nożna. W centralnej części
strefy wydzielone zostało miejsce
na stojaki rowerowe, z ławkami i ko-
szem na śmieci. Na tę inwestycję
gmina również otrzymała dofinan-
sowanie w wysokości 50. 000 zł. In-
westycja jest wieloletnia i co roku
powstawać będą nowe obszary ro-
dzinnego parku.

Tartak STEFAN 
we Włoszakowicach 

oferuje suchy opał 
krótkie klapki w workach. 

Pojemność worka około 1.0mp. 
CENA ZA WOREK 125 zł.

Kontakt tel. 655370015 
w godz. 8 - 14.

POŻEGNANIE
W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

01.09 - Izabela Migacz (1933), Krzycko Małe
03.09 - Janina Drobińska (1935), Święciechowa
04.09 - Irena Elżbieta Rybakowska (1967), Święciechowa
06.09 - Helena Maria Pietrzak (1943), Długie Stare
13.09 - Teresa Franciszka Kowalczyk (1933), Piotrowice
20.09 - Jerzy Tasiemski (1949), Henrykowo
22.09 - Ryszard Gajewski (1960), Przybyszewo
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PRZYJMĘ UCZNIÓW 
W ZAWODZIE ELEKTRYK 

TELEFON KONTAKTOWY - 605 664 785

Mała lekcja historii 

W piątek, 13 września, dzieci
z grupy Biedronki, które uczęsz-
czają do Przedszkola w
Święciechowie, odwiedziły
mieszczącą się w wiatraku Izbę
Regionalną. 

Dzieci odwiedziły izbę na dzień
przed obchodami 27. Europejskich
Dni Dziedzictwa, które przypadły

w tym roku 14 - 15 września. Zwie-
dziły wnętrze wiatraka, obejrzały
mieszczące się w nim eksponaty,
zadawały pytania. Niektóre ekspo-
naty wzbudziły wśród nich duże
zainteresowanie. Przedszkolaki
obejrzały także siedzibę Samorzą-
dowego Ośrodka Kultury i zapo-
znały się z jego działalnością. 

Marsz dla pokoleń
W sobotę, 7 września, odbył się

Jesienny Marsz Pokoleniowy zor-
ganizowany na polanie Hubertus w
Długiem Starem. Uczestnikami im-
prezy były całe rodziny: dziadko-
wie, dzieci i wnuki. Niestety, tego
dnia nie dopisała pogoda. Było
deszczowo i pochmurnie, jednak
nie zniechęciło to uczestników
marszu. Wolontariusze rozstawili
namiot. Całość zaczęto biesiadą z
poczęstunkiem i śpiewem. Gdy się
trochę rozpogodziło, wyruszono w
trasę. Po dotarciu na metę
wszyscy wspólnie zasiedli przy

ognisku i piekli kiełbaski. W mię-
dzyczasie grano w boule i molky.
Na koniec podsumowano przebieg
całego marszu. Przyznano dy-
plomy najmłodszym uczestnikom i
za zajęte miejsca na podium.
Wszyscy otrzymali nagrody za
udział w marszu i wspólną za-
bawę. Trasę pokonywano pieszo,
z kijkami, lekkim biegiem lub na ro-
werze. Organizatorami marszu
byli: Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów z oddziałem
w Święciechowie i działająca przy
nim grupa Aktywny Senior. 

Potrzebujesz reklamy? Zareklamuj się w naszej
gazecie! Więcej info na: www.swieciechowa.eu

DBAMY O ŚRODOWISKO
W związku ze zbliżającym się okresem grzewczym  Zespół

Dzielnicowych w Święciechowie przypomina o bezwzględnym za-
kazie spalania w piecach rzeczy niedozwolonych. Spalanie śmieci
w piecach bardzo negatywnie wpływa na środowisko i zdrowie
mieszkańców. Policja wspólnie z Urzędem Gminy w Święciecho-
wie przeprowadzać będzie kontrole, a w stosunku do osób łamią-
cych przepisy będą wyciągane konsekwencje prawne. 

Ponadto przypominamy, że zgodnie z kodeksem wykroczeń
surowo karane będą osoby zaśmiecające tereny publiczne. Doty-
czy to wywożenia i podrzucania śmieci na poboczach, w rowach
lub terenach leśnych. Na terenie Święciechowy znajduje się punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie zgodnie z re-
gulaminem każdy mieszkaniec może składować odpady. 

Dbajmy wspólnie o nasze środowisko!
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W czasie letnich wakacji odnowiono budynek Szkoły Podstawowej w Długiem Starem. Prace, które zostały wykonane, uczniowie,
nauczyciele i dyrekcja zawdzięczają Radzie Rodziców. To dzięki ich inicjatywie została odnowiona i wymalowana m. in. szatnia szkoły.
W szatni zamontowano nowe szafki. Rodzice uszyli też specjalne pufy do wypoczynku w czasie przerwy. Jeden z rodziców za po-
średnictwem swojej firmy napisał projekt, z którego pozyskał 7500 zł na remont szkoły. Dzięki temu udało się pomalować klatkę scho-
dową w szkole i odnowić dwie klasy. Dyrektorka szkoły w Długiem Starem Wioletta Spychała dziękuje rodzicom za zaangażowanie i
aktywne działania na rzecz szkoły. 

Wspomnienia Józefa Borowiaka 

W czwartek, 5 września, w bu-
dynku Archiwum Państwowego w
Lesznie odbyła się prezentacja
książki pt. "Wojna i okupacja we
wspomnieniach Józefa Borowiaka
- leszczyńskiego nauczyciela". Na
promocję zaprosili: prezydent
miasta Leszna Łukasz Borowiak i
dyrektor Archiwum Państwowego
w Lesznie Elżbieta Olender. Przy-
padająca w tym roku 80. rocznica
wybuchu II wojny światowej stała
się okazją do podjęcia działań ma-
jących na celu wydanie wspom-
nień Józefa Borowiaka z okresu
okupacji niemieckiej. Archiwum
Państwowe w Lesznie i Miejska
Biblioteka Publiczna wydały frag-
ment jego wspomnień w związku z
realizowanym w 2006 roku projek-
tem "Patriotyzm jutra - Walka o
polskość w południowo - zachod-
niej Wielkopolsce w pierwszej po-

łowie X wieku. Wzory postaw pat-
riotycznych". Niestety, wówczas
nie udało się opublikować wspom-
nień w całości. Wspomnienia Bo-
rowiaka zostały przekazane do
Archiwum Państwowego przez
Leszczyńskie Towarzystwo Kultu-
ralne oraz przez Jerzego Zielonkę,
badacza okresu okupacji na tere-
nie ziemi leszczyńskiej. To właśnie
Jerzy Zielonka zwrócił uwagę na
walory wspomnień Borowiaka. 

W roku 1981 ogłoszono kon-
kurs "Życie codzienne w okupowa-
nych miastach i wioskach
województwa leszczyńskiego w la-
tach 1939 - 1945". Józef Borowiak
zgłosił się do konkursu i znalazł się
ze swoimi wspomnieniami w
czwórce nagrodzonych osób. Na-
grodą miało być wydanie wspomi-
nek nagrodzonych osób, jednak do
tego nie doszło. Dziś dzięki współ-
pracy Archiwum Państwowego i
prezydenta Borowiaka opubliko-
wano wspomnienia konkursowe.
Józef Borowiak napisał je na pod-
stawie pamiętników pisanych w
czasie okupacji szyfrem jedynie
jemu znanym. Dziś zeszyty te
znajdują się w posiadaniu jego
syna Eugeniusza Borowiaka. 

Józef Borowiak urodził się w
1917 roku w Pawłowicach. W dniu
1 września 1948 roku rozpoczął
pracę w Święciechowie jako kie-
rownik szkoły. Pracował w niej do 1
września 1977 roku, kiedy to prze-
szedł na emeryturę. Wiele czasu
poświęcił pracy społecznej. Przed
wybuchem wojny był w Pawłowi-
cach dyrygentem Koła Śpiewu Mo-
niuszko i chóru szkolnego,
prezesem Wiejskiego Koła LOP,
instruktorem w Kole Rezerwistów i
Byłych Wojskowych. Po wojnie był

m. in. radnym i przewodniczącym
Gminnej Rady Narodowej w Świę-
ciechowie, radnym i zastępcą
przewodniczącego w Komisji
Oświaty i Kultury w Powiatowej
Radzie Narodowej w Lesznie, ko-
mendantem Hufca ZHP, sekreta-
rzem Gminnego Koła ZBoWiD w
Święciechowie oraz członkiem Za-
rządu Wojewódzkiego Klubu By-
łych Nauczycieli Tajnego
Nauczania i członkiem Wojewódz-
kiego Komitetu Ochrony Pomni-
ków i Miejsc Pamięci Narodowej. 

Józef Borowiak zmarł 1 marca
1986 roku w Święciechowie, a po-
chowany został na cmentarzu pa-
rafialnym przy ul. Kąkolewskiej w
Lesznie. 

Książkę pt. "Wojna i okupacja
we wspomnieniach Józefa Boro-

wiaka - leszczyńskiego nauczy-
ciela" można wypożyczyć w świę-
ciechowskiej bibliotece. 
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W każdym sołectwie w gminie
Święciechowa odbyły się wiejskie
zebrania. Łącznie zorganizowano
ich dwanaście: 30 sierpnia w Hen-
rykowie i Strzyżewicach, 2 wrześ-
nia w Gołanicach i Krzycku Małym,
3 września w Lasocicach, 4 wrześ-
nia w Przybyszewie, 5 września w
Długiem Starem, 6 września w
Trzebinach i Długiem Nowem, 17
września w Święciechowie oraz 27
września w Piotrowicach i Niechło-
dzie. Na zebraniach obecni byli
wójt gminy Marek Lorych, sekre-
tarz Patryk Tomczak oraz pracow-
nik do spraw obsługi Rady Gminy
Magdalena Jaraczewska - Wie-
czorek. Na zebraniach obecni też
byli sołtysi i radni swoich miejsco-
wości. 

Mieszkańcy spotykali się z
przedstawicielami władz, aby po-
rozmawiać o bieżących proble-
mach gminy i potrzebach swoich
miejscowości. 

Wójt gminy na każdym zebra-
niu przedstawiał informację o wy-
konaniu budżetu gminy
Święciechowa za pierwsze półro-
cze 2019 roku. Sekretarz gminy
omówił informacje dotyczące wy-
borów parlamentarnych, Programu
Czyste Powietrze, Programu Mój
Prąd, Programu 500+, Programu
300 +, suszy oraz zbiórki odpadów
wielkogabarytowych. 

Podczas każdego zebrania
ustalano także, na co pójdą środki
z Funduszu Sołeckiego na przy-
szły rok. Spis zadań i kwoty, jakie
zostaną na te zadania przezna-
czone, podajemy w artykule powy-
żej. Dokonywano także zmian w
Funduszu Sołeckim na rok 2019.
Dodatkowo podczas zebrania wiej-
skiego w Trzebinach wybierano
nowego członka Rady Sołeckiej.
Za zmarłą Elwirę Mulkowską
członkiem rady został Marek Anto-
niak. 

Zebrania w gminie

FUNDUSZ SOŁECKI 2020
Mieszkańcy poszczególnych miejscowości naszej gminy
podczas zebrań wiejskich decydowali, na co przeznaczą
przyszłoroczny Fundusz Sołecki. Wysokość funduszu zależy
przede wszystkim od liczby mieszkańców wsi. Pieniądze
mogą być wydane na remonty, inwestycje, wyposażenie sal
i świetlic, imprezy integracyjne. Poniżej podajemy zadania,
jakie zamierzają realizować z funduszu wsie oraz kwoty, jakie
na te zadania przeznaczają. 

DŁUGIE NOWE
(18. 410,97 zł):

- zakup tłucznia 13.410,97
zł,
- organizacja imprez kultu-
ralnych 2.000 zł,
- zakup namiotu 3.000 zł.

DŁUGIE STARE
(41. 466,14 zł):

- II etap budowy ul. Nowej
30. 000 zł,
- organizacja imprez kultu-
ralnych 8.466,14 zł,
- doposażenie Sali Wiejskiej
3.000 zł. 

GOŁANICE
(28. 736,04 zł):

- zakup namiotu 4.000 zł,
- doposażenie nagłośnienia
2.000 zł,
- organizacja imprez kultu-
ralnych 2.736,04 zł,

- doposażenie Sali Wiejskiej
3.000 zł,
- zakup kruszywa do utwar-
dzenia ul. Lipowej 17.000 zł. 

HENRYKOWO
(22. 806,38 zł):

- ogrodzenie placu zabaw
10. 000 zł,
- zakup krawężnika na boi-
sko do siatkówki 500 zł,
- organizacja imprez kultu-
ralnych 1.000 zł,
- doposażenie placu zabaw
11.306,38 zł. 

KRZYCKO MAŁE
(24. 257,69 zł):

- zakup ławeczek i koszy na
śmieci na siłownię ze-
wnętrzną i boisko 5.000 zł, 
- kontynuacja budowy par-
kingu przy kościele 19.
257,69 zł. 

LASOCICE
(41. 466,14 zł):

- zakup nagłośnienia 4.000
zł,
- zakup ławostołów 5.000 zł,
- organizacja imprez kultu-
ralnych 5.000 zł,
- doposażenie kuchni w Sali
Wiejskiej 1. 466,14 zł,
- adaptacja pomieszczenia
w Sali Wiejskiej na salę fit-
ness 26.000 zł. 

PRZYBYSZEWO
(31. 306,94 zł):

- remont chodnika wzdłuż
Sali Wiejskiej 15. 000 zł,
- organizacja imprez kultu-
ralnych 6. 000 zł,
- rewitalizacja terenu placu
zabaw i okolicy figury 10.
306,94 zł. 

STRZYŻEWICE
(25. 916,34 zł):

- klimatyzacja Sali Wiejskiej
6. 588 zł,
- doposażenie Sali Wiejskiej
1. 000 zł, 
- organizacja imprez kultu-
ralnych 4. 328 zł, 
- zakup głośnika i mikrofonu
na Salę Wiejską 1. 000,34

zł, 
- zakup elementów na si-
łownię zewnętrzną 13. 000
zł. 

ŚWIĘCIECHOWA
(41. 466,14 zł):

- doposażenie placu zabaw
34. 466,14 zł,
- organizacja imprez kultu-
ralnych 7. 000 zł. 

TRZEBINY
(15. 466,87 zł):

- zagospodarowanie prze-
strzeni przy Sali Wiejskiej
11. 000 zł,
- organizacja imprez kultu-
ralnych 4. 466,87 zł. 

PIOTROWICE
(15. 466,87 zł):

- dokończenie kostki przed
Salą Wiejską 10. 000 zł,
- organizacja imprez kultu-
ralnych 2. 000 zł,
- doposażenie placu zabaw
3. 466,87 zł.

NIECHŁÓD
(25. 418,75 zł):

- zagospodarowanie terenu
przy Sali Wiejskiej na cele
rekreacyjno - wypoczyn-
kowe.

W sobotę, 7 września, tancerze Zespołu Pieśni i Tańca Marynia
uczestniczyli w IV Międzynarodowym Festiwalu Muzyków Ludo-
wych, który odbył się przy Domu Kultury w Rawiczu. Na scenie
zaprezentowały się zespoły z Belgi, Litwy, Czech, Włochy oraz
grupy z Polski. Na rawickiej scenie zaprezentowały się cztery
grupy zespołu Marynia przedstawiając: poloneza, mazura, tańce
lubelskie, szamotulskie, taniec z kwiatami oraz tańce i zabawy
wielkopolskie w wykonaniu najmłodszej grupy. Zespół został bar-
dzo miło przyjęty przez publiczność. Tancerze biesiadowali i ba-
wili się z uczestnikami festiwalu. 
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Uroczystości 70-lecia klubu
Obchody jubileuszu 70 - lecia Klubu Sportowego Kormoran ze Święciechowy rozpoczęły się w czerwcu imprezą sportową na
boisku w Święciechowie. W meczach wzięli udział młodzi piłkarze ze szkół podstawowych oraz sponsorzy i byli zawodnicy
klubu, którzy zmierzyli się z oldbojami Lecha Poznań. Kolejną sportową imprezą był w lipcu Turniej Piłkarski o Puchar Wójta
Gminy Święciechowa, w którym udział wzięło dziesięć drużyn. 

Obchody jubileuszowe zakoń-
czyły się oficjalną imprezą, która
odbyła się w sobotę, 14 września,
w Sali Wiejskiej w Święciechowie.
Na uroczystość przybyli: byli za-
wodnicy klubu, zaproszeni goście,
delegacje, sponsorzy. Prezes
klubu przedstawił zgromadzonym
sprawozdanie z działalności klubu.
Podziękował osobom zaangażo-
wanym w jego działalność. 

Złożono podziękowania za
stałe wsparcie finansowe dla
Urzędu Gminy Święciechowa oraz
dla Samorządowego Ośrodka Kul-
tury i Koła Gospodyń Wiejskich ze
Święciechowy za współpracę i

pomoc przy organizacji imprez.
Podziękowania skierowano także
do sponsorów: Czesława Fabiań-
skiego, Sławomira Stasińskiego,
Dariusza i Mariana Bednarczyków,
Karola i Pawła Koźmińskich,
Marka Wencel, Jarosława Dąb-
rowskiego, Leszka Kulasa, Pawła
Kujawskiego oraz spółdzielni
AGR-y Święciechowa. Podzięko-
wania otrzymali również prezesi:
Stanisław Mikołajczyk, Piotr Ty-
rała, Ryszard Płachta i Czesław
Fabiański oraz trenerzy: Tadeusz
Grzelczak, Ireneusz Frąckowiak,
Karol Koźmiński, Marek Antoniak,
Norbert Szulc i Ryszard Płachta.

Podczas części oficjalnej przy-
znano odznaczenia, które wręczył
przedstawiciel WZPN Paweł Mroz-
kowiak. Złote Honorowe Odznaki
WZPN otrzymali: Czesław Fabiań-
ski, Stanisław Mikołajczyk, Marek
Antoniak, Roman Musielak, Hen-
ryk Wesołowski i Ryszard Płachta.

Srebrne Honorowe Odznaki
WZPN trafiły do: Michała Zuba-
czyka, Piotra Antoniaka, Karola
Koźmińskiego oraz Piotra Tyrały. 

Na koniec uczestnicy spotka-
nia zasiedli do wspólnego posiłku.
Był czas na rozmowy i wspomnie-
nia. 

W rocznicę wybuchu wojny 

Dokładnie w 80. rocznicę wy-
buchu II wojny światowej, 1 wrześ-
nia, na rynku pod pomnikiem w
Święciechowie złożono wiązanki
kwiatów i znicze. 

Delegacje zebrały się na znak
pamięci o ataku wojsk III Rzeszy
na Polskę, którym rozpoczął się
największy konflikt zbrojny w his-
torii - II wojna światowa. W uro-

czystości uczestniczyli: wójt
gminy, delegacje Rady Gminy,
Rady Sołeckiej, sołtysów i straża-
ków oraz tancerze z Zespołu
Pieśni i Tańca Marynia. 

Z okazji 80. rocznicy wybuchu
II wojny światowej, tydzień póź-
niej, 8 września, w Sali Wiejskiej w
Święciechowie odbył się koncert
patriotyczny. Na scenie wystąpiła

Dziecięco - Młodzieżowa Orkies-
tra Dęta działająca przy Gminnym
Centrum Kultury w Poniecu. Kon-
cert rozpoczął dyrektor SOK
Marek Tulewicz, przytaczając his-
torie z 1939 roku, po czym przed-
stawił orkiestrę i jej osiągnięcia.
Na sali rozbrzmiała muzyka, prze-

platana poezją i śpiewem solistów
oraz publiczności. Półtorago-
dzinny koncert wprowadził uczest-
ników w niesamowity nastrój.
Muzycy rozpoczęli koncert “Rotą”
Marii Konopnickiej, a po podwój-
nym bisie zakończyli hymnem Pol-
ski. 
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O dawnych księżach i par  
Przedwojenne państwo polskie potrafiło być bardzo ciekawe. Interesowały je wszystk     

także te związane ze sferą duchową czy majątkami parafii. Dzięki temu zresztą do nasz   
się garść informacji o kościelnych sprawach międzywojennej gminy Święciechowa.

Na początek jako ciekawostkę
warto podać, że w okresie między-
wojennym włamania do kościołów,
zwłaszcza wiejskich, zdarzały się
często. Tym problemem przejmo-
wały się władze zarówno cywilne,
jak i policyjne. Pod koniec marca
1921 roku wojewoda poznański
wydał krótki okólnik, który prze-
słano do poszczególnych starostw.
Napisano w nim, że budynki ko-
ściołów powinny być otoczone
szczególnym nadzorem. W przy-
padku dokonania w nich święto-
kradztwa policjanci do śledztwa
powinni "zabierać się z całą ener-
gią do wyśledzenia złoczyńców."
Poza tym dano starostom czas do
1 kwietnia (co wydaje się terminem
niemożliwym do wykonania, biorąc
pod uwagę, kiedy rozesłano do
nich pismo), aby przedstawili
środki zaradcze, dzięki którym
udałoby się zminimalizować nie-
bezpieczeństwo kradzieży w ko-
ściołach oraz wypisać "jakie są
niedomagania w tym kierunku i jak
je usuwać można". Czy pismo dało
jakiś efekt? Wątpię, w każdym
razie nie zachowała się żadna od-
powiedź w tej sprawie. 

Kolejny zachowany dokument
pochodzi z 8 czerwca 1921 roku.
Wówczas to do Urzędu Miejskiego
w Święciechowie przysłano z ko-
misariatu obwodowego Leszno -
Zachód pisemne pytanie. Doty-
czyło sprawozdania "o stosunkach
żydowskich". Miało zostać wypeł-
nione i odesłane w ciągu trzech
dni. Burmistrz Różanek przysłał
odpowiedź po dwóch dniach. Uści-
ślając, była to bardzo krótka infor-
macja, że w "tutejszym mieście nie
ma żadnego Żyda". Czyli żadnego
raportu pisać nie musiał, oszczę-
dzając sobie pracy. 

Jeśli przy burmistrzach jes-
teśmy - 8 listopada 1927 roku wo-
jewoda poznański pytał starostę,
czy burmistrz Święciechowy Jan
Matyla spełnia wymagane dla
członka Rady Parafialnej warunki
wybieralności. Chodziło o przyna-
leżność do parafii oraz wyznanie
katolickie. Odpowiedź nadeszła z
datą… 8 czerwca 1928 roku.
Stwierdzono w niej jednoznacznie,
że burmistrz - owszem - spełnia te
warunki. 

Z kolei 26 czerwca 1928 roku
przesłano z województwa nomina-
cję dla burmistrza na zastępcę pat-
rona rządowego w
święciechowskiej Radzie Parafial-

nej. Pismo przesłano zarówno do
miejscowego magistratu, jak i do
urzędu policyjnego. 

Sprawy ewangelików 
W okresie międzywojennym w

gminie Święciechowa była jedna
parafia ewangelicka - w Lasoci-
cach. Należało do niej około pię-
ciuset wiernych. Nie wiemy, kto
odprawiał tam nabożeństwa. Za-
pewne pastor z Leszna, miejsco-
wego bowiem nie było. 

15 września 1928 roku Rada
Kościelna w Lasocicach wysłała
prośbę o pozwolenie na rozbiórkę
starego i budowę nowego kościoła
ewangelicko - reformowanego.
Prośba adresowana była do
Urzędu Wojewódzkiego w Pozna-
niu. 

Informowano tam, że w roku
1907 kościół został przez władzę
duchowną oraz świecką uznany za
zupełnie nienadający się do od-
prawiania nabożeństw. Wówczas
też rozpoczęto starania o budowę
nowego kościoła, przede wszyst-
kim gromadząc pieniądze. Jednak
wojna uniemożliwiła rozpoczęcie
prac, bowiem powojenna hiperin-
flacja "zjadła" przeznaczone na to
fundusze. W tej sytuacji miejscowi
ewangelicy musieli zbiórkę rozpo-
cząć na nowo.

W liście przypomniano też, że
stary kościół został wybudowany w
roku 1663 z gliny na fundamencie
z kamieni polnych oraz drobnych
belek, które zupełnie spróchniały.
W roku 1927 ściana od północnej
strony wysunęła się, co groziło za-
padnięciem się kościoła. Ścianę tę
wsparto belkami. 

Wreszcie na zebraniu Rady Ko-
ścielnej, 20 lipca 1928 roku, zde-
cydowano o budowie nowego
budynku. Obecny był wówczas ar-
chitekt pan Pitt z Poznania, który
miał tę nową świątynię zaprojekto-
wać. Obliczono, że koszty budowy
wynosić będą 63. 500 zł. W liście
do władz wojewódzkich dodano,
że "żadnych sztuk pięknych ko-
ściół nie posiada". 

Na koniec tego fragmentu zna-
lazła się informacja o swoistych
"kultach jednostki" propagowanych
w naszym kraju. Wówczas wiele
osób uważało, że demokracja
musi upaść, obawiano się jedno-
cześnie dominacji potężnych, nie-
demokratycznych reżimów i ich
silnych przywódców. Takich sta-
rano się kreować też w Polsce.
Dlatego bardzo gloryfikowano po-

stacie Edwarda Rydza - Śmigłego
czy prezydenta Ignacego Mościc-
kiego. Przejawiało się to m. in. w
organizacji mszy oraz uroczystości
z okazji -imienin - tych panów. Na
marginesie imienin, to ważniejsze
wydarzenie w życiu człowieka niż
urodziny - choćby z tego powodu
niechętny uroczystościom urodzi-
nowym był ówczesny kościół.

Ignacy Mościcki imieniny ob-
chodził 3 lutego. W roku 1939 był
to piątek. W poprzedzającą go nie-
dzielę - w całej Polsce poproszono
księży o modlitwę za prezydenta.
W przypadku parafii katolickich wy-
daje się to formalnością, lecz w
zborach ewangelickich już nie.
Dlatego policjanci kazali swoim in-
formatorom dokładnie słuchać i za-
pamiętać, co się w tych zborach w
tamtą niedzielę działo. Następnie
poufne raporty wysyłali do sta-
rostw powiatowych. 

W tym przypadku mamy zbór w
Lasocicach. Nabożeństwo, w cało-
ści po niemiecku, odprawił tam dia-
kon Krebs. W nabożeństwie udział
wzięły dzieci ewangelickie z Ry-
dzyny pod kierownictwem nauczy-
ciela Geiba. W czasie
nabożeństwa odśpiewano pieśń w
języku niemieckim "Grosser Gott
wir loben Dich." O polskim prezy-
dencie nie wspomniano ani sło-
wem. Nie odśpiewano też pieśni
"Boże coś Polskę". Choć nie-
mieccy ewangelicy zaśpiewali ją,
ale nie w kościele, lecz w budynku
szkoły, gdzie po mszy przeszli na
spotkanie. Swoją drogą warto w
tym miejscu dodać, że polska poli-
cja miała swoich konfidentów
chyba we wszystkich parafiach
ewangelickich w powiecie lesz-
czyńskim. 

Do kieszeni zajrzeć sobie
nie dali 

W roku 1922 władze powiatowe
na polecenie swych wojewódzkich
przełożonych przesłały do wszyst-
kich parafii ankiety do wypełnienia.
Najkrócej mówiąc, zamierzano
księżom zajrzeć do kieszeni i to
głęboko. W ankietach znalazły się
bowiem rubryki do wypełnienia,
takie jak dochody czy rozchody z
kościelnej tacy, czy też wykaz ka-
pitałów kościelnych. Krótko mó-
wiąc księża mieli "wyspowiadać
się", ile zarabiają i ile wszystkiego
mają. 

Tego się nie dowiemy. Bowiem
na pewno nie mieli ochoty tych da-
nych ujawniać. Z datą 25 listopada

1922 roku ksiądz proboszcz Kliche z
Długiego Starego pisał do komisarza
obwodowego w Lesznie, że odmawia
udzielenia takich informacji bez zezwo-
lenia swych przełożonych, czyli władzy
duchownej. Przy czym całkiem grzecz-
nie podkreślił, że "nie uważam się za
upoważnionego do podawania takich in-
formacji". 

Ten ksiądz, jak wiemy, był nasta-
wiony zdecydowanie antypolsko. W tym
jednak przypadku na pewno nie miało to
znaczenia. Akurat dla tutejszej gminy
zachowała się jedynie odpowiedź księ-
dza Kliche. Dokładnie to samo pisali jed-
nak księża Polacy z innych parafii w
powiecie. Krótko mówiąc, proboszczo-
wie musieli wcześniej ustalić między
sobą oraz z przełożonymi, że żadnych
informacji na temat swych spraw finan-
sowych administracji cywilnej nie będą
przekazywać. 

Pilnując księdza Kliche 
Na terenie dzisiejszej gminy Świę-

ciechowa było dwóch księży Niemców -
obaj katoliccy: to właśnie proboszcz
Jerzy Kliche w Długiego Starego oraz
Franciszek Radamacher ze znajdują-
cego się wówczas w gminie Włoszako-
wice Krzycka Małego. 

Ksiądz George Kliche wcześniej był
proboszczem parafii w Mórkowie. Do
Długiego Starego przeniesiono go pod
koniec roku 1921. Tu dodam, że tylko
raz natknąłem się na niemiecką formę
pisowni jego imienia, w pozostałych
przypadkach pisano je po polsku, czyli
Jerzy.

Pod koniec kwietnia lub na początku
maja 1922 roku rozpoczął prace remon-
towe przy tym kościele. Prowadził je pan
Nitsche, budowniczy ze Święciechowy.
W połowie czerwca niemal zakończył re-
mont wieży, pozostało mu do wykonania
jedynie odnowienie tynku całego sufitu.
Więcej pracy było przy dachu, tam na
całości miało być położone nowe pokry-
cie. Materiał już kupiono, wszystkie
prace miały zostać wykonane do wrześ-
nia. Wiemy o tym z raportu, który ze Sta-
rostwa Powiatowego w Lesznie wysłano
do oddziału do spraw wyznaniowych
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. 

Teraz sprawa osobista. Proboszcz
Kliche (jak się okazuje) miał problem z
siostrą Małgorzatą. Kobieta na kilka dni
wylądowała w areszcie. 6 grudnia 1938
roku odbyła się jej rozprawa w wydziale
karnym zamiejscowego Sądu Okręgo-
wego w Lesznie. Oskarżano ją i udo-
wodniono przemyt sacharyny z Niemiec
do Polski. Skazana została za to na ty-
dzień aresztu oraz 14 zł grzywny. Ża-
dnych dodatkowych informacji o
działalności Małgorzaty Kliche nie po-
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    rafiach 
         kie aspekty życia. W tym

             zych czasów zachowała
        

dano. Zresztą łagodny wyrok wskazy-
wał, że żadną wielką przemytniczką nie
była. A kara więzienia absolutnie dziwić
nie mogła. Wówczas uważano, że dla
porządnych obywateli i obywatelek bę-
dzie to nauczka na całe życie i często,
gdy coś zrobili pierwszy raz lub były to
drobne przestępstwa, skazywano ich na
kilkudniowe pobyty za kratkami. W tym
przypadku warto też podkreślić symbo-
liczną grzywnę, jaką pani Kliche musiała
zapłacić. Jeszcze dodam, że oczywiście
trudno usprawiedliwiać przemyt, czyli ła-
manie prawa. Ale niestety polskie pań-
stwo było wówczas bardzo pazerne,
nakładając na większość towarów wy-
sokie cła. Wygląda na to, że przemy-
cona, niemiecka, sacharyna była tańsza
niż dostępna legalnie polska. Biorąc pod
uwagę niski poziom życia w naszym
ówczesnym kraju, dla niektórych na-
bywców nielegalnego towaru, nie tylko
była to okazja do zaoszczędzenia paru
groszy, ale w ogóle szansa, na to, by po-
słodzić swe napoje.

Jakby nie było, występek Małgorzaty
Kliche, zwrócił uwagę leszczyńskiego
starostwa, które 19 kwietnia 1939 roku
kazało miejscowym policjantom prze-
słać akta tej sprawy. Pięć dni później,
czyli 24 kwietnia, odpisał komendant po-
wiatowy Policji Państwowej w Lesznie,
komisarz Wiśniewski. 

Okazało się, że akta były w prokura-
turze, gdzie przygotowywano wyrok ka-
sacyjny i nie można było ich stamtąd
wydostać. Wygląda na to, że polskie
władze szukały na księdza Kliche
"haka". W tym także informacji, czy i
jego matka zamieszana była w przemyt
Komisarz Wiśniewski pisał, że w Sądzie
Grodzkim w Lesznie nie figuruje żadna
sprawa przeciwko matce lub siostrze
księdza. Szef leszczyńskich policjantów
nie wykluczał jednak możliwości, że
zostały one ukarane przez któryś z urzę-
dów celnych za nieprzestrzeganie rze-
czy do oclenia podczas przekraczania
granicy Polski. 

Następnie komisarz opisał zachowa-
nie księdza w czasie pracy duszpaster-
skiej i w życiu codziennym. Tak w
kazaniach po niemiecku, ale również
podczas codziennych rozmów z Nie-
mcami używał tylko niemieckich nazw
wsi ze swej i sąsiednich parafii. Gdy pro-
wadził msze po polsku, wówczas używał
polskiego nazewnictwa. 

Nabożeństwa niedzielne w Długiem
Starem odprawiano w następującym ob-
rządku. O godz. 8 nabożeństwo z pol-
skim śpiewem i krótkim kazaniem w
języku polskim. O godz. 11.30 nabożeń-
stwo z kazaniem w języku niemieckim.
W uroczyste święta, jak Boże Narodze-

nie, następowały zmiany roczne.
Raz główne nabożeństwo z kaza-
niem w języku niemieckim, na-
stępny rok z kazaniem w języku
polskim. Zmiany obowiązywały
także podczas Bożego Ciała. I tak
jednego roku śpiewy procesji poza
kościołem do ostatniego ołtarza w
języku niemieckim, a w drodze po-
wrotnej do kościoła w języku pol-
skim. W roku następnym było
oczywiście odwrotnie. 

Parafia Długie Stare liczyła
wówczas ogółem 978 dusz, w tym
narodowości polskiej 722, a naro-
dowości niemieckiej 256 dusz. Tyle
policyjny raport. 

A my cofnijmy się jeszcze w
czasie do roku 1927. W dniach od
3 do 11 września odbył się wtedy
odpust w Górce Duchownej. W
niedzielę, 4 września, przybyło tam
kilkanaście pielgrzymek z różnych
miejscowości. Ksiądz Kliche przy-
prowadził ze swej parafii 70 osób,
poza tym była jeszcze licząca 150
wiernych grupa ze Święciechowy.
Z kolei w sobotę, 10 września, pro-
boszcz z Długiego Starego odpra-
wił tam jedną ze mszy. 

Tajne raporty
o proboszczach 

19 stycznia 1939 roku do
wszystkich gmin w Polsce roze-
słano polecenia sporządzenia ra-
portów na temat nieruchomości,
jakimi zarządzały poszczególne
parafie. Niestety, z tych okolic za-
chowały się tylko informacje z
gminy Włoszakowice, a więc i z
parafii w Krzycku Małym, które
wtedy w skład tej gminy wchodziło.
Posiadała ona 36. 43. 10 ha grun-
tów.

Wkrótce groźba nowej wojny
stała się realna. Może uściślijmy -
prawie nikt nie wierzył, że może
wybuchnąć, jednak władze przy-
gotowywały się i na tę ewentual-
ność. Przy czym chciały wiedzieć,
kto wewnątrz kraju może stanowić
niebezpieczeństwo. Dlatego w
lipcu 1939 roku nakazały policjan-
tom sporządzenie notek dotyczą-
cych postaw społecznych i
politycznych księży. Tu zachowało
się więcej informacji z gminy Świę-
ciechowa. O proboszczu z Krzycka
Małego napisano: "W Krzycku
Małym ksiądz proboszcz Węcław-
ski mimo że jest Polakiem - trak-
tuje na równi tak parafian
narodowości polskiej jak i niemiec-
kiej i opiekuje się niemiecką orga-
nizacją V. D. K. więcej aniżeli
organizacjami polskimi". Dodam,
że nie wiem, co to za organizacja.

W tej notce znalazła się także
informacja o Gołanicach. O tutej-
szym proboszczu napisano: "W
Gołanicach ksiądz proboszcz Ra-
demacher jest Niemcem i poza
sprawami kościelnymi odnosi się
obojętnie na przejawy życia spo-
łecznego. Politycznie nie udziela
się". 

Jeśli faktycznie był obojętny na

sprawy życia społecznego, to
chyba zobojętniał z wiekiem. W lis-
topadzie 1920 roku zmanipulował
bowiem wybory Dozoru Kościel-
nego parafii w Gołanicach. Na ze-
branie, podczas którego wyborów
dokonano, zaprosił tylko niemiec-
kich parafian. W odpowiedzi na to
Polacy złożyli oficjalną skargę do
Starostwa Powiatowego w Lesz-
nie. 

Na koniec informacja ze Świę-
ciechowy. Tu napisano: "W Świę-
ciechowie ksiądz proboszcz
Małecki Stanisław /od roku 1938/
pracuje w taki sam sposób, jak

ksiądz proboszcz (tu niestety poja-
wia się słowo nieczytelne, za-
pewne nazwisko poprzedniego
proboszcza - przyp. D. S.) Do-
dajmy, że w tym spisie nie znalazł
się proboszcz z Długiego Starego.
Wygląda na to, że nic nowego ani
dobrego się po nim nie spodzie-
wano i w tym przypadku służbową
notkę sobie darowano. 

DAMIAN SZYMCZAK 
Źródło: Archiwum Państwowe w

Lesznie, Starostwo Powiatowe w Lesz-
nie, Sprawy Kościelne, sygnatura 110.
Gazeta Polska, nr 243 z 1927 r. 

Życie sportowe jest kolorowe -
pod takim hasłem odbyła się im-
preza w Gołanicach. W niedzielę,
22 września, mieszkańców wsi na
boisko sportowe w Gołanicach za-
prosiło Stowarzyszenie Aktywni dla
Gołanic. 

W przygotowaniu imprezy po-
magali: Rada Sołecka, OSP oraz
Zespół Śpiewaczy Karolinki. Orga-
nizatorzy postawili na zdrowy tryb
życia. Przygotowano różnorodne
dyscypliny, konkurencje sportowe i
sprawnościowe. Oddzielne dla
dzieci i dorosłych. Różniły się
oczywiście poziomem trudności.
Odbył się także marsz z kijkami.
Instruktor WOPR Adam Rosik

przeprowadził instruktaż udziela-
nia pierwszej pomocy przedme-
dycznej. Natomiast pielęgniarka
mierzyła uczestnikom spotkania
ciśnienie. Dla dzieci zorganizo-
wano dodatkową atrakcję - malo-
wanie buziek. Osoby biorące
udział we wspólnej zabawie otrzy-
mały kartki, na których zbierały
pieczątki za każdą wykonaną kon-
kurencję. Po otrzymaniu wszyst-
kich pieczątek dostali upominki na
pamiątkę uczestnictwa w integra-
cyjnej imprezie. Na wszystkich
czekał zdrowy poczęstunek, woda
i owoce. Impreza dofinansowana
została ze środków gminy z tzw.
małych grantów. 

Sportowa niedziela
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We wtorek, 1 października,
weszło w życie świadczenie
500+ dla osób niezdolnych do
samodzielnej egzystencji, które
będzie wypłacane przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych. 

To dodatkowe wsparcie dla
osób, które ponoszą stałe koszty
związane z pielęgnacją, rehabilita-
cją i opieką medyczną. Aby otrzy-
mać to świadczenie, trzeba spełnić
określone warunki. Szczegółowe
informacje dostępne są na stronie

internetowej www.zus.pl w za-
kładce świadczenia. 

Mogą Państwo w tej sprawie
skorzystać także z pomocy eks-
pertów z Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych. Zapraszamy do pla-
cówek ZUS w poniedziałki od 8 do
18 i od wtorku do piątku od 8 do
15, gdzie w Sali Obsługi Klienta
pracownicy ZUS udzielą Państwu
informacji i będą służyć pomocą
przy wypełnianiu wniosku.

Świadczenia uzupełniające

Każdego roku uczniowie z
terenu naszej gminy biorą
udział w akcji sprzątania
świata. Nie inaczej było w tym
roku. 

Uczniowie z Lasocic, Długiego
Starego i Święciechowy przyłą-
czyli się do akcji sprzątania
świata, która tym razem odbywała

się ph. " Nie śmiecimy - sprzą-
tamy - zmieniamy". Dzieciaki
uzbrojone w rękawiczki i worki wy-
ruszyły w teren, aby oczyścić ze
śmieci okolicę. W ten sposób
uczniowie dali wspaniały przykład
dorosłym i swoim rówieśnikom,
którzy nie zawsze pamiętają o
właściwym zachowaniu.

Rodzinnie na rajdzie

Aż piętnaście drużyn wzięło
udział w Rodzinnym Rajdzie Ro-
werowym, który odbył się w nie-
dzielę, 22 września, w
Przybyszewie. Łącznie w zaba-
wie wzięło udział ponad siedem-
dziesięciu rowerzystów. Drużyny
miały do pokonania trasę ok. 7
km wiodącą leśnymi i polnymi
drogami. Na trasie młodzież przy-
gotowała konkurencje sprawno-
ściowe oraz test wiedzy.

Pamiątkowe dyplomy i nagrody
dla zwycięzców wręczył starosta
powiatu leszczyńskiego Jarosław
Wawrzyniak. Organizatorzy dzię-
kują wszystkim uczestnikom rajdu
za udział. Na rodzinny rajd zapro-
siło Stowarzyszenie ZMW z Przy-
byszewa. Wydarzenie odbyło się
w ramach projektu "Odkryj skarb -
co kryją wsie", który jest dofinan-
sowany przez powiat leszczyński.

Na maila naszej redakcji
wpłynęło zapytanie od studenta
z terenu naszej gminy, jak to
możliwe, że podczas szukania
informacji do pracy licencjackiej
znalazł w Bibliotece Jagielloń-
skiej w Krakowie wszystkie
egzemplarze “Kuriera Święcie-
chowskiego.”

Odpowiadamy, że nasz mie-
sięcznik zobowiązany jest do wy-
syłki tzw. egzemplarza
obowiązkowego. 

Egzemplarz obowiązkowy to
nałożony na wydawców obowią-
zek dostarczania do określonych
bibliotek nieodpłatnie każdej publi-
kacji ukazującej się na terenie Pol-
ski tj.: książek, czasopism, map,
atlasów, globusów, nut, druków
ulotnych, oprogramowań, filmów i
nagrań dźwiękowych w postaci fi-
zycznej lub cyfrowej, druków braj-
lowskich.

I tak co miesiąc nasza redakcja
wysyła 17 egzemplarzy “Kuriera
Święciechowskiego” do bibliotek

ogólnopolskich i 6 egzemplarzy do
bibliotek regionalnych. Nasz mie-
sięcznik trafia m.in. do Biblioteki
Narodowej w Warszawie, Biblioteki
Jagiellońskiej w Krakowie, biblio-
tek uniwersyteckich w Łodzi, Toru-
niu, Poznaniu, Warszawie,
Wrocławiu, bibliotek w Lublinie,
Katowicach, Szczecinie, Gdańsku,
Zielonej Górze itd. Ponadto nasza
samorządowa gazeta trafia też do
Miejskiej Biblioteki Publicznej i Ar-
chiwum Państwowego w Lesznie. 

Pytania czytelników

W sobotę, 21 września, mieszkańcy Lasocic i Przybyszewa wzięli
udział w całodniowej wycieczce do Wrocławia. Razem z prze-
wodnikiem zwiedzali urokliwą stolicę Dolnego Śląska, zjedli
wspólny posiłek i mieli czas wolny na odpoczynek i zakupy. A na
zakończenie dnia obejrzeli spektakl w Teatrze Polskim we Wroc-
ławiu pt. "Ożenić się nie mogę". Wyjazd zorganizowano w ramach
projektu "COOLturalny senior" dofinansowanego przez Samorząd
Województwa Wielkopolskiego.

Sprzątanie świata
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Z wizytą u radnej 
Nasza redakcja umówiła się na rozmowę o swoim życiu i obecnych

obowiązkach z panią Dominiką Dudzisz z Długiego Nowego, radną
gminy Święciechowa. 

Pani Dominika pochodzi z
Drzeczkowa koło Osiecznej. Tam
rozpoczęła swoją edukację, cho-
dziła do przedszkola i szkoły pod-
stawowej. W tym czasie chętnie
uczestniczyła w występach arty-
stycznych. Lubiła występy przed
publicznością. Brała udział w ja-
sełkach, recytowała wiersze na
uroczystościach szkolnych. Chęt-
nie też uczestniczyła w zawodach
sportowych. Po szkole podstawo-
wej rozpoczęła naukę w szkole za-
wodowej w Lesznie na kierunku
ciastkarz, a następnie zdobyła
zawód technika technologii żywno-
ści. 

Krótko po szkole pani Dominika
zawarła związek małżeński. Po
ślubie z mężem Jackiem zamiesz-
kali w Długiem Nowem, w domu
rodzinnym męża, w którym byli też
teściowie i rodzeństwo pana
Jacka. W roku 2012 państwo Du-
dziszowie zakończyli budowę swo-
jego domu. Stanął on w
sąsiedztwie domu rodzinnego. Są
"na swoim", ale bliskich mają cały
czas przy sobie. Pani Dominika i
pan Jacek mają dwóch synów:

szesnastoletniego Kacpra i dzie-
sięcioletniego Filipa. Kacper ukoń-
czył gimnazjum i rozpoczął naukę
w szkole zawodowej na kierunku
mechanik. Jego pasją jest rolnic-
two. Młodszy syn Filip chodzi do
szkoły podstawowej w Długiem
Starem. Gra w piłkę nożną.
Chłopcy interesują się wędkar-
stwem. W wolnych chwilach razem
z tatą jeżdżą na ryby. 

Po technikum pani Dominika
rozpoczęła pracę w leszczyńskiej
ciastkarni. - Pracowałam tam trzy
lata - mówi pani Dominika. - To
była bardzo fajna, słodka praca.
Pasja związana z pieczeniem po-
została we mnie do dziś. W wolnej
chwili piekę ciasta i torty na uro-
czystości swoje i bliskich. 

Po przerwie w pracy zawodo-
wej zatrudniła się w leszczyńskiej
firmie EuroComfort. Pracuje tam
do dnia dzisiejszego, od piętnastu
lat. Doświadczenie w pracy spra-
wiło, że w ciągu dnia pracuje na
różnych stanowiskach: jako koor-
dynator produkcji, magazynier, a
nawet jako operator wózka widło-
wego. Państwo Dudziszowie pro-

wadzą też małe gospodarstwo w
Długiem Nowem. Pracę w nim wy-
kazują mąż i jego rodzice, a z naj-
większą radością pracuje na
gospodarstwie starszy syn Kacper. 

Pani Dominika od siedmiu lat
udziela się w Kole Gospodyń Wiej-
skich. A od trzech lat jest jego prze-
wodniczącą. 

W ostatnich wyborach samo-
rządowych Dominka Dudzisz wy-
brana została przez mieszkańców
Długiego Nowego i Trzebin na
swoją radną. Jest to dla niej nowa
rola, ale sprawuje to stanowisko z
przyjemnością. Lubi nowe wyzwa-
nia. Pracuje w Komisji Kultury,
Zdrowia, Oświaty i Pomocy Spo-
łecznej oraz w  Komisji Skarg i
Wniosków. 

Podkreśla, że jest dostępna dla
mieszkańców. Można się do niej
zgłaszać z problemami lub spo-
strzeżeniami dotyczącymi wsi Dłu-
gie Nowe i Trzebiny. W miarę
możliwości postara się zająć spra-
wami zgłaszanymi przez miesz-
kańców. Do tej pory na
posiedzeniach komisji i sesjach
prowadziła rozmowy związane z

naprawą drogi przebiegającej
przez Długie Nowe i chodnika
wzdłuż tej drogi, pozyskania te-
renu pod boisko sportowe w Dłu-
giem Nowem, naprawą drogi od
krzyża do placu zabaw w Trzebi-
nach, gazyfikacją w tych miejsco-
wościach. 

Pani Dominika cieszy się ze
współpracy z sołtysami obu wio-
sek. Razem się konsultują, radzą,
rozmawiają o bieżących potrze-
bach i sprawach dotyczących ich
wsi. 

W wolnych chwilach spędza
czas w kuchni na pieczeniu. To
sprawia jej wiele radości i pozwala
na chwilę wyłączyć się od co-
dziennych obowiązków. A rodzina
z przyjemnością próbuje różnorod-
nych domowych ciast. 

Wypoczynek w Świnoujściu
W tym roku pogoda kaprysiła.

Mimo to uczestnicy korzystali z
wielu atrakcji. Pobyt rozpoczęli wie-
czorkiem tanecznym z grillem. W
tym czasie grali w boules i molki.
Wszyscy świetnie się bawili. Utwo-
rzyły się małe grupki, które korzys-
tały z wyjazdów rowerowych, które
prowadziła Longina Raburska. W
niedzielne popołudnie udali się spa-
cerkiem do Muzeum Rybołówstwa
Morskiego. Zapoznali się z historią

W dniach od 15 do 28 września emeryci z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów przebywali na turnusie wczasowym w Świnoujściu. Wyjechały 44 osoby. 

miasta, obejrzeli wystawę rafy ko-
ralowej, wystawę bursztynu oraz z
pozostałą tematyką morską

Następnie podziwiali 218 met-
rowy wycieczkowiec BALMORAL,
który przypłynął do Świnoujścia. W
2012 roku BALMORAL podążał
trasą RMS Titanic, aby upamiętnić
100. rocznicę zatonięcia transatlan-
tyku. Zrobił na nich ogromne wra-
żenie. Kierownictwo ośrodka
zorganizowało im wycieczkę wyjaz-
dową do Kamienia Pomorskiego na
koncert organowy, oraz do Niecho-
rza i Pustkowa. Pomimo niesprzy-
jającej pogody wszyscy zadowoleni
wracali do domu, oczekując już na
następny turnus, który odbędzie się
w 2020 roku. 
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Pierwszego dnia jesieni najmłodsi uczniowie szkół podstawowych
z Długiego Starego i Lasocic wybrali się na Święto Pieczonego
Ziemniaka. Zorganizowano dla nich wykopki z prawdziwego zda-
rzenia. Na polu dzieci samodzielnie zbierały ziemniaki. Każdy
uczeń odkładał wybranego ziemniaka - cudaka do wykorzystania
w pracy plastycznej. Klasa II kontynuowała zajęcia, a pierwszo-
klasiści udali się na ognisko do państwa Klichów. Uczniowie we-
soło i aktywnie spędzili dzień, bawiąc się na świeżym powietrzu.
Upiekli kiełbaski i skosztowali upieczonych w żarze ziemniaków.
Pogoda dopisała, humory także. 

Mieszkańcy Strzyżewic i okolic
we wrześniu i październiku korzys-
tali z zajęć i spotkań zorganizowa-
nych w ramach projektu "50+ to nie
czas na nudę". Projekt dofinanso-
wany został przez Fundację BGK.
Uczestnicy rozpoczęli spotkania
od ćwiczeń rehabilitacyjnych, bo-
wiem zdrowie ponad wszystko. Za-
jęcia odbywały się w świetlicy w
Strzyżewicach. Następnie ekipa
wyruszyła na spacer z kijkami, ko-
rzystała z pogody, ale nie odpusz-

czała wysiłku fizycznego. Grupę
prowadziła instruktorka z FIT Stu-
dio Żniwna. Pod koniec września w
ramach projektu zorganizowano
cykl warsztatów z dietetyczką Pa-
melą Urbaniak. Omawiano m. in.
zdrowe odżywianie, żywienie w
wybranych jednostkach chorobo-
wych, a na ostatnim spotkaniu
przeprowadzono analizę składu
ciała z interpretacją wyników.
Wszystkie warsztaty były dla
uczestników bezpłatne. 

Nie ma czasu na nudę
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HOROSKOP

Baran 21.03-19.04
Najbliższy miesiąc zaskoczy Cię

intensywnością. Od początku spadnie
Ci na głowę mnóstwo zadań do wyko-
nania. Będziesz musiała wejść na naj-
wyższe obroty. Ktoś bliski poprosi o
pożyczkę. 

Byk 20.04-20.05
Znajdziesz się w centrum zainte-

resowania. Co chwilę ktoś będzie od
Ciebie czegoś chciał. Nie panikuj.
Bliska Ci osoba odniesie prawdziwy
sukces. Będziesz bardzo dumna.   

Bliźnięta 21.05-21.06
Nadchodzi dobry czas na zapla-

nowanie większych zakupów do
domu. Finanse będą dużo lepsze. Nie
angażuj się za bardzo w problemy in-
nych. Czasem wystarczy dobra rada.

Rak 22.06-22.07
Wstrzymaj się na razie z wydat-

kami. Pieniądze będą Ci bardzo po-
trzebne na wsparcie bliskiej osoby.
Będziesz też miała okazję spotkać się
z niezwykle miłymi ludźmi. Nie odrzu-
caj zaproszeń do wyjścia z domu.  

Lew 23.07-22.08
Nawet jeśli masz przed sobą

trudne sprawy, poradzisz sobie. O
wsparcie poproś bliskich. W pracy
pewne zmiany i ewentualność służbo-
wych wyjazdów. Nie zapomnij o ro-
dzinnej uroczystości. 

Panna 23.08-22.09
Twoje marzenia dotyczą bliskiej

osoby i wreszcie się spełnią. W pracy
może dojść do redukcji etatów, za-
dbaj, by nie dotyczyły Ciebie. Pokaż,
ile naprawdę możesz firmie dać.  

Waga 23.09-22.10
Zapowiada się bardzo dobry czas

na linii zawodowej. Może to być pro-
pozycja nowej pracy, a może zmiana
zakresu obowiązków. W uczuciach
sporo zawirowań i nowa znajomość.
Zapowiada się flirt. 

Skorpion 23.10-21.11
Wykaż wyrozumiałość wobec

pewnej Panny. Wasze nieporozumie-
nia mogą zniszczyć przyjaźń. Znajdź
czas na wspólne wyjaśnienia z ro-
dziną. Dobrze byłoby wybrać się na
grzyby. 

Strzelec 22.11-21.12
Pojawi się pokusa zakupów na

raty. Przemyśl to jeszcze, a przede
wszystkim dokładnie przelicz. Ocze-
kuj na przesyłkę, która sprawi Ci ra-
dość. Będziesz mogła podzielić się
czymś z rodziną. 

Koziorożec 22.12-19.01
Zrób porządki z nieużywanymi

ubraniami, wyrzuć niepotrzebne rze-
czy z szaf, z piwnicy. Poczujesz się
wolniejsza. Codziennie spaceruj, uni-
kaj długiego siedzenia. Przebadaj krę-
gosłup.

Wodnik 20.01-18.02
Nadchodzące dni mogą okazać

się niezwykle atrakcyjne. Ktoś zapro-
ponuje Ci wyjazd, ktoś inny zorgani-
zuje imprezę. W domu szykuje się
remont i przemeblowanie. 

Ryby 19.02-20.03
Trochę dobrze, trochę źle, jak to w

życiu. Gwiazdy mówią, że masz
szansę na wygraną lub dodatkowy
przypływ gotówki. Uważaj na plotka-
rzy.

Czas na grzyby. W naszych la-
sach bez większych problemów
znajdziemy kurki. A właśnie z nich
przygotować możemy pyszną
zupę. Poniżej prezentujemy prze-
pis. 

Potrzebne produkty: litr bu-
lionu, 350 g kurek, 350 g ziemnia-
ków, marchewka, cebula, ząbek
czosnku, 2 łyżki masła, 2 łyżki po-
siekanego szczypiorku, szczypta
kurkumy, łyżka posiekanego ko-
perku, 4 łyżki gęstej śmietany
18%. 

Sposób przygotowania: Na
maśle zeszklij pokrojoną w kos-
teczkę cebulę, dodaj umyte kurki
oraz obrany i przekrojony na pół
czosnek. Smaż, mieszając, ok. 7 -
10 min. 

Dodaj obrane i pokrojone w
kostkę ziemniaki oraz startą na
tarce marchewkę. Wlej gorący bu-
lion, dodaj kurkumę i zagotuj
składniki. 

Zmniejsz ogień, przykryj i gotuj
ok. 15 - 20 min, aż ziemniaki będą
miękkie. Na koniec dodaj koperek
i szczypiorek, dopraw pieprzem. 

Rozlej porcje zupy do mise-
czek. Do każdej włóż łyżkę śmie-
tany i udekoruj koperkiem. 

Sezonowa zupaKRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

1. Rodzaj rzeczownika
2. W kłosie
3. Oddanie czci królowi
4. Syte lenistwo
5. Zniewaga
6. Na przykład ropa
7. Znawca piękna

8. Układanka Rubika
9. Defilada
10. Opłata za naukę
11. Pojazd króla
12. Egzamin dojrzałości
13. Ciastko - kulka
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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: ZBIERAMY WAKACYJNE WSPOM-
NIENIA. W drodze losowania wyłoniliśmy zwyciężczynię. Jest nią      Daria Fic
ze Święciechowy . Nagrodę można odebrać w Samorządowym Ośrodku
Kultury w godz. od 8 do 15. Gratulujemy. Na rozwiązania czekamy do 25
października.  

* Ta maseczka działa na włosy
jak pielęgnujący zabieg u fryzjera.
Warto ją zastosować raz w tygod-
niu. Należy zmieszać łyżkę soku z
cytryny, jedno żółtko oraz łyżkę
oliwy i nanieść tę papkę na włosy.
Po godzinie zmyć głowę delikat-
nym szamponem. 

* Maseczka z melona ożywi
cerę. Wystarczy zmieszać 2
szklanki rozgniecionego miąższu z
melona, po łyżce soku i startej
skórki z limonki oraz łyżkę mąki
ziemniaczanej. Taką maseczkę
należy nałożyć na oczyszczoną
skórę twarzy i pozostawić do wy-
schnięcia, a więc ok. 15 min.
Potem zmyć letnią wodą. Stoso-
wać raz w tygodniu. 

Dla włosów
i dla cery

KALAFIOR
Potrzebne produkty: 2 kg kala-

fiora, 1 kg pomidorów, 200 ml
oleju, 120 ml octu 6%, 100 g
cukru, łyżeczka soli, 2 czerwone
papryki, pęczek natki pietruszki, 8
ząbków czosnku. 

Sposób przygotowania: Kala-
fior podziel na małe różyczki.
Gotuj ok. 5 min w lekko osolonej
wodzie. Odcedź i wystudź. 

Pomidory drobno pokrój. Pap-
ryki bez pestek pokrój w paski.

Natkę i czosnek drobno posiekaj.
Warzywa (bez kalafiora) zalej
octem i olejem. Wsyp cukier i sól.
Zagotuj. Dołóż kalafior i duś 30
min. 

Czyste słoiki napełnij po brzegi
gorącą sałatką. Zakręć i odwróć
do góry dnem. Zostaw na 30 min. 

CUKINIA
Potrzebne produkty: 4 średnie

cukinie. DO KAŻDEGO SŁOIKA:
plasterek cebuli, 1/2 łyżeczki gor-
czycy, kilka gałązek koperku, liść

laurowy. ZALEWA: 5 szklanek
wody, 2 szklanki octu jabłkowego,
szklanka cukru, 2 łyżki soli, 2 łyżki
curry. 

Sposób przygotowania: Cuki-
nię umyj, przekrój wzdłuż na pół i
usuń gniazda nasienne. Miąższ
pokrój w kawałki. 

Do wyparzonych słoików włóż
liść laurowy, gorczycę, koperek,
cebulę i kawałki cukinii. Na za-
lewę zagotuj wodę z cukrem i
solą. Następnie wlej ocet jabł-
kowy i wsyp curry. Dokładnie wy-
mieszaj. Ciepłą zalewą zalej
cukinię. Słoiki zakręć i pasteryzuj
przez 10 min. 

Marynowane warzywa
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ZIMOWY BAŁWANEK
Biblioteka działająca przy Samorządowym Ośrodku
Kultury w Święciechowie ogłasza coroczny konkurs
świąteczny. W tym roku tematem przewodnim kon-
kursu będzie "Zimowy bałwanek". Regulamin i szcze-
góły dotyczące konkursu dostępne będą w
najbliższym czasie na plakatach i Facebooku biblio-
teki. Więcej informacji podamy także w listopado-
wym wydaniu naszego miesięcznika. Konkurs
rozstrzygnięty zostanie na początku grudnia. Już
dziś można pomyśleć o swoim udziale w konkursie i
o technice, w jakiej wykonamy zimowego bałwanka. 

Każdego miesiąca przedsta-
wiamy jedną z książkowych no-
wości, jakie odnaleźć można na
półkach święciechowskiej biblio-
teki. Tym razem jest to książka
"Milion nowych chwil" napisana
przez Katherine Center. "Milion
nowych chwil" to niezapomniana
historia miłosna o odnajdywaniu
radości nawet w najtrudniejszych
okolicznościach. Margaret Ja-
cobsen ma przed sobą świetlaną
przyszłość: narzeczonego, któ-
rego uwielbia, wymarzoną pracę i
obietnicę doskonałego życia tuż
za rogiem. Nagle wszystko, na co
tak ciężko pracowała, obraca się
wniwecz. Trafia do szpitala, gdzie
zmuszona jest stawić czoła świa-
domości, że nic już nie będzie
takie jak wcześniej. Odnalezienie
się w nowej sytuacji jest trudne,

a sprawy nie ułatwią skrywane
przez lata rodzinne sekrety…
Książka ta, która zrobiła z Kathe-
rine Center gwiazdę literatury ko-
biecej w Stanach Zjednoczonych.
To pełna uroku i nadziei roman-
tyczna powieść, która z każdą
stroną coraz bardziej rozmiękcza
serca czytelników.

Bibliotekarz radzi

Spotkanie z policjantem

Wrzesień w przedszkolu i szko-
łach minął pod znakiem bezpie-
czeństwa. Wszystkie grupy z
Przedszkola Samorządowego
gminy Święciechowa spotkały się z
policjanantem. Na podobne spot-
kanie z policjantem umówili się też
pierwszoklasiści. Funkcjonariusz

rozmawiał z dziećmi o zachowaniu
bezpieczeństwa w drodze do
szkoły i przedszkola, a zwłaszcza
o konieczności używania odbla-
sków i potrzebie zachowania
ostrożności podczas przechodze-
nia przez jezdnię. Przypomniał
także numery alarmowe. 

W maju w naszej gminie powstało kolejne stowarzyszenie o na-
zwie "Lasocice w Pasją". W skład Zarządu stowarzyszenia wcho-
dzą: Wiesława Małycha - prezes, Katarzyna Dąbkowska -
sekretarz oraz Magdalena Wasilewska - skarbnik. Powstali po to,
aby dzielić się z mieszkańcami swoimi pasjami, zachęć do ak-
tywnego spędzania czasu, a przede wszystkim aktywizować
mieszkańców do wspólnych działań. Dzięki dofinansowaniu z Po-
wiat Leszczyński już w październiku i listopadzie odbędą się
warsztaty dla mieszkańców powiatu. Zapraszamy na jedne z
warsztatów - informacje na plakacie. 
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Rozpoczynamy nowy rok szkolny
Każdego roku witamy na łamach naszej gazety uczniów, którzy zakończyli swoją przygodę w zerówkach i zaczęli naukę w I klasach
Szkoły Podstawowej. Ich edukacyjna ścieżka właśnie się zaczyna i trwać będzie przez kilkanaście kolejnych lat. W Święciechowie
utworzone zostały dwa oddziały I klas. Wychowawstwo objęły nad dziećmi: Jowita Pietrucha i Katarzyna Malcherek. W pozostałych
szkołach naszej gminy utworzono po jednej klasie I. W Lasocicach wychowawczynią jest Joanna Majchrzak, natomiast w Długiem
Starem opiekę nad grupą sprawuje nowa nauczycielka Iwona Dziwińska i nauczyciel wspomagający Emilia Ścibiwołk. Początkują-
cym uczniom życzymy samych sukcesów i wysokich wyników w nauce. Powodzenia!

Święciechowa

Lasocice

Długie Stare

www.rowery.swieciechowa.eu
...rowerzyści I SPACEROWICZE zostawiają w regio-

nie 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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DRUŻYNY Z POWIATU

Uczestniczyli w nich: poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Jan Dziedziczak, starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak, prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lesznie - dh Stanisław Wolniczak oraz burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu leszczyń-
skiego. 

W zawodach wzięło udział 26 drużyn pożarniczych. Po zaciętej rywalizacji zawodników i zakończeniu konkurencji biegu sztafetowego
z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowego, ogłoszono wyniki. Najlepszą męską drużyną w powiecie okazała się drużyna OSP Bukówiec
Górny, natomiast najlepszą drużyną wśród kobiet była OSP Wilkowice. 

Klasyfikacja generalna zawodów w grupie męskiej przedstawia się następująco: I - OSP Bukówiec Górny, II - OSP Górzno gr. 1, III -
OSP Grodzisko, IV - OSP Święciechowa, V - OSP Górzno gr. 2, VI - OSP Targowisko, VII - OSP Brenno, VIII - OSP Kaczkowo. 

W grupie kobiet przyznano następujące miejsca: I - OSP Wilkowice, II - OSP Mierzejewo, III - OSP Bukówiec Górny, IV - OSP Brenno,
V - OSP Osieczna, VI - OSP Niechłód. 

W grupie CTIF (dziewczynki) drużyny zajęły następujące miejsca: I - MDP Wilkowice, II - MDP Kąkolewo, III - MDP Mierzejewo, IV - MDP
Przybyszewo i V - MDP Kaczkowo. 

Natomiast klasyfikacja generalna zawodów w grupie CTIF (chłopcy) przedstawia się następująco: I - MDP Wilkowice, II - MDP Belę-
cin, III - MDP Przybyszewo, IV - MDP Wyciążkowo, V - MDP Świerczyna, VI - MDP Brenno, VII - MDP Dąbcze. 

W sobotę, 7 września, na boisku sportowym w Święciechowie odbyły się X Powiatowe Zawody Sportowo -
Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego. Za-
wody zorganizowane zostały przy współudziale Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Lesznie oraz leszczyńskiej Komendy Miejskiej PSP.


