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Jedno z ważniejszych świąt państwowych, przypadające 11 listopada, od lat odbywa się w naszej gminie w Długiem Sta-
rem. Tak było i tym razem. Na gminne obchody odzyskania nieodległości zaprosili: dyrekcja Szkoły Podstawowej, grono pe-
dagogiczne i społeczność szkolna z Długiego Starego przy współudziale Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie. 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Długiem Starem rozpoczęto w kościele pw. św. Marcina w Długiem Sta-
rem mszą św. w intencji Ojczyzny. Po nabożeństwie w Sali Wiejskiej uczniowie oraz nauczyciele zaprezentowali patriotyczną
część artystyczną, po czym udali się przed obelisk znajdujący się przy szkole. Tam złożono kwiaty i zapalono znicze. W uro-
czystości wzięli udział: przedstawiciele władz, samorządowcy, poczty sztandarowe, organizacje społeczne, młodzież szkolna
oraz mieszkańcy gminy. 

W piątek, 8 listopada, dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Święciechowie oraz uczniowie szkół pod-
stawowych w naszej gminie o godz. 11:11 odśpiewały hymn Polski w ramach projektu “Niepodległa do hymnu.”. 

W poniedziałek, 11 listopada, w naszej gminie odbył się także Bieg Niepodległości oraz Przegląd Chórów i Zespołów Śpie-
waczych "Pieśń Patriotyczna".

Zobacz więcej na str. 16

w naszej gminie
11 Listopada



[ 2 ] KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Medale dla par małżeńskich W czwartek, 24 października, w
restauracji Scarabeus w Święcie-
chowie szesnaście par z terenu
gminy Święciechowa otrzymało
medale "Za długoletnie pożycie
małżeńskie". Medale przyznaje
Prezydent RP, a wręczał je wójt
gminy Święciechowa Marek Lo-
rych. Gratulacje składał: Janinie i
Łucjanowi Biegała z Długiego Sta-
rego, Zdzisławie i Czesławowi Men-
cel ze Święciechowy, Krystynie i
Stanisławowi Wawrzyniak ze Świę-
ciechowy, Krystynie i Aleksandrowi
Leciejewskim z Przybyszewa, Miro-
sławie i Janowi Markiewicz z Laso-
cic, Halinie i Bolesławowi Mazurek
ze Święciechowy, Helenie i Roma-
nowi Strzelczyk z Święciechowy,
Irenie i Janowi Wójcickim z Lasocic,
Cecylii i Edwardowi Niedźwieckim z
Henrykowa, Wandzie i Zbigniewowi
Gorwa ze Święciechowy, Aleksan-
drze i Bolesławowi Dodot z Krzycka
Małego, Władysławie i Antoniemu
Drebot z Długiego Starego, Dorocie
i Antoniemu Sprutta z Lasocic, Ja-
ninie i Franciszkowi Lorenc z
Krzycka Małego, Krystynie i Edwar-
dowi Paciorek z Trzebin oraz Hali-
nie i Edwardowi Herkt ze
Święciechowy za wspólnie przeży-
tych 50 lat. Po oficjalnej części
uroczystości dla jubilatów przygoto-
wano słodki poczęstunek, a w czę-
ści artystycznej zaprezentowały się
dzieci z grupy “Jeżyki'' z Przed-
szkola Samorządowego w Święcie-
chowie.

Wspólnie śpiewane przeboje

składała autografy i pozowała do
wspólnych pamiątkowych fotografii. 

"Motylem jestem", "Staruszek
świat", "Odpływają kawiarenki",
"Nie wrócą te lata", "Tyle słońca
w całym mieście"…. i wiele in-
nych przebojów rozbrzmiało w
niedzielę, 20 października, w Sali
Wiejskiej w Święciechowie. 

Przez ponad godzinę przeboje
dwóch znanych artystek polskiej
sceny muzycznej Anny Jantar i
Ireny Jarockiej wykonywała ar-
tystka Anna Żebrowska. Wokalistka
preferuje śpiewanie piosenek o nie-
wątpliwej, pełnej uroku melodyjno-
ści i z wartościowym tekstem. Jest
członkiem Stowarzyszenia Artystów
Wykonawców Utworów Muzycz-
nych i Słowno - Muzycznych oraz
Moniuszkowskiego Towarzystwa
Kulturalnego w Kudowie Zdroju.
Występowała m. in. w filmach reali-
zowanych dla TVP, koncertowała w
Gruzji, na Słowacji, w Niemczech,
na Zamku Królewskim oraz Zamku
Wilanowskim w Warszawie, w so-
pockiej Operze Leśnej, brała udział
w koncertach Polskiego Radia. Że-
browska zaśpiewała także dla licz-
nie zgromadzonej publiczności w
Święciechowie utwory ze swojej
ostatniej płyty "W szepcie". Na ko-
niec koncertu bisowała, po czym

Zapraszamy na pełen humoru
spektakl pt."Grubaska", który od-
będzie się w niedzielę, 1 grudnia,
w Sali Wiejskiej w Święciechowie.
Bilety w cenie 20 zł do nabycia w
Samorządowym Ośrodku Kultury
w Święciechowie, ul. Śmigielska
1a. "Grubaska" - w roli tytułowej
Izabela Noszczyk, w reżyserii Bła-
żeja Baraniaka i Elżbiety Zają-
cówny. Producentem spektaklu
jest Teatr Miejski w Lesznie. 



[ 3 ]KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Jak załatwić sprawę
W   U R Z Ę D Z I E  G M I N Y ?
Szanowni Państwo!
Od 1 marca 2019 roku można ubiegać się o rodzicielskie świadczenie

uzupełniające. Świadczenie to ma zapewnić niezbędne środki utrzyma-
nia osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci
lub z tego powodu w ogóle go nie podjęły.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające można otrzymać, jeśli nie po-
siada się dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania i jest się
matką, która ukończyła 60 lat oraz urodziła i wychowała co najmniej 4
dzieci, lub ojcem, który ukończył 65 lat oraz wychował co najmniej 4 dzieci,
ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie
wychowywała.

Warunek urodzenia i wychowywania dzieci dotyczy dzieci własnych,
dzieci współmałżonka, dzieci przysposobionych lub dzieci przyjętych na
wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastęp-
czej zawodowej. Aby otrzymać świadczenie, trzeba mieszkać w Polsce i
mieć tutaj ośrodek interesów życiowych przez co najmniej 10 lat (po ukoń-
czeniu 16. roku życia), a także mieć polskie obywatelstwo lub obywatel-
stwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i
mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce lub zalegalizowany
pobyt w Polsce (jeśli jesteś cudzoziemcem).

W celu otrzymania świadczenia uzupełniającego, trzeba złożyć wnio-
sek w placówce ZUS. Do wniosku należy dołączyć akty urodzenia dzieci
lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad
dziećmi, informację o numerach PESEL dzieci, oświadczenie o sytuacji
osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej oraz inne dokumenty, które
mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia. Druk oświadczenia można
znaleźć na www.zus.pl

Wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające rozpatruje prezes
ZUS. Po rozpatrzeniu wniosku otrzymuje się decyzję o przyznaniu prawa
do świadczenia albo o jego odmowie. Jeśli ktoś podlega ubezpieczeniu
społecznemu rolników i nie pobiera emerytury lub renty wyłącznie z ZUS,
wniosek o świadczenie rozpatruje prezes KRUS.

Wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego stanowi do-
pełnienie do najniższej emerytury w przypadku, gdy osoba pobiera eme-
ryturę lub rentę w wysokości niższej od najniższej emerytury. Natomiast
w przypadku, gdy osoba nie pobiera żadnej emerytury ani renty, to świad-
czenie przysługuje w wysokości najniższej emerytury. Od 1 marca 2019
roku wynosi ona 1100 zł i jest co roku waloryzowana.

ZASTĘPCA WÓJTA
PATRYK TOMCZAK

Zakończono prace na ul. Krótkiej w Przybyszewie. Inwestycja rea-
lizowana była w oparciu o umowę nr 123/2019. Wykonawcą była
firma NODO Sp. z o. o. Leszno. Wartość prac brutto wyniosła 237.
116,52 zł. Realizowana była także przebudowa drogi ul. Krótkiej
w Przybyszewie zgodnie z umową nr 154/2019. Wykonawcą rów-
nież była Firma NODO Sp. z o. o. Leszno. Wartość brutto tym
razem wyniosła 136. 281,36 zł. Prace zakończono z końcem
września. 

Plan współpracy

W dniach od 18 do 20 paź-
dziernika delegacja z gminy
Święciechowa wzięła udział w
spotkaniu roboczym gmin part-
nerskich w Esslingen w Nie-
mczech.

Przedstawiciele czterech part-
nerskich gmin z Polski, Niemiec,
Francji i Chorwacji ustalali plan
pracy na kolejny rok. Obecni byli
wszyscy włodarze gmin: Marek Lo-
rych z Polski, Rene Arnaud z Fran-
cji, Friedrich Biegel z Niemiec i
Robert Kraljić z Chorwacji. Jesz-
cze w tym roku zaplanowano dwa
wyjazdy na Jarmarki Świąteczne:
23 - 24 listopada w Aixe-sur-

Vienne we Francji i 7 - 8 grudnia w
Grosshabersdorf w Niemczech. W
roku 2020 odbędą się następujące
imprezy: 20 maja w Malińskiej w
Chorwacji odbędą się jubileusze
10 - lecia czterostronnego partner-
stwa oraz 20 - lecie gmin Świę-
ciechowa, Aixe-sur-Vienne, Gros-
shabersdorf. Po raz pierwszy, 8
sierpnia, w Aixe-sur-Vienne we
Francji odbędzie się Nocny Jar-
mark ze degustacją lokalnych pro-
duktów. Natomiast 21 - 28 sierpnia
do Niemiec wyjedzie na wymianę
grupa młodzieży. Kolejne spotka-
nie robocze zaplanowano na 16 -
18 października w Polsce. 

PRZYJMĘ UCZNIÓW 
W ZAWODZIE ELEKTRYK 

TELEFON KONTAKTOWY - 605 664 785

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.
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Sukces Powsinogi

Przegląd Teatralny w Kościanie
za główny cel obrał sobie prezen-
tację dorobku artystycznego ama-
torskich teatrów dziecięcych i
młodzieżowych, ale też ukazanie
osób z niepełnosprawnością, jako
twórców kultury. Dlatego na impre-
zie można było obejrzeć spektakle

przygotowane także przez
uczniów szkół integracyjnych,
specjalnych czy ośrodków szkolno
- wychowawczych. Warunkiem
uczestnictwa było m.in. przesłanie
nagrania z przedstawieniem i do-
piero na tej podstawie wybierano
zespoły do ścisłego finału, a więc

do prezentacji na przeglądzie. W
tym roku o tytuł najlepszej grupy
walczyło siedem teatrów, m. in. z
Kościana, Poznania, Turku, Koła i
Wolsztyna.

Święciechowscy aktorzy oka-
zali się najmłodszymi uczestni-
kami imprezy. Ich spektakl
opowiadał o odrzuconym chłopcu,
który za jedynego przyjaciela ma
tylko chorego wróbla. Wszystko
zmienia się po spotkaniu ze star-
szym panem, który postanawia
pomóc skrzywdzonemu dziecku
uwierzyć w siebie i pokonać pro-
blemy. 

Spektakl zdobył już nagrodę w
maju. Było to wyróżnienie za krea-

cję aktorską dla Poli Marciniak (od-
twórczyni roli chłopca) na XVI
Ogólnopolskim Przeglądzie Twór-
czości Teatralnej "Maska" w
Nowym Folwarku koło Wrześni.
Był też prezentowany w Sali Wiej-
skiej w Święciechowie w czasie
uroczystości organizowanych
przez szkołę.

Obsada przedstawienia "Wró-
belek": Pola Marciniak, Julia Li-
szatyńska, Weronika Lechańska,
Lena Janiszewska, Zosia Śliwiń-
ska, Józek Pietrucha, Igor Karpo-
wicz, Marcel Marchlewski, Filip
Maćkowiak, Antosia Mrozińska,
Gosia Urbańczak, Mateusz Kajoch
oraz Hubert Bywalec.

W piątek, 18 października, starsza grupa teatrzyku Powsinoga ze
Szkoły Podstawowej w Święciechowie wyjechała do Kościana na III
Ogólnopolski Integracyjny Przegląd Teatralny. Uczniowie po raz
pierwszy prezentowali się na tej imprezie, ale za to z sukcesem - za-
jęli pierwsze miejsce!

Sprzęt dla dzieci 

Przyjacielskie spotkania

Zespół Śpiewaczy Wiola ze
Święciechowy od dwudziestu lat
przyjaźni się z Towarzystwem Mi-
łośników Lwowa i Kresów Połu-
dniowo - Wschodnich z Leszna.
Nic dziwnego, że Wiola uczestni-
czyła w jubileuszu 30 - lecia istnie-
nia tego towarzystwa. We
wrześniu w Miejskim Ośrodku Kul-
tury w Lesznie odbył się “Koncert
piosenki lwowskiej i arii operetko-
wych". Organizatorami wydarzenia
byli: Towarzystwo Miłośników

Lwowa i Kresów Południowo -
Wschodnich, Miasto Leszno oraz
MOK. Na scenie zaprezentowali
się artyści Operetki Poznańskiej i
Zespół Śpiewaczy Wiola. 

Ponadto na początku paździer-
nika Wiola skorzystała z zapro-
szenia lwowiaków na wspólne
spotkanie pn. "Pożegnanie lata",
które odbyło się w Karczmie Boro-
wej w Lesznie. Było ognisko, pie-
czenie kiełbasek i wspólna
biesiada. 

Kilka miesięcy temu na ła-
mach naszej gazety pisaliśmy o
akcji w przedszkolu, podczas
której sprzedawano stroiki i
ozdoby wielkanocne wykonane
przez dzieci, rodziców i przed-
szkolanki. 

Ze sprzedaży wielkanocnych
ozdób udało się zebrać 2814 zł.
Za uzbierane pieniądze zakupiono

nowy sprzęt sportowy dla przed-
szkola. Dzieci mogą już korzystać
z bramek do piłki nożnej, z koszy
do koszykówki, piłek, tuneli, ze-
stawu do tenisa. Dyrekcja przed-
szkola dziękuje wszystkim za
udział w akcji i już dziś zachęca do
wzięcia udziału w kolejnym kier-
maszu, który odbędzie się już przy
okazji świąt Bożego Narodzenia.
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Szkoła Podstawowa w Długiem Starem we współpracy ze Sto-
warzyszeniem Leszczyński Bank Żywności przeprowadziła w
dniach 16 - 18 października zbiórkę środków higienicznych i che-
micznych. Wielu uczniów włączyło się do tej akcji ofiarując różne
najpotrzebniejsze środki higieniczne. Dyrekcja szkoły dziękuje ro-
dzicom i uczniom za okazaną pomoc.

Szkoła pamięta

Uczniowie klasy VIII ze Szkoły
Podstawowej z Lasocic wraz z wy-
chowawcą włączyli się w akcję Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej
"Szkoła pamięta". Celem tej inicja-
tywy jest zorganizowanie działań

upamiętniających ważne postacie
oraz wydarzenia. Kulminację tych
aktywności zaplanowano na 25
października. Uczniowie tego dnia
odwiedzili groby osób cenionych w
społeczności lokalnej.

Zawody u strzelców
Na strzelnicy Bractwa Kurko-

wego we Włoszakowicach odbyły
się zawody członków Klubu Żołnie-
rzy Rezerwy LOK działającego przy
Samorządowym Ośrodku Kultury w
Święciechowie oraz Strzelców
Święciechowskich. Przeprowa-
dzono comiesięczne zawody strze-
leckie zaliczające się do rocznego
rankingu klubu. W tym miesiącu
najlepszy okazał się Zbigniew Zaj-
del zajmując I miejsce na podium.
Kolejne miejsca zajęli: II - Marian
Klupieć i III - Tadeusz Cichoszew-
ski. W zawodach udział wzięło 15
strzelców. 

Ponadto uczestnicy spotkania
wzięli udział w V Memoriale RAJ,
upamiętniającym zmarłych człon-

ków klubu, z których pierwszych
liter imion utworzono nazwę me-
moriału: Ryszarda Górczaka,
Adama Homskiego, Jana Utracika
oraz strzelców, którzy odeszli w tym
roku: Bonifacego Siekierkę i Hiero-
nima Borowczaka. W tych zawo-
dach najlepszym strzelcem okazał
się Karol Bartkowiak, który utrzy-
mał swoją najwyższą pozycję z ze-
szłorocznych zawodów. Na miejscu
II uplasował się Jarosław Wyrodek,
a miejsce III zajął Stanisław Jan-
kowski. 

Po zakończonych zawodach
udali się wszyscy na cmentarz przy
kościele w Święciechowie, gdzie
zapalono znicze na grobach zmar-
łych członków klubu. 

W Szkole Podstawowej w Długiem Starem otwarto drzwi dla
uczniów klasy VI, którzy są zainteresowani rozwijaniem swych
kompetencji lingwistycznych. Dyrektorka szkoły Wioletta Spychała
przedstawiła młodzieży i przybyłym z nią opiekunom założenia
nauczania dwujęzyczności i otwierające się w ich konsekwencji
nowe możliwości, które dzięki znajomości języków obcych likwi-
dują bariery i dają szerokie perspektywy rozwoju. Na uczniów cze-
kali nauczyciele, którzy zaprosili ich na krótkie zajęcia. Uczniowie
mieli także przedsmak pracy w klasach dwujęzycznych, uczest-
nicząc w "lekcjach", podczas których język angielski stał się na-
rzędziem poznawania rzeczywistości, a nie przedmiotem
szkolnym.
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Jubileusz czytelników
Biblioteka działająca przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie obchodzi w tym
roku 70 - lecie swojego istnienia. Z tej okazji odbyło się kameralne spotkanie autorskie z pol-
ską pisarką powieści obyczajowych Agnieszką Lingas - Łoniewską. 

Uczestniczyli w nim najwier-
niejsi czytelnicy biblioteki. Spotka-
nie zorganizowano w
Samorządowym Ośrodku Kultury
w Święciechowe. 

W roku 1946 wydany został
"Dekret o bibliotekach i opiece nad
zbiorami bibliotecznymi". Był on
pierwszym aktem prawnym nor-
mującym działalność bibliotek w
Polsce. Był też wyrazem polityki
kulturalnej państwa ludowego,
które - doceniając rolę bibliotek w
procesie edukacji społeczeństwa -
zagwarantowało ich wszech-
stronny rozwój. Na mocy tego "De-
kretu" po kilku latach rozpoczęła
swą działalność Gminna Biblioteka
Publiczna w Święciechowie. Księ-
gozbiór, jakim dysponowała w mo-
mencie powstania, liczył 243
woluminy. Były to w dużej mierze
dary mieszkańców Święciechowy.
W bibliotece znajdowały się wtedy:
szafa, stół i dwa krzesła. 

Pierwszym kierownikiem biblio-
teki została Marta Konieczna. Pani
Marta była cenioną bibliotekarką,
ofiarną działaczką społeczną, or-
ganizatorką biblioteki od zarania
jej dziejów aż do roku 1973.

W 1955 roku biblioteka liczyła
już 4 450 tomów. Rok 1956 przy-
niósł zmiany w podziale administ-
racyjnym kraju. W siedzibach
powstałych wówczas gromad - La-
socice, Niechłód i Zaborowo - roz-
poczęły działalność nowe placówki
biblioteczne. Kolejna zmiana w po-
dziale administracyjnym państwa,
przeprowadzona w 1973 roku,
spowodowała, że biblioteka w

Święciechowie otrzymała statut
Biblioteki Gminnej, natomiast bib-
lioteki w Lasocicach, Niechłodzie i
Zaborowie stały się placówkami jej
podległymi. Tak więc GBP w Świę-
ciechowie, jej trzy filie oraz 10
punktów bibliotecznych stanowiły
sieć biblioteczną na terenie naszej
gminy. 

Na przełomie lat zwiększano
liczbę książek. Systematycznie
bogacił się księgozbiór biblioteki.
W roku 1960 liczba książek będą-
cych w posiadaniu biblioteki wyno-
siła 6 115, w 1965 roku - 7 858
książek, w 1970 - 9 564 książki, a
na koniec 1974 roku - 11 495 ksią-
żek. Wraz ze wzrostem księgoz-
bioru rosła liczba czytelników. 

27 lipca 1975 roku przekazano
do użytku nowe pomieszczenia z
przeznaczeniem na bibliotekę na
rynku w Święciechowie. Biblioteka
zajmowała część budynku Gmin-
nego Ośrodka Kultury. Była wtedy
większa o 35 m2, a przestronna
wypożyczalnia i czytelnia były es-
tetyczne i dobrze wyposażone.
Mieściły się w odrębnych po-
mieszczeniach, a w czytelni wy-
dzielono kącik dla dzieci. Aktu
przecięcia wstęgi dokonał
ówczesny naczelnik gminy Stefan
Bensdorff. Wśród zaproszonych
gości byli m. in.: pisarz Lech Ko-
nopiński oraz dyrektorka Powiato-
wej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Lesznie Anna Żalik. 

Gminna Biblioteka Publiczna w
Święciechowie w roku 1993 na
mocy uchwały Rady Gminy,
weszła w skład Samorządowego

Ośrodka Kultury w Święciechowie. 
W ciągu 70 lat istnienia biblio-

teka brała udział w licznych kon-
kursach czytelniczych. Były też
konkursy o zasięgu krajowym, np.
"Złoty Kłos". Za udział w konkur-
sach czytelnicy oraz biblioteka
otrzymywali nagrody, dyplomy i
wyróżnienia. 

Biblioteka od samego początku
do dnia dzisiejszego jest organiza-
torem licznych spotkań autorskich.
W kronice biblioteki znajduje się
mnóstwo wpisów pisarzy, artystów
dziękujących za miłe przyjęcie
oraz wpisy od uczniów i wycho-
wawców z podziękowaniem za
przyjemną podróż po świecie lite-
ratury. 

W latach wcześniejszych co-
rocznie obchodzono: Dekadę Pi-
sarzy Środowiska Poznańskiego,
Dni Książki Społeczno - Politycz-
nej, Dni Kultury, Oświaty, Książki i
Prasy, Miesiąc Książki Rolniczej,
Dni Książki Technicznej. 

Dziś do corocznych imprez za-
liczyć można: Dzień Kobiet, Paso-
wanie na czytelnika uczniów klas
I, Konkurs na najładniejszy dzien-
niczek lektur i najaktywniejszego
czytelnika w trakcie roku szkol-
nego, Konkurs Świąteczny. Od
tego roku ruszyło tzw. wyzwanie
czytelnicze. Wyzwania corocznie
będą zmieniane. Tym razem nie-
spodzianki czekają na czytelników,
którzy przeczytają minimum 52
książki w ciągu roku. 

Bibliotekarki współpracują z
nauczycielami ze szkół i przed-
szkoli, organizując dla uczniów
lekcje biblioteczne, konkursy oraz
spotkania autorskie. 

Ostatni jubileusz biblioteki zor-
ganizowany był 20 lat temu, w
roku 1999, z okazji 50 - lecia dzia-
łalności. Uroczystość odbyła się w
Sali Wiejskiej w Święciechowie.
Wzięły w niej udział władze gminy
i najaktywniejsi czytelnicy. Był
spotkanie przy kawie, życzenia i
gratulacje oraz spotkanie z Le-
chem Konopińskim, który wielo-
krotnie gościł w święciechowskiej
bibliotece. 

Rokiem przełomowym dla
święciechowskiej biblioteki był rok
2007. Wtedy w lipcu  nastąpiło od-
danie do użytku nowych pomiesz-
czeń. Uroczyste otwarcie biblioteki
odbyło się 10 kwietnia 2008 roku.
Po oficjalnym przywitaniu zapro-
szonych gości, przemówieniach i
życzeniach nastąpiło przecięcie

wstęgi przez dyrektorkę Woje-
wódzkiej Biblioteki Publicznej i
Centrum Animacji Kultury w Poz-
naniu Helenę Bednarską oraz
ówczesnego wójta gminy Mariana
Mielcarka. Wszyscy zaproszeni
goście spotkali się wśród biblio-
tecznych półek, a następnie w pa-
łacu w Trzebinach wysłuchali
koncertu Orkiestry Kameralnej
Macieja Sztora. 

Biblioteka przeniesiona została
do budynku przy ul. Ułańskiej. Zys-
kała przestronną i jasną wypoży-
czalnię, czytelnię, magazyn oraz
odpowiednie wyposażenie. Na bu-
dynku i w pomieszczeniach we-
wnętrznych znajduje się
monitoring. Biblioteka dysponuje
trzema stanowiskami z bezpłat-
nym dostępem do internetu, kata-
logiem elektronicznym,
skomputeryzowanym systemem
gromadzenia i udostępniania zbio-
rów. Czytelnicy mogą korzystać z
katalogu online dostępnego na
stronie kultura - swieciechowa. pl
w zakładce Biblioteka. 

Na tę chwilę w bibliotece jest
555 aktywnych czytelników. Choć
założonych kart bibliotecznych jest
znacznie więcej. W bibliotece znaj-
duje się 20. 409 pozycji książko-
wych oraz 17 tytułów czasopism w
prenumeracie. 

W święciechowskiej bibliotece
pracowały: Marta Konieczna,
Urszula Przybylska, Grażyna We-
rystko-Hasse, Kornela Sztor oraz
obecne bibliotekarki Milena Gond
i Aleksandra Jackowska - Pietru-
cha. 

Marta Konieczna

Moment przecięcia wstęgi.
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POŻEGNANIE
W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

16.10 - Marek Lamprycht (1959), Święciechowa 
01.11 - Roman Józef Bednarczyk (1969), Piotrowice 
05.11 - Stanisław Kazimierz Szalewski (1942), Długie Stare

Pozytywny wpływ muzyki
W listopadzie ruszyły zapisy

na nowe zajęcia w Święciecho-
wie. Zajęcia z muzykoterapii od-
bywać się będą w Szkole
Podstawowej w Święciechowie w
ramach spotkań pozalekcyjnych.
O dofinansowanie na zajęcia
wraz z wyjazdami, warsztatami i
zakupem instrumentów dla dzieci
starało się Stowarzyszenie Mo-
żeMy ze Święciechowy. Projekt
"Moja przygoda z muzyką" otrzy-
mało dofinansowanie w kwocie
15 000 zł z programu "Na dobry
początek" Fundacji BGK. Zajęcia
zaplanowano dla około trzydzie-
ściorga dzieci w wieku od 7 do 9
lat. A więc skierowane są do
uczniów klas I i II szkoły podsta-
wowej. 

Dzieci podczas zajęć z muzy-
koterapii zapoznają się z te-

chnikami relaksacyjnymi, wyci-
szającymi, ale też pobudzają-
cymi, uzyskiwanymi za pomocą
dźwięków. Zajęcia będą prowa-
dzone przy użyciu instrumentów
relaksacyjnych, a nawet leczni-
czych - kamertonów, ksylofonów,
mis, klimb, sansueli, drumli i oka-
ryn. Dzieci dowiedzą się, jak przy
pomocy dźwięków można pozy-
tywnie wpływać na emocje, na-
stroje, kształtować wyobraźnię i
wypowiadać się muzycznie. Prze-
widziany jest także wyjazd do Fil-
harmonii we Wrocławiu oraz
warsztaty teatralne, podczas któ-
rych powstanie przedstawienie z
wykorzystaniem muzyki granej na
wspomnianych instrumentach.
Zajęcia z muzykoterapii poprowa-
dzi Lidia Gertner, natomiast zaję-
cia teatralne Jowita Pietrucha. 

Opowieść o Bangladeszu 

W piątek, 18 października,
uczniowie Szkoły Podstawowej ze
Święciechowy uczestniczyli w cie-
kawym spotkaniu z podróżnikiem.
W Sali Wiejskiej w Święciechowie
o Bangladeszu opowiadała mło-
dzieży młoda podróżniczka Mariia
Dubyna z Ukrainy. Lekkość prowa-
dzenia narracji to jeden z atutów
Marii, która była prelegentką spot-
kania pt. "Bangladesz - kraj opo-

wieści". Dla podróżniczki najwięk-
szą wartością było to, że dzięki
czasowi spędzonemu z lokalnymi
mieszkańcami tego kraju udało jej
się zobaczyć ich życie od kuchni. I
o tym zwyczajnym życiu, śmie-
ciach na ulicy, ciągłym biegu,
chaosie i gościnności opowiadała
uczniom, którzy z zaciekawieniem
jej słuchalii. Organizatorem spot-
kania był SOK ze Świeciechowy. 

MIKOŁAJKOWA ZBIÓRKA
W niedzielę, 3 listopada, w Sali Wiejskiej w Niechłodzie zorga-

nizowano kolejną akcję honorowego oddawania krwi i rejestracji
dawców szpiku. Akcję pod nazwą "Mikołajkowa zbiórka" przygoto-
wał Klub Honorowych Dawców Krwi PCK Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Niechłodzie. W zbiórce udział wzięło 37 osób, dzięki czemu
udało się zebrać sporo litrów cennego pyłu. Organizatorzy dziękują
wszystkim za udział w akcji. 

Jubileuszowe spotkanie autorskie

W ramach jubileuszowych ob-
chodów 70 - lecia powstania Bib-
lioteki w Święciechowie odbyło się
spotkanie autorskie dla najaktyw-
niejszych czytelniczek. Spotkanie
miało miejsce 6 listopada w Sa-

morządowym Ośrodku Kultury w
Święciechowie. Zaproszeni goście
wzięli udział w kameralnym spot-
kaniu z polską pisarką powieści
obyczajowych Agnieszką Lingas -
Łoniewską. Autorka licznych ksią-

żek opowiedziała o swojej przygo-
dzie z pisaniem, książkach, odpo-
wiadała na pytania czytelnicze. Na
zakończenia wpisywała dedykacje
do swoich książek. 

W spotkaniu uczestniczyli wójt
gminy Marek Lorych, sekretarz
gminy Patryk Tomczak, przedsta-
wiciele Komisji Kultury oraz

Krzysztof Taciak z Miejskiej Bib-
lioteki Publicznej w Lesznie.
Wszyscy złożyli gratulacje i ży-
czenia na ręcę dyrektora SOK
Marka Tulewicza oraz pracują-
cych obecnie w bibliotece pań.
Podziękowano także pisarce za
przyjęcie zaproszenia. 
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Tworzone z sercem i 
Nasza redakcja spotkała się z paniami, które opowiedziały nam o swojej wielkiej
pasji do robótek ręcznych. Dwie szydełkomaniaczki. Mama i córka - Longina Tom-
czak i Edyta Kuśnierek. Panie w każdą robioną pracę wkładają sto procent serca. A
każde z ich wytworów jest czymś w rodzaju małego dzieła sztuki. 

Longina Tomczak pochodzi z
Przybyszewa. Do szkoły podsta-
wowej chodziła w Przybyszewie i
Lasocicach. Naukę kontynuowała
w szkole zawodowej we Wschowie
na kierunku stolarz. Chciała zostać
fryzjerką, ale brak odbytych praktyk
spowodował, że ostatecznie uczyła
się stolarstwa. Tę umiejętność wy-
korzystała w swojej pierwszej pracy
w Spółdzielni Pracy Rękodzieła Lu-
dowego i Artystycznego Wiklina,
gdzie pracowała jako stolarz. Wy-
konywała m. in. kółka do wózków
wiklinowych, ale także dwupiętrowe
łóżka dziecięce. Przerwała pracę i
zajęła się domem oraz dziećmi. W

domu była czwórka dzieci, więc na
brak pracy nie narzekała. Na świe-
cie pierwsza pojawiła się Irmina,
potem Paweł, Izabela i najmłodsza
Edyta. Wróciła do pracy, gdy dzieci
podrosły. Przez szesnaście lat pra-
cowała w Fermie Drobiu Woźniak,
a od roku pracuje w firmie Euroline
w Lesznie. 

Córka pani Longiny Edyta Kuś-
nierek mieszka w Długiem Starem.
Naukę rozpoczęła w szkole pod-
stawowej i gimnazjum w Lasoci-
cach. Następnie uczyła się w
Zespole Szkół Ekonomicznych w
Lesznie na kierunku handlowiec. W
tej dziedzinie podjęła swoją pierw-

szą pracę. Wyszła za mąż. Z
mężem Bartoszem wychowują
dwóch synów: czteroletniego Igora
i półtorarocznego Jakuba. 

Przygoda z robieniem na dru-
tach i szydełkowaniem zaczęła się
w rodzinie dość dawno. Babcia
pani Longiny Maria Kaźmierska ro-
biła na drutach prawdziwe cuda. I
to ona nauczyła wnuczkę, jak trzy-
mać w rękach igliczkę. Pani Lon-
gina Tomczak szydełkowania
nauczyła się także od swojej mamy
Longiny Kościarz. Jej mama zosta-
wiła po sobie prawdziwe arcy-
dzieła: szydełkowała, haftowała,
szyła ubrania, robiła na drutach.
Przekazała córce ogromną wiedzę.
Szydełkowania uczyła się także na
lekcjach techniki w szkole. Gdy
pani Longina Tomczak wychowy-
wała dzieci, przerwała na kilka lat
swoją przygodę z robótkami ręcz-
nymi. Do pasji wróciła jakieś cztery
lata temu. 

- Początki były naprawę trudne.
- wspomina pani Longina. -
Pierwszy szalik, który zrobiłam, z
każdym centymetrem robił się
coraz węższy. Trzeba było uczyć
się na własnych błędach. Umiejęt-
ności przychodziły z czasem.

Gdy Edyta Kuśnierek była w
ciąży z pierwszym dzieckiem, od-

wiedziła mamę i obserwowała jej szydeł-
kową pracę. Powstawał wtedy kocyk dla
przyszłego wnuka. Pani Edyta zaintere-
sowała się wtedy tym, co robi mama.
Chciała też spróbować. Mama dała jej
pierwsze wskazówki i pokazała podstawy
szydełkowania. I tak zaczęła się ich
wspólna przygoda z robótkami ręcznymi. 

Panie odwiedzały się nawzajem i prze-
kazywały sobie wiedzę na temat szydeł-
kowania. Mama opowiadała córce o tym,
jak tworzyć konkretne schematy. Gdy pani
Edyta trochę się poduczyła, już razem
dyskutowały o nowych wzorach, śledziły
prace innych kobiet w internecie, posze-

rzały swoją pasję o nowe rzeczy. Zaczy-
nały od najprostszych szalików i kocy-
ków. Potem były chusty, czapki, torby,
zabawki, maskotki dla dzieci, łapacze
snów, serwetki, koszyki, swetry, za-
zdrostki na okna, dywaniki, a nawet ży-
randole. Każde nowe dzieło bardzo
cieszyło i przynosiło ogromną satysfak-
cję. 

- Zdarzało się, że po wyszydełkowa-
niu jakiegoś fragmentu, trzeba było go
pruć i zaczynać od nowa - wspomina
swoje początki pani Edyta. - Wolałam,
jak wychodziło od razu. Każda poprawka
zniechęcała. 

- To prawdziwa szkoła cierpliwości -
dodaje pani Longina. - Osoby, które są
niecierpliwe, z pewnością nie poszydeł-
kują za długo. 

Pierwsze dzieła, które powstawały z
ich rąk, kierowane były przede wszystkim
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    pasją
do dzieci: kocyki, maskotki, czapeczki.
Wszystko to robiły z serca dla Igorka i Ja-
kuba. Łączyły przyjemne z pożytecznym.
Rozwijały swoją pasję z korzyścią dla
dzieci. 

- Żeby zacząć szydełkować, potrzeb-
nych jest pięć rzeczy: szydełko, włóczka,
cierpliwość, chęci i pomysł - podkreślają
córka i mama. - Szydełkując człowiek się
uspokaja, rozluźnia, zapomina o całym
świecie. Działa to na nas kojąco. A jak
prace posuwają się do przodu, to nie-
zwykle cieszy. Robimy to dla przyjemności
i z przyjemnością. 

Na co dzień szydełkują osobno, każda
w swoim domu. Ale często się odwiedzają
i wykonują pracę wspólnie. Parzą dobrą
kawę, rozmawiają, oglądają telewizję i ….
szydełkują. A każdy ich wypad do miasta
kończy się zakupem nowych włóczek,
szydełek lub dodatków do kolejnych, no-
wych prac. 

Rok temu panie utworzyły na profilu

społecznościowym stronę o nazwie
LaLuna Hand Made. Udostępniają
tam zdjęcia swoich prac, dzielą się
z innymi swoimi umiejętnościami.
Jedna z pań, zachwycona ich pra-
cami, poprosiła o wykonanie na
zamówienie maskotki przedstawia-
jącej psa spaniela. Oczywiście pod-
jęły się wyzwania. Ponadto panie z
ogromną przyjemnością wykonują
podarunki dla rodziny. 

Edycie najwięcej radości spra-
wia robienie dla dzieci maskotek i
grzechotek na szydełku, natomiast
pani Longina specjalizuje się w ro-
bieniu chust. Na każdą pracę
trzeba poświęcić kilkanaście go-
dzin. Dla przykładu chustę robią
około 18 godzin, a zabawkę 15 go-
dzin. A wszystko powstaje w tzw.
chwili. W przerwie pomiędzy pracą
a obowiązkami domowymi pani
Edyta najczęściej szydełkuje, gdy
położy synków spać. 

Pani Longina jest dumna, że
udało jej się wciągnąć jedną z
córek w szydełkowanie. Dzielą się
teraz wspólną pasją, mogą się
wspierać w pracy, dzielić się wie-
dzą na ten temat i wzajemnie mo-
tywować do działania. Nieskromnie
przyznają, że są lepsi od nich w
tym fachu. Mają się jeszcze czego
uczyć, od kogo podpatrywać, szko-
lić się. Ale wszystko przed nimi. Już
dziś myślą o poszerzeniu swojej
wiedzy o makramy, czyli nowo-
czesne sztuki wiązania sznurków
oraz mandale szydełkowe, charak-
teryzujące się wspaniałą kolory-
styką. 

- Praktyka czyni mistrza - do-
daje pani Longina. - Cały czas bę-
dziemy szydełkować i się szkolić.
Każda kolejna praca jest lepsza.
Mamy nadzieję, że niedługo bę-
dziemy mogły powiedzieć, że jes-
teśmy świetne w tym, co robimy. 

Nasza redakcja już dziś gratu-
luje paniom smykałki do robótek
ręcznych, bowiem prace, które mie-
liśmy możliwość zobaczyć, robią
naprawdę duże wrażenie. 

Wyszukiwanie informacji w sieci,
posługiwanie się katalogami biblio-
tecznymi czy wyszukiwanie rekor-
dów w bibliotekach cyfrowych - tego
wszystkiego mogli nauczyć się se-
niorzy ze Święciechowy, którzy w
dniu 16 października uczestniczyli w
warsztatach zorganizowanych w
bibliotece działającej przy Samo-
rządowym Ośrodku Kultury w Świę-

ciechowie. Projekt pn. “Powiększe-
nie zasobów Leszczyńskiej Biblio-
teki Cyfrowej z wydzieleniem
działów regionalnych” zrealizowany
został w ramach Programu Kultura
Cyfrowa 2019. Spotkanie dofinan-
sowano ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promo-
cji Kultury.

Cyfrowe biblioteki 

Warsztaty dla seniorów

W świetlicy Kuźni Marzeń w La-
socicach w październiku odbyły się
kolejne warsztaty w ramach pro-
jektu "COOLturalny Senior", skie-
rowanego do osób w wieku 50
plus. We wtorek, 22 października,
odbyły się warsztaty fotograficzne
z malowania światłem. Natomiast

w czwartek, 24 października,
osoby starsze dowiedziały się od
specjalistki, jak poprawnie wyko-
nać make-up, jaki makijaż najlepiej
sprawdza się do danej cery i jak go
wykonać. Projekt jest współfinan-
sowany ze środków Samorządu
Województwa Wielkopolskiego. 
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Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Rozwoju Wsi Długie Stare
wraz z seniorami ze święciechowskiego Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów spędzili miły dzień we Wrocławiu. Grupa skła-
dająca się z 32 osób w dniu 13 października zwiedzała urokliwe
miasto z przewodnikiem, uczestniczyła w Festiwalu Dyni w Ogro-
dzie Botanicznym i zasiadła do wspólnego posiłku. Po południu
wycieczkowicze udali się do Teatru Komedia, gdzie obejrzeli spek-
takl pt. "Przyjazne dusze". 

W tym roku owoce z akcji cha-
rytatywnej "Jabłuszko" dotarły do
120 placówek oraz firm z Leszna,
powiatów: leszczyńskiego, rawic-
kiego i kościańskiego, a także z
Góry i okolic. Do akcji przyłączyło
się także Przedszkole Samorzą-
dowe gminy Święciechowa. Dzięki
państwa wsparciu w święciechow-
skim przedszkolu uzyskano
1236,16 zł.

Zebrana kwota, po odliczeniu
kosztu owoców, zostanie przeka-
zana na dalsze leczenie i rehabili-
tację dzieci.

Do akcji przyłączyły się także
szkoły podstawowe z naszej gminy.

W Święciechowie wolontariuszom
udało się zebrać 447,45 zł i rozdać
350 jabłek. W Lasocicach zebrano
910,24 zł. A w Długiem Starem -
664 zł. Pieniądze zostały przeka-
zane organizatorom akcji. W tym
roku pozyskane fundusze trafią na
dalsze leczenie bądź rehabilitację:
16 - letniego Adama Krasickiego z
Góry, 17 - letniego Bartka Lewan-
dowskiego z Czacza, 15 - letniej
Nadii Adamczak z Pawłowic, 13 -
letniej Emilii Małych z Nowego Be-
lęcina, 10 - letniej Amelki Cyka z
Wojnowic, 6 - letniego Kostka Per-
łowskiego oraz 1,5 - rocznego
Radka Ślebiody z Leszna. 

Akcja Jabłuszko 

Po emocjonujących bojach
zwycięzcą został Filip Krakowiak
zdobywając 6 pkt, drugie miejsce
zajął Filip Pietrzykowski, a trzecie
sensacyjnie Stanisław Turek -
obydwaj po 5 pkt. Tuż za podium
znaleźli się: Michał Mrukowski (5
pkt), Patrycja Maćkowiak (4 pkt),
Alan Giera (4 pkt), Zofia Pa-
włowska (4 pkt), Szymon Stupała
(3.5 pkt), Mateusz Konieczny (3
pkt), Adam Młocek (3 pkt), Zu-
zanna Turek (3 pkt), Kacper Szym-
kowiak (2 pkt), Jagoda Maćkowiak
(1,5 pkt), Marta Bortel (pierwszy
turniej treningowy). Było kilka nie-
spodzianek. 

W finale rozgrywek o Mistrzo-
stwo UKS SKOCZKI ŚWIĘCIE-
CHOWA MISTRZEM NA ROK
2019 został Michał Mrukowski zdo-
bywając we wszystkich turniejach
63 pkt. Drugie miejsce wywalczył
Filip Pietrzykowski który zdobył 58
pkt., a trzecie miejsce przypadło Fi-
lipowi Krakowiakowi, który zdobył

51 punktów. W dalszej kolejności
uplasowali się: 4. Patrycja Maćko-
wiak (48pkt) - także tytuł NAJLEP-
SZA KOBIETA KLUBU, 5.
Stanisław Turek (37 pkt), 6. Miłosz
Gęstwa (29 pkt), 7. Alan Giera (28
pkt), 8. Wojciech Mroziński (26
pkt), 9. Szymon Stupała (25 pkt) -
także tytuł SENSACJA TURNIEJU,
10. Zofia Pawłowska (24 pkt), 11.
Zuzanna Turek (23 pkt), 12. Kac-
per Szymkowiak (20 pkt), 13. Kor-
nel Jagodziński (16 pkt), 14. Ignacy
Pietrucha (15 pkt), 15. Liwia Klim-
pel (12 pkt), 16. Mateusz Ko-
nieczny (10 pkt). 17. Adam Młocek
(6 pkt), 18. Marta Bortel  (pierwszy
turniej szachowy po nauce).
Wszyscy gracze otrzymali medale
klubowe, pierwsza dziesiątka do-
stała dyplomy, pierwsza trójka z
podium puchary. Dodatkowe pu-
chary wręczono w kategorii NAJ-
LEPSZA KOBIETA oraz
SENSACJA TURNIEJU. Wszyst-
kim gratulujemy. Zajęcia oraz tur-
nieje UKS Skoczki Święciechowa
przeprowadzono w Samorządo-
wym Ośrodku Kultury w Święcie-
chowie. 

Finałowe spotkanie skoczków
W październiku zakończył się ostatni VI turniej o Mistrzo-

stwo UKS SKOCZKI ŚWIĘCIECHOWA. 
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Dobiegły końca prace nad wykonaniem nawierzchni drogi wraz z
odwodnieniem ul. Leśnej w Przybyszewie. Inwestycja realizowana
była w oparciu o umowę nr 159/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku.
Wykonawcą prac była firma NODO Sp. z o. o. Leszno. Inwesty-
cja odbywała się w ramach inicjatywy lokalnej z udziałem miesz-
kańców, którzy wnieśli 15 proc. wartości inwestycji. Prace
zakończyły się 15 listopada, a wartość robót wyniosła brutto
597. 937,08 zł. 

Towarzystwo Przyjaciół Strzy-
żewic do końca października
2019 roku realizowało projekt do-
finansowany przez Fundację BGK
pn. "50+ to nie czas na nudę!".
Projekt miał na celu zwiększenie
aktywności społecznej, edukacyj-
nej i kulturalnej mieszkańców
gminy Święciechowa w wieku
50+. W ramach projektu odbyły
się warsztaty rehabilitacyjne,
spotkania z dietetyczką oraz
warsztaty komputerowe. Podsu-
mowaniem projektu był wspólny
wyjazd do Wrocławia, który odbył

się 26 października. Grupa 30
mieszkańców wsi Strzyżewice,
Lasocice i Przybyszewo wspólnie
zwiedziła Opactwo Cystersów w
Lubiążu, Panoramę Racławicką i
Muzeum Narodowe we Wrocła-
wiu, a na koniec obejrzała spek-
takl w Teatrze Muzycznym
CAPITOL pn. "Liżę Twoje Serce".
Wszystkie działania projektowe
spotkały się z dużym zaintereso-
waniem mieszkańców gminy
Święciechowa, a dofinansowanie
ze środków Fundacji BGK pozwo-
liło na ich realizację.

To nie czas na nudę

Ruszyły rozgrywki XX edycji
turnieju "Z Podwórka na Sta-
dion o Puchar Tymbarku". W te-
gorocznej rywalizacji wzięły
udział dwie drużyny ze szkoły w
Święciechowie. Pierwsza wy-
startowała w kategorii U 10. 

W jej skład weszli: Lena Ko-
szur, Damian Koźmiński, Szymon
Gąd, Antoni Kaiser, Alex Frącko-
wiak, Piotr Szkudlarczyk, Jan Ja-
nowicz i Tomasz Łuczak. Chłopcy
zajęli I miejsce w eliminacjach
gminnych i II miejsce w elimina-
cjach powiatowych, co jest dużym
sukcesem, gdyż rywalizowali w
większości ze starszymi kolegami. 

Druga drużyna to chłopcy z
roczników 2008 i 2009, którzy od-
nieśli podwójne zwycięstwo. Za-
równo w eliminacjach gminnych,
jak i powiatowych zajęli I miejsce
i będą reprezentować powiat lesz-
czyński w eliminacjach wojewódz-
kich. W skład tej drużyny
wchodzą: Jan Mądrzak, Szymon
Rohatyński, Filip Ciesielski, Niko-
dem Szkudlarczyk, Piotr Koszur,
Marcel Wacławik, Dawid Dratwia,
Adam Łuczak, Paweł Kapała i
Marcel Marchlewski. Chłopcy na
co dzień trenują w Stowarzysze-
niu Elpa. 

Z Podwórka na Stadion
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W piątek, 25 października, w Sali Wiejskiej w Lasocicach odbyły
się warsztaty malowania ekotoreb. Organizatorem spotkania było
Stowarzyszenie Lasocice z Pasją. Były to pierwsze warsztaty w
ramach projektu "Odkrywamy nasze pasje" finansowanego przez
powiat leszczyński. 

W słoneczną sobotę, 19 paź-
dziernika, w Henrykowie odbyło
się "Rodzinne święto latawca’’.
Wśród uczestników zabawy prze-
prowadzono również konkurs na
najładniejszy "Latawiec’’, którego
celem było wykonanie latawca
własnoręcznie. Za oryginalne pro-
jekty i wysokie loty uczestnicy
zostali nagrodzeni drobnymi upo-

minkami. Celem imprezy było pro-
mowanie zdrowego stylu życia, in-
tegracja środowiska poprzez
wspólne spotkania, zabawy oraz
zachęcenie do aktywnego spę-
dzania czasu wolnego na świe-
żym powietrzu nie tylko przez
dzieci, ale także dorosłych. Na
wszystkich uczestników czekały
niespodzianki oraz poczęstunek.

Święto latawca

Od lat reprezentanci Szkoły Podstawowej w Święciechowie odnoszą sukcesy w konkursie “Mówimy gwarą", który odbywa się w Bu-
kówcu Górnym. Tak było i w tym roku. Podopieczni Małgorzaty Dudziak i Jowity Pietruchy zgarnęli wiele nagród. W kategorii “Szcza-
wiki" III miejsca zdobyły Julia Halasa (kl. IV) i Liliana Musielak (kl. III), a miejsce IV - Szymon Wieczorek (kl. III). W kategoria “Szaranki"
I miejsce przyznano Zuzannie Przybyła (kl. VI), a II miejsce wywalczył Igor Karpowicz (kl. V). W kategorii “Bekalorze" II miejsca przy-
znano - Stasiowi Czubale (kl. V) i Józkowi Pietrusze (kl. V). W kategorii “Stare wróble" IV miejsce zdobyła Izabela Karpowicz (kl. VII).
Gratulujemy sukcesów.

Młodzież ze Szkoły Podstawowej z Długiego Starego
w dniu 18 października wzięła udział w zajęciach pla-
styczno - sensorycznych zorganizowanych w szkol-
nej świetlicy. Dzieci mogły w tym dniu same stworzyć
swój własny piasek kinetyczny. Już przy wyrabianiu
masy miały sporo zabawy. Po raz kolejny okazało się,
że wcale nie trzeba ponosić wysokich kosztów na
kreatywne i edukacyjne zabawki. Zajęcia dały dzie-
ciom dużo radości. Zabawa piaskiem świetnie od-
działuje na zmysł dotyku u dziecka, a więc korzystnie
wpływa na integrację sensoryczną. Dodatkowo tego
rodzaju zabawy stymulują koordynację wzrokowo -
ruchową, rozwijają motorykę i sprawność.
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HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Od Twojej decyzji może zależeć
najbliższa przyszłość kilku osób. Daj
sobie czas na przeanalizowanie
wszystkich zmian. Staraj się kontro-
lować rodzinne zakupy. I odpocznij,
najlepiej przy muzyce. 

Byk 20.04-20.05
Najbliższy miesiąc będzie ak-

tywny towarzysko. Nie będziesz na-
rzekać na brak humoru. To także
dobry czas na rozwiązanie rodzin-
nych problemów. Skontroluj zdrowie.   

Bliźnięta 21.05-21.06
Sprawy w pracy ułożą się wyjąt-

kowo korzystnie. Może to czas na
prośbę o awans lub podwyżkę. Ktoś
zdradzi Ci swoją tajemnicę. Zachowaj
ją dla siebie. Pomyśl o wypoczynku.

Rak 22.06-22.07
Mile zaskoczy Cię ktoś spod

znaku Wodnika. Wysłuchaj go, bo ma
naprawdę dobre pomysły. Zadzwoń
też do krewnych, z którymi rzadko
rozmawiasz. Będą mieli dla Ciebie
dobrą wiadomość. 

Lew 23.07-22.08
Twoje zdolności okażą się bardzo

przydatne w pracy. Kierownictwo do-
ceni Twoje zaangażowanie. W dru-
giej połowie miesiąca oczekuj bardzo
miłego spotkania. Lepsze finanse. 

Panna 23.08-22.09
Będziesz błyszczeć na spotka-

niach towarzyskich. Nie siedź więc w
domu, umawiaj się z przyjaciółmi.
Odpowiedz też na prośbę kogoś z
dalszej rodziny. Skontroluj zdrowie.

Waga 23.09-22.10
Możesz wejść w posiadanie więk-

szej kwoty pieniędzy. Kto wie - może
wygrana? Jeśli tak, to rozsądnie
wydaj gotówkę. Zaplanuj wyjazd lub
chociaż kilka wolnych dni. Musisz wy-
począć. 

Skorpion 23.10-21.11
Bądź otwarta na nowe znajomo-

ści. Ktoś blisko Ciebie bardzo
chciałby Cię poznać. Oczekuj pewnej
ważnej służbowej przesyłki. Zmieni to
trochę Twoje najbliższe plany. 

Strzelec 22.11-21.12
To może być bardzo dobry mie-

siąc. Spotkasz kogoś, kogo dawno
nie widziałaś. Będzie co wspominać.
Rodzina oczekuje na Twoją pomoc -
zadzwoń lub pojedź do nich. 

Koziorożec 22.12-19.01
Zwolnij od domu, rozłóż obo-

wiązki na wszystkich członków ro-
dziny. Jedź do kosmetyczki, fryzjera,
kup sobie jakiś drobiazg. Rozglądaj
się wokół, tuż obok możesz spotkać
przyjaciela. 

Wodnik 20.01-18.02
O wiele rzeczy martwisz się nie-

potrzebnie. Rozmawiaj z osobami,
które mogą wyjaśnić Ci każdą
sprawę. Nie rezygnuj z propozycji wy-
jazdu. Przeżyjesz piękną przygodę. 

Ryby 19.02-20.03
Pierwsza połowa miesiąca minie

pod znakiem pracy. Będziesz musiała
kogoś zastąpić w firmie. Pod koniec
miesiąca niespodzianka. Czekaj na
telefon lub list w tej sprawie. 

(: (: HUMOR :) :)
Przyjeżdża krasnal na stację

benzynową i pyta: - Ile kosztuje
kropla benzyny? - Nic. 

-To proszę nakapać do pełna.
XXX

Chuck Norris przeszedł grę “Mario”
w lewą stronę.

XXX
Chuck Norris nigdy się nie

chowa. On zawsze szuka.

* Statua Wolności została
stworzona we Francji według pro-
jektu Fryderyka Bartholdiego i
przekazana jako dar dla Stanów
Zjednoczonych Ameryki.

* Według greckiego mitu, imię
Europa pochodzi od fenickiej
księżniczki Europa, uwiedzionej
przez Zeusa, kiedy ukrywał się
jako byk, a następnie zabrał ją na
Kretę.

* W Europie jest 46 krajów, a
największym krajem jest Ukraina.

* W Europie mówi się w ponad
200 językach.

* Największe i najmniejsze
kraje w Europie i na świecie: Rosja
i Watykan.

* Uważa się, że Morze Śród-

To warto wiedzieć

BUŁECZKI DYNIOWE
Składniki: Rozczyn - 2,5 dag

świeżych drożdży, 2 łyżki mąki, 1/4
szklanki letniego mleka, łyżeczka
cukru. Ciasto - 40 dag mąki, 25
dag oczyszczonej dyni, jajko, ły-
żeczka rozpuszczonego masła,
całe migdały lub orzechy laskowe. 

Przygotowanie: Dynię pokrój
w kostkę, rozsyp na blasze wyło-
żonej pergaminem i upiecz. Prze-
studź i zmiksuj na gładko.
Rozczyn: dodaj cukier i mąkę, od-
staw w ciepłe miejsce, aż rozczyn
się wzburzy i powstaną bąbelki. 

Do miski przesiej mąkę, dodaj
jajko, masło, rozczyn i dynię, za-
gnieć ciasto. Jeśli jest twarde i
zbite, dodaj trochę letniej wody.
Miskę przykryj ściereczką, odstaw
na godzinę. 

Ciasto zagnieć. Podziel na 8
części, utocz kulki. Spłaszcz je
lekko, natnij po brzegach. Ułóż w
odstępach na blasze wyłożonej
pergaminiem, posmaruj ciepłą
wodą, w środek wciśnij migdał lub
orzech. Odstaw na 30 min. Piecz
15 min w 200 st., po czym
zmniejsz temp. do 180 st., piecz
jeszcze 10 min. 
PIKANTNE PLACUSZKI

Składniki: 25 dag mąki, 2 jajka,
3/4 szklanki mleka, szklanka
oczyszczonej i startej dyni,
szklanka startej (na dużych
oczkach) papryki, 1/2 szklanki pes-
tek dyni, papryczka chili, 1/2
pęczka natki pietruszki, sól, pieprz,
mielona ostra i słodka papryka,
olej. 

Przygotowanie: Z mąki, jajek,
mleka i szczypty soli zrób ciasto -
powinno mieć konsystencję jak na
naleśniki, jeśli jest zbyt gęste, roz-
rzedź je odrobiną wody. Odstaw na
30 min. 

Po tym czasie dodaj startą na
grubej tarce dynię i paprykę
oczyszczoną z nasion oraz posie-
kaną natkę. Przypraw solą, piep-
rzem, słodką i ostrą mieloną
papryką. Wymieszaj łyżką, by
ciasto dokładnie oblepiło warzywa. 

Na patelni rozgrzej olej, nakła-
daj ciasto łyżką, smaż z obu stron
rumiane placuszki. Podawaj np. z
gęstą śmietaną, posypane ziar-
nami i zieleniną. 

Na jesienną kolacjęKRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

ziemne było kiedyś pustynią i stało
się morzem w ciągu 600 000 lat.

* Najczęściej odwiedzanym
miejscem w Europie jest Disney-
land w Paryżu.

* Szwecja ma więcej McDonal-
dów na osobę niż jakikolwiek inny
kraj w Europie.

* Szwajcaria zabrania spóźnio-
nej wizyty w łazience i spłukiwania
wody w toalecie po godz. 22 w
celu uniknięcia hałasu.

* W Niemczech rozbijanie tale-
rzy jest bardzo znanym sposobem
świętowania zbliżającego się mał-
żeństwa pary.

* Apple ma więcej pieniędzy niż
amerykański Skarb Państwa.

* Jeśli masz 10 dolarów w ręku
bez długów, jesteś bogatszą
osobą niż 25% ludzi w USA.

1. Znosi jaja na farmie 
2. Letni but
3. Myśliwy z Kanady
4. Nagły sus do tyłu
5. Kawałek, fragment
6. Na oczach Temidy
7. Mlekiem i miodem płynąca

8. Egzamin dojrzałości
9. Kartka od dziecka
10. Dezintegracja
11. Z gryfem i strunami
12. Pojazd króla
13. Sport, walka
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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: NAJBLIŻSZE DNI ZASKOCZĄ SŁOŃ-
CEM. W drodze losowania wyłoniliśmy zwyciężczynię. Jest nią      Sandra
Marszał z Trzebin. Nagrodę można odebrać w Samorządowym Ośrodku
Kultury w godz. od 8 do 15. Gratulujemy. Na rozwiązania czekamy do 30 lis-
topada.  
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Kolejne pozycje książkowe po-
jawiły się w święciechowskiej bib-
liotece. Jedną z nich jest książka
"Czarnobyl. Historia nuklearnej
katastrofy" napisana przez Serhii
Plokhy (przeł. Marek Fedyszak).
Historia opowiada o katastrofie,
która miała miejsce 26 kwietnia
1986 roku w Czarnobylu. "Nastę-
puje wybuch reaktora elektrowni
atomowej. Gdyby na Hiroszimę
zrzucono pięćset bomb zamiast
jednej, uwolnione promieniowanie
byłoby równoważne temu, które
spowodowała eksplozja w Czar-
nobylu. Dziesiątki osób umierają
w wyniku zatrucia popromien-
nego. Promieniotwórczy opad do-
prowadza do skażenia połowy
kontynentu. Śmiertelnie zachorują
tysiące ludzi. Czarnobyl to opo-
wieść o strażakach, naukowcach
i żołnierzach, którzy gasili pożar i
likwidowali następstwa nuklear-
nego piekła, choć wiedzieli, że
ceną za heroizm może być ich
życie. Serhii Plokhy dotyka sa-
mego jądra katastrofy, pisząc z
perspektywy ludzi, którzy byli naj-
bliżej eksplozji. Ustalając przy-
czyny awarii, obnaża
mankamenty radzieckiej energe-
tyki jądrowej. Uznaje tragedię w
Czarnobylu za symbol upadku nie

tylko sowieckiego przemysłu jąd-
rowego. Twierdzi, że była ona po-
czątkiem upadku całego Związku
Radzieckiego. Widmo kolejnego
Czarnobyla powraca. Czy w kra-
jach rozwijających się i nieumie-
jętnie korzystających z energetyki
jądrowej historia może się powtó-
rzyć? Książka Plokhy’ego to poru-
szająca i wiarygodna relacja z
katastrofy będąca również wez-
waniem do niezwłocznego działa-
nia". 

Bibliotekarz radzi

W czynie społecznym
W piękną słoneczną sobotę, 12

października, w czynie społecz-
nym spotkali się mieszkańcy Piot-
rowic. Około 30-osobowa grupa
wspólnymi siłami porządkowała
teren przed Salą Wiejską. Rozpro-
wadzali nawiezioną wcześniej zie-
mię, aby przygotować teren pod
trawę. Zrobili także nowe nasa-
dzenia. Posadzili tuje i świerki. Pa-
nowie zajęli się kończeniem

budowy altanki, która stanęła przy
sali. Rąk do pracy było dużo, więc
praca szła w szybkim tempie. A na
zakończenie prac, uczestnicy bio-
rący udział w akcji zasiedli przy
ognisku, przy którym piekli kiełba-
ski i częstowali się plackiem. Pracę
na rzecz wsi połączyli z wypoczyn-
kiem w gronie mieszkańców, który
przebiegł w bardzo sympatycznej
atmosferze. 
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Uroczyste pasowania 

Do tanecznego grona Zespołu Pieśni i Tańca Marynia ze Święciechowy przyjęto nowych tancerzy. Impreza z okazji 31. rocznicy po-
wstania zespołu odbyła się 26 października w Sali Wiejskiej w Święciechowie. Na początku dokonano tradycyjnego obrzędu chrztu no-
wych tancerzy, którzy złożyli ślubowanie, wypili miksturę dającą siły do tańca i otrzymali pamiątkowy dyplom. Następnie odbyła się
impreza taneczna połączona z wesołą zabawą, grami i różnorodnymi konkurencjami. Zabawy przygotowali animatorzy zabaw dzie-
cięcych z agencji Anima Kids. 

W szkołach w Lasocicach, Dłu-
giem Starem i Święciechowie od-
były się uroczystości pasowania
pierwszoklasistów na uczniów. W
obecności dyrektorów, wychowaw-
ców i rodziców dzieci złożyły uro-
czyste ślubowanie. Uczniowie
otrzymali pamiątkowe dyplomy
oraz legitymacje szkolne. W paź-
dzierniku i listopadzie odbywały się

także pasowania na przedszkola-
ków i starszaków w Przedszkolu
Samorządowym Gminy Święcie-
chowa. Wszystkie uroczystości po-
łączone były z częścią artystyczną
wykonaną przez przedszkolaków.
Były oczywiście pamiątkowe dy-
plomy i upominki, które mają dzie-
ciom przypominać o tym ważnym
dla nich wydarzeniu. 

Kulinarne rewolucje
Pierwsze warsztaty odbyły się

28 października w Sali Wiejskiej w
Przybyszewie. Uczestniczki poz-
nały wtedy sztukę kulinarnego car-
vingu, czyli tradycyjną metodę
dekorowania potraw rzeźbami z

warzyw i owoców. Kolejne warsz-
taty przeprowadzono 6 i 13 listo-
pada. A zaplanowano je jeszcze
na 20 i 27 listopada. Podczas każ-
dych warsztatów ich uczestnicy
wspólnie przygotowują jakąś re-
gionalną potrawę. Warsztaty odby-
wają się w ramach projektu
"COOLturalne i aktywne - Babki
na maksa" współfinansowanego
przez powiat leszczyński. 

Stowarzyszenie ZMW oraz panie z Goła Gospodyń Wiejskich z
Przybyszewa w październiku i listopadzie zaprosili na cykl warszta-
tów z gotowania. "Kulinarne rewolucje" skierowane są do miesz-
kańców powiatu leszczyńskiego, a w szczególności do mieszkańców
naszej gminy. 
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11 listopada, w dniu Święta Niepodległości, już po raz XXVI odbył się Bieg Niepodległości oraz IX Marsz Nordic Walking. Trasa mar-
szu i biegu przebiegała z Długiego Nowego do Długiego Starego na dystansie 2,5km. Impreza pod nazwą “Stanąłeś na starcie, już zwy-
cieżyłeś” zakończyła się przy Sali Wiejskiej, w której wręczono uczestnikom upominki. Pierwszy na mecie znalazł się Patryk Musielak.

w naszej gminie

W poniedziałek, 11 listopada, po raz 5. zorganizowano Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych pn. "Pieśń Patriotyczna". Impreza
odbyła się w Sali Wiejskiej w Święciechowie. Organizatorem przeglądu był Chór Cecylia ze Święciechowy przy współudziale Samo-
rządowego Ośrodka Kultury. Wzięły w nim udział zaprzyjaźnione chóry. W sali rozbrzmiewała wyłącznie muzyka patriotyczna. Pieśni wy-
konywały: Chór Cecylia ze Święciechowy, Chór Anion z Rawicza, Chór Lutnia z Siedlnicy, Chór Senior z Kąkolewa, Chór Krzemień z
Krzemieniewa, Chór Hejnał z Wijewa, Chór Męski Vox Joannis z Leszna, Towarzystwo Śpiewu Harmonia z Krobi oraz Chór Rapsodia z
Lipna. Po prezentacji reprezentanci wszystkich chórów otrzymali pamiątkową statuetkę oraz dyplom uczestnictwa. 11 Listopada


