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W dniach, 28 i 29 grudnia, w Święciechowie odbyły się
Gminne Jasełka pn. "Pójdźmy wszyscy do stajenki". Orga-
nizatorem spektaklu był Samorządowy Ośrodek Kultury w
Święciechowie. W rolę aktorów wcielili się tancerze z Ze-
społu Pieśni i Tańca Marynia. Kolędy i pastorałki śpiewali:
Zespół Śpiewaczy Wiola, Chór Cecylia oraz zespół rodziny
Tulewiczów. Reżyserem jasełek była Ewa Jankowska. Wej-
ściówki na dwudniowy spektakl rozeszły się w błyskawicz-
nym tempie. Organizatorzy dziękują za ogromne
zainteresowanie i miłe słowa po spektaklach. 

Jasełka odbywały się także w innych miejscowościach
naszej gminy. Więcej informacji na stronie 15 i 16. 

Pójdźmy wszyscy do stajenki...

Lasocice

Niechłód

Długie Stare

Święciechowa
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Otwarcie Klubu Malucha
Wielkie otwarcie Klubu Malucha w Święciechowie nastąpiło w poniedziałek, 30
grudnia. Już od nowego roku trzydzieścioro najmłodszych pociech spędza czas
w nowo utworzonej placówce.

Kierowniczką Klubu została
Beata Tycner, a wspierać ją będzie
sześcioosobowa kadra pracowni-
ków. W dniu otwarcia przed budyn-
kiem, w którym dawniej mieściło się
przedszkole, zebrali się zaproszeni
na tę uroczystość goście. Nastąpiło
uroczyste przecięcie wstęgi, po-
święcenie nowego obiektu, zwie-
dzanie, życzenia i upominki od
gości. Nasza gmina uzyskała dofi-

nansowanie na utworzenie pierw-
szego klubu dziecięcego w gminie
Święciechowa z projektu "Maluch
+". Całkowita wartość projektu
to 1. 807. 266,66 zł. Dofinansowa-
nie wyniosło 900. 000. Ponadto po-
zyskano środki na funkcjonowanie
klubu i jego wyposażenie w wyso-
kości 1. 114. 705, 42 zł.

Maluchom życzymy wspaniałej
zabawy pełnej radości i śmiechu.

Niech ten Klub będzie dla nich dru-
gim domem, a panie, które tam
pracują, będą dla swoich pod-
opiecznych jak mamy. 

Tego samego dnia dokonano
oficjalnego otwarcia przebudowa-
nej drogi powiatowej w Święcie-
chowie. Zadanie realizowane było
na 1,7-kilometrowym odcinku, który

obejmował ul. Leszczyńską i Śmi-
gielską. Inwestycja kosztowała
ponad 1,3 mln zł. Realizowana była
z budżetu powiatu leszczyńskiego
oraz dofinansowania gminy Świę-
ciechowa w kwocie 670. 000 zł. 

Po przebudowie zmieniono or-
ganizację ruchu na głównym skrzy-
żowaniu w Święciechowie.

Kolędowali 
po raz szósty

Od sześciu lat spotykamy się na
wspólnym kolędowaniu. Każdego
roku wspólne śpiewanie kolęd i
pastorałek ma miejsce w innym ko-
ściele naszej gminy. W tym roku
odbyło się 5 stycznia w kościele
pw. św. Jakuba w Święciechowie. 

Organizatorem kolędowania był
Samorządowy Ośrodek Kultury w
Święciechowie. Kolędy i pastorałki
śpiewali mieszkańcy Święciechowy
i osoby pracujące w tej miejscowo-
ści: Patryk Tomczak, Hanna Krzy-
kała, Mateusz i Franciszek
Mrozińscy, ksiądz Błażej Stróżycki,
Maria Marczyńska, Ewelina i Ra-

dosław Konieczni, Magdalena Bo-
rowiak, Dorota Gnacińska, Maja
Małecka, Joanna Stróżyńska, Al-
dona Frąckowiak, Krzysztof Koło-
dziejczyk z wnuczką Leną, Cecylia
Jurga, Monika Matecka oraz ze-
spół rodziny Tulewiczów. Ponadto
zaśpiewały zespoły działające przy
Ośrodku: Cecylia, Razem Raźniej,
Karolinki oraz Wiola. Za zorganizo-
wanie imprezy podziękował wójt
gminy Marek Lorych. Wszystkim
zebranym życzył pomyślności w
nowym 2020 roku. Organizatorzy
dziękują wszystkim, którzy przyłą-
czyli się do wspólnego śpiewania. 
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Jak załatwić sprawę
W   U R Z ę D Z I E  G M I N Y ?
W ubiegłorocznym marcowym wydaniu "Kuriera..." informowałem o

możliwościach skorzystania z Programu "Czyste Powietrze". Wypełnienie
wniosku o dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła
na źródła nowoczesne i niskoemisyjne nie należy do czynności prostych,
które "załatwimy" w pięć minut. Wiedzą to szczególnie ci, którzy próbo-
wali taki wniosek złożyć. Podstawowym mankamentem tego programu
było to, że jego obsługą zajmowały się Wojewódzkie Fundusze Gospo-
darki Wodnej i Ochrony Środowiska. Oczywiście instytucje te działały na
tyle, na ile pozwalały im możliwości, ale te były ograniczone. Powód? Fun-
dusze były jedynym miejscem na całe województwo, gdzie można było
złożyć wniosek czy uzyskać pomoc w jego wypełnieniu. Efektem tego
stanu rzeczy było niskie zainteresowanie beneficjentów i groźba niewy-
korzystania pieniędzy przeznaczonych na poprawę jakości powietrza.

W celu ułatwienia naszym mieszkańcom sięgnięcia po te pieniądze
gmina Święciechowa podpisała porozumienie z Wojewódzkim Fundu-
szem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na mocy
którego przejęła obsługę wniosków o dofinansowanie. Dziś każdy z nas
może skorzystać z pomocy wydelegowanego do tego pracownika Urzędu
Gminy, który pomoże wypełnić wniosek i dokona jego sprawdzenia pod
względem formalnym. Sprawą tą zajmuje się Sandra Sztor, tel. 65 5337
232, e - mail: sandra.sztor@swieciechowa.pl, ul. Ułańska 4, pokój nr 1. 

Program oferuje nie tylko dofinansowanie wymiany starych i nieefek-
tywnych źródeł ciepła, ale także dofinansowanie prac termomoderniza-
cyjnych budynku, takich jak: jego docieplenie, wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej. 

Formą dofinansowania jest dotacja i/lub pożyczka. Jej wysokość uza-
leżniona jest od naszych dochodów (im mniejsze są nasze dochody, tym
wyższy procent dofinansowania). Dla osób o najniższych dochodach do-
tacja może wynieść nawet 90 proc. wartości inwestycji, a na pozostałe 10
proc. można uzyskać pożyczkę. Maksymalna kwota dofinansowania to
53.000 zł. 

Wymieniając piec na ekologiczny i docieplając domy zyskamy nie tylko
na poprawie jakości powietrza, a co za tym idzie naszego zdrowia, ale
również poprawimy stan naszych finansów poprzez zmniejszenie kosz-
tów ogrzewania. Ponadto wszystkie piece niespełniające norm muszą być
wymienione do roku 2024. Czasu zostało bardzo mało. Lepiej skorzystać
z dofinansowania teraz, niż być  do tego zmuszonym karą finansową. Za-
chęcamy do skorzystania z programu, przecież wszyscy chcemy oddy-
chać czystym powietrzem.

ZASTęPCA WÓJTA
PATRYK TOMCZAK

Pierwsze takie zajęcia w gminie!
Samorządowy Ośrodek Kultury zaprasza dzieci szkolne na zajęcia

organizowane w ramach ferii zimowych. Zajęcia odbędą się we wtorek,
4 lutego, w godz. od 10 do 15 w siedzibie Ośrodka (przy wiatraku). 

Wirtualna rzeczywistość - to świat wykreowany komputerowo
dzięki wykorzystaniu specjalistycznych gogli, słuchawek oraz kon-
trolerów ruchu. Wszystkie te rzeczy doskonale odcinają uczestnika
od zewnętrznych bodźców, dzięki którym może on skupić się i po-
ruszać w wyimaginowanym świecie. Dzięki zaawansowaniu techno-
logicznym możemy przenieść się w dowolne miejsce na ziemi, np.
zwiedzać Paryż, jeździć na Rollercoaster w parku rozrywki, nurkować i
oglądać rafę koralową, brać udział w ulicznych wyścigach komputero-
wych. Jedynym ograniczeniem jest nasza wyobraźnia oraz twórców apli-
kacji. Zapraszamy na zajęcia!

W dniu 26 stycznia o godz. 10 w hali sportowo - środowiskowej we Wło-
szakowicach (ul. Myśliwska 1a) odbędzie się Turniej Piłkarski im.
Tomasza Żukowskiego. W turnieju wezmą udział drużyny, w któ-
rych grał lub które trenował Tomasz, tj.: Iskra Długie Stare, Werner Kenkel
Krzycko Wielkie, Orlik Lasocice, Kormoran Święciechowa, Korona Wilko-
wice, GKS Włoszakowice, GKS Włoszakowice Oldboy, Pogoń Wschowa.
Organizatorzy serdecznie zapraszają na to sportowe wydarzenie!

Samorządowy Ośrodek Kultury
w Święciechowie zaprasza dzieci i młodzież
z terenu gminy na darmowe spotkania zor-
ganizowane w ramach FERII ZIMOWYCH:
- Poniedziałek, 3 luty, godz. 16. 00 w Sali Wiejskiej w Świę-

ciechowie odbędzie się spektakl teatralny pt. Przygody Ku-
leczki, czyli o wielkiej sile marzeń. Bałwanek Kuleczka buntuje
się przeciwko swojej mamie. Wielka siła marzeń w cudowny
sposób przenosi go z domu do krainy mu nieznanej. Bałwa-
nek spotyka na swej drodze bohaterów, którzy rozmową i za-
bawą przekazują mu pewne mądrości

- Sobota, 8 luty, o godz. 16. 00 w Sali Wiejskiej w Święciecho-
wie odbędzie się spotkanie z Czarodziejem. Na scenie wystąpi
jeden z najbardziej doświadczonych iluzjonistów w Polsce - Łu-
kasz Podymski. 

- Niedziela, 9 luty, o godz. 16. 00 w Sali Wiejskiej w Świę-
ciechowie odbędzie się tematyczny BALIK KARNAWAŁOWY
dla dzieci i młodzieży. Odwiedzi nas ALICJA Z KRAINY CZA-
RÓW.
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POŻEGNANIE
W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

30.11 - Stefan Mrozkowiak (1940), Trzebiny 
01.12 - Marianna Jędraszyk (1935), Święciechowa
04.12 - Mieczysław Franciszek Klemczak (1928), Długie Stare
06.12 - Irena Maria Nowacka (1922), Święciechowa 
06.12 - Roman Piotr Mejza (1951), Krzycko Małe
23.12 - Zdzisław Rachmajda (1970), Święciechowa 
25.12 - Edward Paciorek (1950), Trzebiny 
27.12 - Roman Kalitka (1964), Święciechowa
29.12 - Wiesław Ludwik Durka (1958), Długie Stare
29.12 - Józef Węclewski (1962), Długie Stare 
31.12 - Kazimiera Wąsowska (1941), Święciechowa 
01.01 - Stanisław Woźny (1946), Święciechowa
05.01 - Zenon Nowak (1949), Święciechowa
05.01 - Hubert Leciejewski (1983), Przybyszewo

Prezenty trafiły pod choinki

"Paczka pod choinkę" 2019 już
za nami! W piątek, 20 grudnia,
odbył się finał corocznej akcji
wsparcia dla osób samotnych,
starszych i ubogich z terenu naszej
gminy. W tym roku pomoc trafiła do
niemal 70 osób, na twarzach któ-
rych pojawił się uśmiech, a nieraz
łzy wzruszenia. Osoby dostarcza-
jące paczki miały wielką satysfak-
cję z tego, że dzięki ich wsparciu
ktoś może mieć lepsze święta Bo-

żego Narodzenia. Organizatorami
akcji byli: Młodzieżowa Rada
Gminy Święciechowa oraz Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej. Or-
ganizatorzy bardzo serdecznie
dziękują każdemu, kto w jakimkol-
wiek stopniu pomógł w przygoto-
waniu "Paczki pod choinkę"! To
dzięki bezinteresownej pomocy
mieszkańców naszej gminy udało
się przygotować prezenty dla po-
trzebujących. 

Informujemy, że w grudniu
zmarł Stefan Bensdorff z Leszna.  

Był naczelnikiem gminy Świę-
ciechowa w latach siedemdziesią-
tych /1973 - 1978/. Z panem
Stefanem rozmawialiśmy przy
okazji jubileuszu 40 - lecia Samo-
rządowego Ośrodka Kultury w
Święciechowie. Ciepło wspominał
wtedy czas spędzony w Święcie-
chowie. Opowiadał o ówczesnym
budynku Urzędu Gminy, bibliotece.
Przechowywał zdjęcia z tamtych
lat, które dotyczyły najważniej-

szych wydarzeń, m. in.: otwarcia
ośrodka wodnego w Gołanicach,
zawodów strażackich, obchodów
700 - lecia Święciechowy, budowy
i otwarcia Gminnego Ośrodka Kul-
tury. Wspominał, jak któregoś roku
przyjechali pod święciechowski
wiatrak robotnicy z piłami - mieli go
ściąć. Pan Stefan nie pozwolił.
Cieszył się, że uratował ten zaby-
tek kultury. W 1988 r. za swoją
pracę odznaczony został Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski. 

Żegnamy naczelnika

Drużynowy Puchar Polski
W sobotę, 4 stycznia, w sali

gimnastycznej w Szkole Podsta-
wowej w Święciechowie odbył
się Drużynowy Puchar Polski
mężczyzn w tenisie stołowym. 

O miejsca w półfinale walczyły
drużyny: LKS Tajfun Ostrów Wiel-
kopolski, UKS Nałęcz Ostroróg,
Klub Rekreacyjno - Sportowy Fair-
playce Miviena Poznań oraz LKS
Błękitni Niechłód. Nasi zawodnicy
z LKS Błękitni z Niechłodu zajęli II
miejsce w półfinale, który zgroma-
dził na trybunach bardzo dużo kibi-
ców. W pierwszym meczu pokonali
zespół z Poznania, a w decydują-
cym pojedynku o awans przegrali z
ekipą z Ostroroga i to oni będą re-

prezentować Wielkopolskę w na-
stępnej rundzie Pucharu Polski.
UKS Nałęcz wygrał z ekipą gospo-
darzy i tym samym awansował do
finału wojewódzkiego Pucharu Pol-
ski. Trzecie miejsce zajęła drużyna
z Poznania, a czwarte tenisiści sto-
łowi z Ostrowa Wielkopolskiego. W
tym sezonie klub z Niechłodu wy-
stępuje w III lidze i zostawił za ple-
cami kilka zespołów z II ligi. W
turnieju Błękitni wystąpili w skła-
dzie: Wojciech Chwastyniak, Denis
Bolewicz, Dawid Jóźwiak, rezerwa
Bartosz Wasiołka. Gratulujemy wy-
niku przeciwnikom, a przede
wszystkim drużynie LKS Błękit-
nym! 

Radni Rady Gminy Święciechowa 
mają zaszczyt zaprosić na 

BAL SAMORZĄDOWY, 
który odbędzie się 22 lutego 2020 r. 
w Sali Wiejskiej w Święciechowie 

ul. Strzelecka 7

Cena zaproszenia: 240 zł.
Gra Zespół Muzyczny VENUS. 

Sprzedaż biletów: 
Urząd Gminy Święciechowa, 

Magdalena Jaraczewska - Wieczorek. 
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W świątecznym klimacie

W Sali Wiejskiej w Długiem Starem spotkały się grupy śpiewa-
ków, działające przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Świę-
ciechowie. Uczestniczyły w nim: Zespół Śpiewaczy Wiola ze
Święciechowy, Zespół Śpiewaczy Karolinki z Gołanic, Zespół
Śpiewaczy Razem Raźniej z Długiego Starego oraz Chór Cecy-
lia ze Święciechowy. Spotkanie odbyło się w sobotę, 4 stycznia i
miało na celu spędzenie czasu na wspólnym kolędowaniu.
Uczestniczyli w nim, wójt gminy Marek Lorych, przewodniczący
Rady Jerzy Machowiak oraz członkowie Komisji Kultury. Takie ko-
lędowe spotkania są już coroczną tradycją tych zespołów. 

W poniedziałek, 30 grudnia, w restauracji Scarabeus w Święcie-
chowie odbyło się świąteczne spotkanie, na które zaprosił wójt
gminy Marek Lorych. Wszystkim zebranym złożył życzenia no-
woroczne i zaprosił na wspólny posiłek. W spotkaniu uczestniczyli
radni powiatowi, radni gminy Święciechowa, sołtysi, dyrektorzy
jednostek organizacyjnych, osoby zaproszone na otwarcie drogi
i Klubu Malucha w Święciechowie. 

W piątek, 20 grudnia, w
Kuźni Marzeń w Lasoci-
cach odbyło się spotkanie
w świątecznym klimacie.
Na spotkanie wigilijne
przybyły osoby, które na
co dzień udzielają się w
Stowarzyszeniu ZMW z
Przybyszewa. Wolontariu-
sze zasiedli do wspólnego
posiłku, składali sobie ży-
czenia, a dla mieszkań-
ców gminy nagrali filmik z
życzeniami świątecznymi
i noworocznymi, który
udostępnili na swoim pro-
filu Facebooka. 

W Sali Wiejskiej w Piotrowicach odbył się kameralny koncert kolęd w wykonaniu Szymona Gądy. Koncert miał miejsce w sobotę, 4
stycznia. Na wspólne kolędowanie zaprosiło Stowarzyszenie "Piotrowice na Nowo" i sołtys wsi.
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V Zawody Strzeleckie 

Uczniowie klas VI - VIII ze Szkoły Podstawowej w Lasocicach
uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez Bibliotekę Pe-
dagogiczną w Lesznie. Poznali "Mapę karier" i zawody przyszło-
ści oraz brali udział w warsztatach profilaktycznych "Stop
uzależnieniom".

Szkoła ma nowe świetliki

W tekście przedstawiamy
statystykę Urzędu Stanu Cywil-
nego za rok 2019. 

W ubiegłym roku w gminie
Święciechowa przyszło na świat
91 maleństw. Więcej urodziło się
dziewczynek. W całej gminie było
ich 50. Natomiast chłopców uro-
dziło się 41. Najwięcej urodzeń
odnotowano w miesiącach kwie-
cień - 14, czerwiec - 11 oraz luty i
wrzesień - po 10. Najmniej dzieci
przyszło na świat w sierpniu i lis-

topadzie - po 3. 
Przez minione dwanaście mie-

sięcy na zawsze pożegnaliśmy 76
mieszkańców naszej gminy.
Zmarło 43 mężczyzn i 33 kobiety.
Najsmutniejsze pod tym wzglę-
dem były miesiące: czerwiec (10
osób), grudzień (9 osób) oraz luty
i kwiecień (po 8 osób). Jeden
zgon nastąpił w miesiącu paź-
dzierniku. 

W roku 2019 Urząd Stanu Cy-
wilnego odnotował 33 śluby. 

Dane z Urzędu Stanu Cywilnego

Zawody przeprowadził Klub Żołnie-
rzy Rezerwy LOK przy SOK, a na-
grody ufundował Samorządowy
Ośrodek Kultury w Święciechowie.
Zawody przeprowadzono w czte-
rech kategoriach. Zwycięzcy w
poszczególnych kategoriach wyglą-
dają następująco: w kategorii mło-
dzieżowej - dziewczyny: I miejsce -
IZABELA KARPOWICZ, II miejsce
- WIKTORIA SZŁAPCZYŃSKA, III
miejsce - AGNIESZKA MILCZYŃ-
SKA. W kategorii młodzieżowej -

chłopcy: I miejsce - IGOR NOWAK,
II miejsce - JAN DROST, III miejsce
- MICHAŁ MATYLA. W kategorii
kobiet: I miejsce - NINA ANDRZE-
JEWSKA, II miejsce - EWELINA
KONIECZNA, III miejsce - MAŁ-
GORZATA WAWRZYNIAK. W ka-
tegorii mężczyźni: I miejsce -
SZYMON FRANKOWSKI, II
miejsce - ROBERT MANIA, III
miejsce - RADOSŁAW KO-
NIECZNY. Nagrodzonym gratulu-
jemy. 

Świąteczne Zawody Strzeleckie
Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA.

W piątek, 3 stycznia, na strzel-
nicy w Święciechowie odbyły się V Potrzebujesz 

reklamy?
Zareklamuj się 

w naszej gazecie!

Więcej informacji
uzyskasz na stronie:
www.swieciechowa.eu

W połowie grudnia zakończono prace nad przebudową ul. Nowej
w miejscowości Długie Stare. Na przedmiotowym odcinku drogi
wymieniono kanalizację deszczową, zrobiono wpusty ściekowe
wraz ze studzienkami oraz przykanaliki. Wzdłuż drogi asfaltowej
pobudowano chodnik, a wzdłuż krawężnika - ściek przykrawęż-
nikowy. Wykonawcą prac była Firma DROGTRANZ Sp. z o. o. z
Góry. Wartość prac wyniosła brutto: 224 039,96 zł. 

W grudniu zakończono prace
nad wymianą świetlików na bu-
dynku Szkoły Podstawowej w
miejscowości Długie Stare. 

Zadanie w swym zakresie obej-
mowało demontaż i utylizację
świetlików dachowych nad po-
mieszczeniami dydaktycznymi na I
piętrze i nad holem na II piętrze,
docieplenie ścian attyk, na których

wspierają się świetliki, wymianę
obróbek blacharskich oraz orynno-
wania, a także wykonanie nowych
świetlików dachowych i zadaszeń
nad wejściami. Wykonawcą prac
była Firma LUX Urszula Żu-
kowska, Grzegorz Żukowski S. C.
Święciechowa. Wartość wykona-
nych prac wyniosła brutto 383.
000,29 zł. 
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W Święto Trzech Króli, 6 stycznia, w Sali Wiejskiej w Święcie-
chowie odbyło się spotkanie noworoczne, w którym uczestniczyli
matki i ojcowie różańcowi z miejscowej parafii. Dla uczestników
spotkania wystąpiły dzieci z Przedszkola Samorządowego w
Święciechowie oraz Zespół Śpiewaczy Wiola. Wśród gości zna-
leźli się: ksiądz proboszcz Błażej Stróżycki, wójt gminy Marek Lo-
rych, dyrektorka przedszkola Maria Marczyńska, sołtys wsi Józef
Buszewicz. 

W czwartek, 19 grudnia, zuchy
z Gromady Zuchowej Przyjaciele
Zwierząt z Lasocic roznosiły Bet-
lejemskie Światełko Pokoju. Tra-
dycyjnie odwiedziły kilka instytucji

na terenie naszej gminy, m.in.:
Urząd Gminy Święciechowa,
szkoły oraz przedszkole. Dzięku-
jemy zuchom za wspaniały świą-
teczny gest. 

Betlejemskie Światełko

Pytać znaczy wiedzieć

opowiedziały o swoich szkolnych
wspomnieniach, pierwszych nau-
czycielach, sposobie nauczania i
przedmiotach szkolnych. Opisały,
jak wyglądały sale lekcyjne i wy-
posażenie ich piórników. Chętnie
podzieliły się swoimi pamiątkami w
postaci zdjęć szkolnych. Za cenne
informacje i miło spędzony czas
serdecznie dziękujemy. Opieku-
nem grupy projektowej jest Mag-
dalena Szymanek. 

W miesiącu grudniu grupa pro-
jektowa Cyfrowej Dziecięcej Ency-
klopedii Wielkopolski "Siła wsi",
która działa w szkole w Lasoci-
cach, przygotowała wywiady z
mieszkańcami wsi Lasocice i Przy-
byszewo. Celem spotkania było
uzyskanie jak najwięcej informacji
o historii Szkoły Podstawowej w
Lasocicach. Na spotkanie z mło-
dzieżą zgodziły się Janina Rau-
chut oraz Wanda Żylińska. Panie

Edukacja ekologiczna jest bardzo ważna
- okazało się, że zwyciężyła dru-
żyna Papy Piera, II miejsce ex
aequo zajęły drużyny Szkłaków -
Białego i Zielonego, natomiast III
miejsce zdobyła klasa, którą re-
prezentowała Petunia. Gratulu-
jemy. Organizator, którym był
Komunalny Związek Gmin Re-
gionu Leszczyńskiego, dziękuje za

wspólną zabawę połączoną z nie-
zwykle ważnym elementem edu-
kacji ekologicznej, jakim jest
segregacja odpadów. Szkole Pod-
stawowej w Święciechowie
dziękują za możliwość zorganizo-
wania Turnieju, a nauczycielom za
przygotowanie dzieci do konku-
rencji.

reprezentowała jednego z bohate-
rów Drużyny Segregolandii. Klasa
IIa - reprezentowała Petunię, pat-
ronem klasy IIb był Papa Pier,
klasa IIIa - reprezentowała
Szkłaka Białego, a klasa III b
Szkłaka Zielonego. Dzieci były
bardzo zaangażowane. Turniej
Odpadowy to świetny element
edukacji ekologicznej, który łączy
przyjemne z pożytecznym. Po
wspólnym podliczeniu punktów -
kolorowych nakrętek, które po
każdej z konkurencji trafiały do
szklanych słoików każdej z drużyn

W piątek, 13 grudnia, z okazji
mikołajek uczniowie klas II i III ze
Szkoły Podstawowej w Święcie-
chowie brali udział w zmaganiach
sportowych z wykorzystaniem at-
rybutów w postaci odpadów. Były
zatem: "odpadowa rewia mody",
"kartonowa gąsienica", "PETowe
kręgle", "rzut odpadem do celu"
czy "dobij PETa". Na zakończenie
sportowej rywalizacji dzieci wzięły
udział w "odpadowym quizie"
Wszystkie konkurencje miały na
celu utrwalenie wiedzy z zakresu
segregacji odpadów. Każda z klas



Znamy Człowieka i Społecznika Roku 2019
Na koniec roku dziennikarze

Gazety “ABC” oraz portalu
leszno24. pl przyznają hono-
rowe tytuły CZŁOWIEK ROKU.
Plebiscyt jest poufny. Redaktorzy
zgłaszają ludzi, którzy wyróżnili się
w poszczególnych dziedzinach
życia: sport, kultura, biznes, dzia-
łacze społeczni i nietuzinkowi pas-
jonaci. Rekomendują każdą
sylwetkę, a na koniec odbywa się
tajne głosowanie. Wszystko w
dziennikarskim kręgu. Osoby zgło-
szone nie wiedzą o swojej nomi-
nacji aż do wydania numeru z
ostatecznymi wynikami. Tytuł
CZŁOWIEKA ROKU w dziedzinie
kultury otrzymała mieszkanka
naszej gminy Ewa Jankowska,
instruktorka Zespołu Pieśni i
Tańca Marynia pracująca w Sa-
morządowym Ośrodku Kultury
w Święciechowie. Rok 2019 dla
zespołu był wyjątkowy. Bowiem w
czerwcu tancerze otrzymali Od-
znakę Honorową za zasługi dla
Województwa Wielkopolskiego,
natomiast we wrześniu przyznano
im Odznakę Honorową Zasłużony

dla Kultury Polskiej. W ostatnim
numerze naszego miesięcznika pi-
saliśmy o tym, że Ewa Jankowska
podczas 50 - lecia działalności
Leszczyńskiego Towarzystwa Kul-
turalnego otrzymała medal "Za
Serce do Kultury". Był to wyjąt-
kowy rok, a przyznany w grudniu
przez leszczyńskich dziennikarzy
tytuł CZŁOWIEKA ROKU był do-
skonałym podsumowaniem dzia-
łalności w 2019 roku. 

W sobotę, 4 stycznia, podczas
uroczystego koncertu noworocz-
nego na Zamku w Rydzynie wła-
dze powiatu leszczyńskiego
wręczyły nagrody w trzech katego-
riach: działacz społeczny, sporto-
wiec i nagrody Dzierżykraja za
promocję powiatu w kraju.

W imprezie wzięli udział pra-
cownicy powiatowych instytucji,
przedstawiciele biznesu i kultury.
Nagrodę w kategorii działacz
społeczny otrzymała miesz-
kanka naszej gminy, sołtys wsi
Gołanice - Kornela Sztor "za wie-
loletnią działalność społeczną na
rzecz mieszkańców powiatu lesz-
czyńskiego, organizowanie licz-
nych akcji integrujących i
aktywizujących lokalną społecz-
ność, a także pełnienie funkcji pre-
zesa Stowarzyszenia "Aktywni dla
Gołanic", sekretarza Ochotniczej
Straży Pożarnej w Gołanicach,
przewodniczącej Koła Gospodyń
Wiejskich w Gołanicach oraz soł-
tysa wsi Gołanice". Była to już
piąta edycja powiatowych wyróż-
nień organizowana przez lesz-

czyńskie Starostwo. Przed pub-
licznością wystąpiła Capella
Zamku Rydzyńskiego. 

We wtorek, 10 grudnia, w hali sporto-
wej Szkoły Podstawowej nr 4 w Zabo-
rowie odbyła się X Olimpiada Bez
Granic Leszno 2019. Uczestniczyli w
niej członkowie grupy “Aktywny se-
nior" ze Związku Emerytów, Rencis-
tów i Inwalidów odział w
Święciechowie. Olimpiada ma na celu
integrację środowisk osób niepełnos-
prawnych i starszych poprzez
wspólne uczestnictwo w zabawach
sportowych. Zawodnicy brali udział w
kilku konkurencjach, m. in.: rzutu do
kosza, unihokeja, strzału do bramki.
Atmosfera była wspaniała. Każdy
otrzymał dyplom i medal, a wśród
uczestników rozlosowano nagrody.

No i stało się! Mamy Nowy
2020 Rok! 365 dni starego
roku minęło w bardzo szybkim
tempie. Mieszkańcy naszej
gminy spędzali sylwestrową
noc na prywatkach, na zaba-
wach, imprezach, w mniej-
szym i większym gronie.
Spędzili ten czas na szampań-
skiej zabawie w gronie przyja-
ciół, rodziny, bliskich osób.
Wszystkim mieszkańcom
gminy Święciechowa życzymy
w Nowym Roku pomyślności,
radości i spełnienia najskryt-
szych marzeń. Niech ten 2020
rok będzie dla nas wszystkich
dobrym rokiem. Na zdjęciu za-
bawa sylwestrowa z "wiatraka"
w Święciechowie. 
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Budżet na rok 2020 
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Radni gminy Święciechowa w dniu 19 grudnia 2019 r. podjęli uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2020 rok. Dochody gminy
w bieżącym roku zaplanowane zostały na kwotę: 41. 129. 652,71 zł, natomiast wydatki na kwotę: 47. 729. 652,71 zł, z tego wy-
datki bieżące w kwocie: 36. 314. 997,10 zł i wydatki inwestycyjne w kwocie: 11. 414. 655,61 zł. Różnicę między dochodami a
wydatkami samorząd sfinansuje z emisji obligacji komunalnych.

Dochody
Na dochody gminy składają się

głównie podatki, subwencje i dota-
cje. Największą pozycję stanowią
podatki i opłaty lokalne. W tym
roku gmina planuje uzyskanie ze
wszystkich podatków kwoty 17.
248. 027,28 zł. Są to zarówno po-
datki lokalne, jak i udział gminy w
podatku dochodowym od osób fi-
zycznych i prawnych. Dla przy-
kładu podajemy kilka wielkości
dotyczących podatków, i tak: po-
datek od nieruchomości zaplano-
wany został na kwotę 7. 207.
162,13 zł, podatek od środków
transportowych w kwocie 348. 913
zł, podatek rolny 604. 198,49 zł,
udziały w podatku dochodowym od
osób fizycznych w kwocie 8. 250.
860 zł, a od osób prawnych w kwo-
cie 100. 000 zł. 

Kolejną największą pozycją w
budżecie są otrzymywane przez
gminę dotację na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone gminie.
W 2020 roku wynoszą one 11.
857. 895 zł. W związku z wprowa-
dzeniem w 2016 r. programu 500+
to dotacje na jego realizację sta-
nowią największą pozycję w bu-
dżecie tegorocznym i wynoszą aż
9. 109. 320 zł. Na wypłaty świad-

czeń rodzinnych, świadczeń ali-
mentacyjnych gmina otrzymuje do-
tację w kwocie 2. 672. 694 zł. 

Trzecią największą pozycję w
budżecie gminy w 2020 r. stanowią
subwencje zaplanowane na kwotę:
7. 266. 639 zł. Prawie 5,9 mln. zł
stanowi subwencja oświatowa,
która w całości przeznaczana jest
na działalność szkół w naszej gmi-
nie. 

Kolejną pozycję dochodów sta-
nowią dochody ze sprzedaży mie-
nia komunalnego oraz różnych
opłat. 

Wydatki
Jak co roku jedną z najwięk-

szych pozycji w wydatkach gminy
są wydatki na oświatę. Na działal-
ność oświatową i wychowawczą
samorząd przeznacza całą sub-
wencję i dodatkowo pieniądze z
dochodów własnych. Łącznie na
ten cel przewiduje się 12. 741.
961,73 zł. W ramach tych kwot
utrzymywane będą szkoły podsta-
wowe i przedszkole. Wśród tych
wydatków mieszczą się również
remonty przeprowadzane w pla-
cówkach oświatowych, dowóz
dzieci do szkół, utrzymanie stołó-
wek szkolnych, dokształcanie nau-
czycieli. Wydatki na oświatę i
wychowanie stanowią 26,70 proc.

całego budżetu. 
Dużą część budżetu samorząd

przeznacza na pomoc społeczną i
rodzinę. Łączne planowane na
2020 rok wydatki wynoszą: 13.
545. 641,80 zł. Oprócz już wspom-
nianej realizacji programu 500+ i
wypłaty świadczeń rodzinnych i ali-
mentacyjnych, gmina wspierać bę-
dzie rodziny zastępcze, domy
pomocy społecznej, placówki opie-
kuńczo - wychowawcze. Utrzyma
też Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej. Ponadto przewiduje się
pomoc dla potrzebujących w for-
mie dodatków mieszkaniowych, fi-
nansowania składek zdrowotnych,
zasiłków celowych i okresowych
oraz stałych dla osób z orzecze-
niem o stopniu niepełnosprawno-
ści. Kontynuowane będzie
finansowanie pobytu  osób w Cen-
trum Integracji Społecznej w Kło-
dzie. Bardzo ważną i dużą część
wydatków gminy stanowią wydatki
na inwestycje. W tym roku wyniosą
one 11. 414. 655,61 zł. Jest to 23.
91 proc. wszystkich tegorocznych
wydatków, a w rzeczywistości
odejmując środki przeznaczone na
realizację programu 500+ stano-
wią aż 29,56 proc. wydatków
gminy w 2020 r. Największymi pla-
nowanymi inwestycjami w 2020

roku są: rozbudowa sieci kanaliza-
cji sanitarnej i wodociągowej na
kwotę 782. 557,65 zł, budowa dróg
gminnych i chodników w kwocie 8.
150. 217 zł, budowa oświetlenia
drogowego za 1. 178. 814 zł. O
wszystkich inwestycjach, które
gmina zamierza realizować w
2020 roku, napiszemy w lutowym
wydaniu "Kuriera …". Wówczas
podamy, jakie prace i zakupy in-
westycyjne oraz remonty przepro-
wadzone będą w poszczególnych
miejscowościach.

I jeszcze kilka innych znaczą-
cych wydatków. Na Samorządowy
Ośrodek Kultury: 677. 441 zł, na
bibliotekę: 229. 784 zł, na gospo-
darkę mieszkaniową: 451. 363,62
zł, na bezpieczeństwo publiczne i
ochronę przeciwpożarową 274.
917 zł, na sale wiejskie 1. 540.
045,98 zł, na administrację pub-
liczną, Urząd Gminy, Radę Gminy,
pracowników obsługi, promocję,
współpracę zagraniczną: 4. 190.
933,31 zł, na gospodarkę komu-
nalną i ochronę środowiska 2. 375.
542,47 zł, na sport 390. 194 zł, na
spłatę odsetek od pożyczek kwotę:
397. 319,58 zł oraz na dotacje dla
mieszkańców na przydomowe
oczyszczalnie ścieków, usuwanie
azbestu kwotę: 37. 500 zł.

W środę, 18 grudnia, podczas
uroczystej gali w eleganckich wnęt-
rzach pałacu Działyńskich w Poz-
naniu odbyło się wręczenie nagród
w plebiscycie Przedszkole Roku
oraz Nauczyciel Roku. W uroczys-
tości wzięła udział dyrektorka
Maria Marczyńska, odbierając na-
grodę za I miejsce Przedszkole

Roku w powiecie leszczyńskim, a
także Dorota Lepka, która odebrała
nagrodę za I miejsce Nauczyciel
Roku w powiecie leszczyńskim.
Obie panie jeszcze raz dziękują, że
mogły znaleźć się w zacnym gro-
nie laureatów. Od tego dnia mury
placówki zdobi tablica - Przed-
szkole Roku.

Odebrały nagrody 
W poniedziałek, 9 grudnia,

grupa uczniów klas VII i VIII ze
Szkoły Podstawowej w Święcie-
chowie wzięła udział w war-
sztatach fotograficznych zorgani-
zowanych przez Fundację "Sztuka
Leszno" w ramach projektu "Foto-
graficzny wir talentów". Podczas
zajęć uczestnicy m.in. poznali pod-

stawy fotografii, techniki oświetle-
nia, pracy z osobą fotografowaną
oraz technikę "malowania świat-
łem". Warsztaty bardzo podobały
się uczniom. 

Organizatorem warsztatów był
Maciej Nowaczyk. Zajęcia były
współfinansowane ze środków po-
wiatu leszczyńskiego. 

Malowanie światłem
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Z okazji mikołajek w Szkole Podstawowej w Święciechowie zro-
biło się bardzo świątecznie. Już po raz drugi Samorząd Uczniow-
ski zakupił żywą choinkę, która stanęła w holu szkoły i została
udekorowana przez dziewczęta z klasy VIIIa. Od rana w szkole
można było zakupić też świąteczne pierniki przygotowane przez
mamy uczniów klas IV - VIII. Dochód z ich sprzedaży zostanie
przeznaczony dla potrzebujących pomocy uczniów szkoły. Oprócz
słodkości na dzieci czekała jeszcze jedna niespodzianka.
Wszyscy, którzy 6 grudnia założyli czerwone czapki, nie byli py-
tani przez nauczycieli. Dzień minął bardzo słodko i szybko. 

Zapach domowych wypieków wprawił nauczycieli i uczniów
Szkoły Podstawowej w Lasocicach w świąteczny nastrój. Samo-
rząd Uczniowski, z okazji mikołajek, zorganizował kiermasz wy-
pieków świątecznych. Zadbał również o świąteczny wystrój
szkoły. 

W niedzielę, 15 grudnia, na
strzelnicy w Święciechowie od-
były się zawody strzeleckie
Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK
działającego przy Samorządo-
wym Ośrodku Kultury w Świę-
ciechowie.

Były to ostatnie zawody zali-
czające się do rocznego rankingu
strzeleckiego klubu. W ostatnich
zawodach strzelcy uplasowali się
na następujących pozycjach: I
miejsce - Stanisław Andrzejewski,
II miejsce - Karol Bartkowiak, III
miejsce - Krzysztof Kasperski.

Podsumowanie rocznych zmagań
odbędzie się 26 stycznia. 

Po zawodach odbyło się spot-
kanie, podczas którego członko-
wie Klubu odznaczeni zostali
medalami za zasługi 75 - lecia Ligi
Obrony Kraju. Medale otrzymali:
Zdzisław Kowalewicz, Krzysztof
Kasperski i Marian Klupieć.
Wcześniej tymi samymi medalami
na spotkaniu w Lesznie odzna-
czeni zostali: Karol Bartkowiak,
Stanisław Jankowski, Jerzy Mie-
rzyński, Jarosław Wyrodek i Zbig-
niew Zajdel. 

Zakończyli ranking 

Młodzież pamięta!

Powstanie wielkopolskie, które
powinno być znane każdemu Wiel-
kopolaninowi, zostało upamięt-

nione w Szkole Podstawowej w
Lasocicach. Uczniowie klasy VII
wraz z opiekunką Magdaleną Szy-
manek przygotowali apel z okazji
101. rocznicy wybuchu powstania
wielkopolskiego. 

Apel odbył się 17 grudnia w
Sali Wiejskiej w Lasocicach. Wy-
stępujący przypomnieli wydarze-
nia sprzed ponad 100 lat. Apel
uświetnił hymn państwowy od-
śpiewany przez całą społeczność
szkolną oraz pieśni patriotyczne
wprowadzające widzów w nastrój
zadumy: "Rota", "Marsylianka
Wielkopolska" oraz "Szara Pie-
chota", "Dziś idę walczyć mamo" i
autorska piosenka "Wielkopolska"
w wykonaniu gromady zuchowej
"Przyjaciele Zwierząt" i chórku
szkolnego.
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W czwartek, 19 grudnia, uczniowie klas Va i Vc oraz kilkoro
uczniów klas VIII ze Szkoły Podstawowej w Święciechowie wy-
brali się do Teatru Wielkiego w Poznaniu. Tam w świąteczną at-
mosferę wprowadził ich jeden z najbardziej znanych baletów na
świecie - "Dziadek do orzechów". Niezwykła muzyka Piotra Czaj-
kowskiego, zachwycający taniec, barwna scenografia i niepowta-
rzalna atmosfera Teatru na wszystkich wywarły duże wrażenie. 

W niedzielę, 15 grudnia, w ra-
wickim Domu Kultury rozbrzmie-
wały pieśni ogłaszające narodziny
Boga w ramach XXX Wielkopol-
skiego Przeglądu "Śpiewamy Ko-
lędy i Pastorałki". Koncert
rozpoczęły zespoły dziecięce.
Chór CON BRIO, tworzony przez

uczniów Szkoły Podstawowej w
Długiem Starem i Szkoły Podsta-
wowej w Lasocicach, opowiedział
o cudach Świętej Nocy staroan-
gielską kolędą tradycyjną "Nad
Betlejem - Gloria" oraz pastorał-
kami "Nie miały aniołki" i "Gwiazdy
tańczyły".

Con Brio w Rawiczu 

Uczniowie klas I i III ze Szkoły
Podstawowej w Święciechowie w
ostatnim, przedświątecznym ty-
godniu nauki odwiedzili leszczyń-
ską fabrykę bombek. 

Dzieci miały okazję zobaczyć,
jak wydmuchuje się szklane cu-
deńka, srebrzy, barwi i pokrywa
wzorem. Uczniowie podglądali

przy pracy artystki, które ręcznie
malowały bombki. Potem zapla-
nowano warsztaty, w czasie któ-
rych dzieci samodzielnie
ozdabiały szklane wyroby przy
użyciu kleju i różnobarwnych bro-
katów. Pobyt w fabryce zakoń-
czyły zakupy w firmowym
sklepiku.

W fabryce bombek

Świąteczne warsztaty w Kuźni
W poprzednim numerze na-

szego miesięcznika pisaliśmy o
pierwszych warsztatach świątecz-
nych zorganizowanych w Kuźni
Marzeń w Lasocicach. Dzieci i
młodzież tworzyli wtedy kartki
świąteczne, bombki z szyszek i
ozdoby z masy solnej. We wtorek,
17 grudnia, w Kuźni powstawały

piękne stroiki świąteczne. Tym
razem do pracujących dzieci i mło-
dzieży dołączyli dorośli. Przygoto-
wane przez uczestników ozdoby
powędrowały na święta do ich
domów i cieszyły swoim widokiem.
Organizatorem warsztatów było
Stowarzyszenie ZMW z Przyby-
szewa. 
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Uczniowie klasy VI ze Szkoły Podstawowej w Lasocicach na lek-
cji geografii tworzyli własne wulkany i obserwowali ich erupcje.
Pomysłów nie brakowało, ale lawa była! To były dla młodzieży bar-
dzo ciekawe zajęcia. 

Biblioteka działająca przy Sa-
morządowym Ośrodku Kultury
w Święciechowie ogłosiła co-
roczny konkurs świąteczny dla
mieszkańców gminy. W tym
roku osoby, które wzięły udział
w konkursie, wykonały figurkę
bałwanka. 

Prace musiały być prze-
strzenne. Zrobione zostały w do-
wolnej technice. Były bałwanki z
waty, płatków kosmetycznych,
skarpetek, makaronu, żarówek.
Upominki za wykonane prace
otrzymali: Anna Lizurej, Bartosz Li-

zurej z mamą, Weronika Lechań-
ska, Natalia Lechańska, Maja
Masztalerz, Janek Paszkowiak,
Filip Dudzisz, Laura Marciniak, Iga
Marciniak, Pola Marciniak, Sara i
Igor Kumoch z mamą, Wiktor i
Eryk Konieczni, Anna, Maciej i
Piotr Zieliński, Lena Janiszewska,
Karolina, Anna i Weronika Samel-
czak, Magdalena Mikus, Dawid
Mulkowski z tatą, Filip Dybizbań-
ski z mamą, Kinga Dybizbańska,
Alicja Gond, Natalia Zagaja. Upo-
minki dla uczestników ufundował
Samorządowy Ośrodek Kultury. 

Bałwanek w roli głównej

Bibliotekarz radzi
Co miesiąc proponujemy na-

szym czytelnikom jedną z nowych
książek, które pojawiły się w świę-
ciechowskiej bibliotece. Tym
razem jest to powieść "Za ostatnią
gwiazdą" Magdaleny Kołosow-
skiej. Główna bohaterka, aby przy-
gotować się na lepsze jutro, musi
pożegnać się z przeszłością. Ka-
mila niczego nie pamięta. Tamten
dzień jawi się jej jako zamazany
obraz i gdyby nie przypadek, nie
dowiedziałaby się, że wydarzyło
się coś złego. Na dodatek okazuje
się, że sprawy mają się zupełnie
inaczej, niż je dotąd widziała. Krok
po kroku wszystko, co budowała z
takim trudem, rozpada się jak
domek z kart. Dziewczyna będzie
musiała nauczyć się żyć od nowa,
wybaczyć sobie i znaleźć pomoc.
W powieści będziemy szukać od-
powiedzi na pytania: Czy najbliżsi

zdadzą trudny egzamin w chwili,
gdy będzie ich najbardziej potrze-
bowała? Czy Kamila wreszcie od-
kryje, co się znajduje za ostatnią
gwiazdą i czy będzie umiała upo-
rać się z trudną przeszłością? Jak
ostatecznie ułożą się losy trzech
sióstr?

W piątek, 3 stycznia, wolonta-
riusze ze Stowarzyszenia ZMW
spotkali się w Kuźni Marzeń na
warsztatach, podczas których ana-
lizowali mocne i słabe strony sfery
działań młodzieżowych w gminie
Święciechowa. Na początku ich
zadaniem było wypisanie wszyst-
kich mocnych i słabych stron
gminy Święciechowa związanych
z tematyką młodzieży, jej otocze-
nia oraz tym, w co jest zaangażo-
wana. Następnie musieli
odpowiedzieć na pytania doty-
czące poszczególnych zagadnień
o naszej gminie z zakresu wiedzy
o wolontariacie, sporcie, kulturze i
edukacji pozaformalnej. Ostatnim

zadaniem było wyobrażenie sobie
sytuacji, gdy posiadamy niewyob-
rażalną sumę pieniędzy, które mu-
simy wydać na podjęcie działań,
organizację wydarzeń kulturalnych
lub budowę obiektów w gminie
Święciechowa, aby mogły służyć
młodzieży. Spotkanie pokazało im,
co jest atutem naszych miejsco-
wości oraz to jak wiele jeszcze
trzeba pracy, by poprawić wystę-
pujące problemy. Była to również
dobra okazja na przedyskutowa-
nie inicjatyw, jakie Stowarzyszenie
ZMW może podjąć w przyszłości.
Warsztaty poprowadziło Stowarzy-
szenie Centrum Rozwoju Gminy
Kościan. 

W trosce o młodzież
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HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Ktoś, kto do tej pory stał z boku,
pomoże Ci rozwiązać pewien pro-
blem. Zyskasz w ten sposób nowego
przyjaciela. Z bliskimi spędzisz dużo
miłych chwil.

Byk 20.04-20.05
Zwolnij nieco tempo, częściej od-

poczywaj, zadbaj o urodę. Jeśli nie
musisz, nie angażuj się teraz w
sprawy innych. W finansach zapo-
wiada się korzystny przełom. Uważaj
na sąsiedzkie plotki.    

Bliźnięta 21.05-21.06
Ukochany obdaruje Cię czymś, o

czym zawsze marzyłaś. Warto, by-
ście spędzili chociaż kilka dni tylko
we dwoje. W pracy nie odkładaj ni-
czego na później. Szef będzie Cię
surowo oceniał.

Rak 22.06-22.07
Twój związek się umocni. Przeży-

jesz bardzo dużo romantycznych
chwil. W pracy wszystko ułoży się
dobrze, może nawet będzie nagroda.
Inwestuj w siebie - to najlepsze, co
możesz zrobić.

Lew 23.07-22.08
Teraz trwa dobry czas na rozwią-

zanie problemów finansowych. Pew-
nie będzie więcej pracy, ale i
dodatkowe pieniądze. Rozkochasz w
sobie kogoś, na kim Ci zależy.

Panna 23.08-22.09
Ktoś atrakcyjny jest Tobą zainte-

resowany. Rozejrzyj się wokół i oceń
sytuację. W pracy nie zajmuj się bła-
hostkami. W ważnej sprawie zyskasz
nieoczekiwane wsparcie. 

Waga 23.09-22.10
Właśnie teraz powinnaś trochę

odpocząć. Ferie będą ku temu naj-
lepszą okazją. Wyjedźcie gdzieś całą
rodziną. Lepsze będą finanse. Za-
dbaj o zdrowie. 

Skorpion 23.10-21.11
Nie zgadzaj się na zawodowe

rozwiązania, które nie będą dla Cie-
bie korzystne. Odważnie przedsta-
wiaj własne pomysły. W powietrzu
"wisi" nowa miłość albo chociaż flirt.

Strzelec 22.11-21.12
Nowe znajomości mogą pomóc

Ci w karierze. Korzystaj z ich rad i do-
świadczeń. W miłości trochę zawiro-
wań, to może być nawet rozstanie.
Chyba lepiej porozmawiać.

Koziorożec 22.12-19.01
Najbliższe tygodnie zapowiadają

się pracowicie. Czeka Cię więcej za-
wodowych obowiązków, ale i kilka
ważnych spraw w rodzinie. Będziesz
mogła liczyć na przyjaciół. 

Wodnik 20.01-18.02
Początek roku zawsze skłania do

ważnych postanowień. Może więc
zacznij od skontrolowania zdrowia,
zrezygnuj z palenia papierosów, za-
cznij uprawiać sport. I zwróć uwagę
na kogoś, kto chce Cię bliżej poznać. 

Ryby 19.02-20.03
Przed Tobą kilka niezwykłych dni.

Otrzymasz propozycję wyjazdu, ktoś
wyzna Ci miłość, w domu miła nie-
spodzianka. Ale w pracy więcej
zadań, a także pewien kłopot. 

(: (: HUMOR :) :)
Dwie blondynki okradają bank.
Spotykają się po pięciu latach,

jedna pyta: - Co było w twoim worku?
- Dwa miliony, a w twoim?
- Rachunki do spłacenia!

- I co z nimi zrobiłaś?
- Powolutku spłacam.

xxx
Dlaczego Chuck Norris nie słucha

muzyki? Bo to muzyka słucha
Chucka Norrisa!

* Zimowy bukiet z ciętych kwia-
tów będzie dłużej świeży, jeśli po
przyniesieniu go do domu nie odwi-
niemy go z papieru jeszcze przez
pół godziny. Kwiaty przyzwyczają
się do wyższej temperatury. 

* Jeśli korek mocno zaklinował
się w szyjce butelki, wystarczy
ostrożnie ogrzewać ją nad płomie-
niem zapalniczki i pocierać w dło-
niach. Szkło rozszerzy się na tyle,
by bez problemów wyjąć korek.

Dobre rady

Kiedy za oknem jest chłodno,
pada deszcz lub śnieg, po powro-
cie do domu lubimy się rozgrzać.
Doskonale do tego nadają się go-
rące zapiekanki. Oto dwa proste
przepisy.

ZIEMNIACZANA
Produkty: 500 g ziemniaków,

350 g pieczonych udek, 3 łodygi
selera naciowego, średnia cebula,
4 łyżki oleju, łyżka posiekanego
szczypiorku, sól, pieprz ziołowy,
płatki chili, masło do formy. 

Sposób przygotowania: Mięso
pokrój w kostkę. Ziemniaki obierz.
Seler pokrój w plasterki, a cebulę
w kostkę. Ziemniaki zetrzyj na
tarce o dużych oczkach. Seler i ce-
bulę lekko podsmaż na oleju.
Dodaj ziemniaki i smaż, mieszając,
aby warzywa zmiękły. Dodaj
mięso. Przypraw solą, pieprzem i
odrobiną chili. Przełóż do formy
wysmarowanej masłem. Przykryj.
Piecz 30 min w 170 st. C. Zdejmij
pokrywę i piecz jeszcze 20 min.
Podawaj posypane szczypiorkiem. 

PO WŁOSKU
Produkty: 300 g makaronu typu

grube wstążki, 2 ząbki czosnku,
puszka krojonych pomidorów,
czerwona papryka, zielona pap-
ryka, olej, filet z piersi kurczaka,
150 g parmezanu albo twardego
sera, sól, pieprz, przyprawa zio-
łowa włoska. 

Sposób przygotowania: Maka-
ron ugotuj al dente. Kurczaka po-
krój w grubą kostkę. Oprósz
mieszanką włoską, solą i piep-
rzem. Usmaż pod przykryciem na
łyżce oleju. Papryki przekrój i
oczyść z gniazd nasiennych. Po-
krój w kostkę. Ser zetrzyj na tarce
o małych oczkach. Naczynie żaro-
odporne natłuść niewielką ilością
oleju. Ząbek czosnku przepuść
przez praskę wprost do naczynia.
Rozprowadź go równo. Na dno na-
czynia wyłóż podsmażonego kur-
czaka, ugotowany makaron,
pociętą paprykę i odsączone po-
midory z puszki. Wymieszaj
wszystkie składniki. Oprósz je
pieprzem i mieszanką włoską,
ewentualnie solą. Piecz 20 min w
160 st. C. Wyjmij i gorącą posyp
startym serem. 

Dobre zapiekanki 
na niepogodę

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

* Zamszowe obuwie uda się wy-
czyścić miksturą zrobioną ze
szklanki mleka i 3/4 łyżeczki sody
oczyszczonej. 

* Ubrudzone, najczęściej kre-
mem do rąk, szkiełko od zegarka
można wyczyścić płynem do czysz-
czenia obiektywów albo ściereczką
do okularów. 

* Aby mieszkanie ładnie pach-
niało, po odkurzaniu wystarczy
przed sprzątaniem "wciągnąć" do
odkurzacza szczyptę cynamonu,
kilka goździków lub wacik nasiąk-
nięty olejkiem zapachowym. 

1. Fabryka piwa
2. Złe zachowanie
3. Ścienna okleina
4. Jaś, komik
5. Zbiorcza na dachu
6. Łączy dwa punkty
7. Karambol

8. Dezintegracja
9. Fant, kaucja
10. Pojazd króla (nie kareta)
11. Wrogie zastępy
12. Staw z łąkotką
13. Pora roku
14. Trzeba je segregować 
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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: NIESPODZIANKI POD CHOINKĄ. W
drodze losowania wyłoniliśmy zwyciężczynię. Jest nią      Wioletta Bednarczyk
z Piotrowic . Nagrodę można odebrać w Samorządowym Ośrodku Kultury
w godz. od 8 do 15. Gratulujemy. Na rozwiązania czekamy do 30 stycznia.  
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Orszak Trzech Króli

Hasło przewodnie tegorocznego Orszaku Trzech Króli w Lasocicach
brzmiało “Cuda, Cuda ogłaszają”. W poniedziałek, 6 stycznia, Trzej
Królowie odwiedzili parafię w Lasocicach. Po uroczystej mszy św.
wraz z księdzem proboszczem i mieszkańcami udali się na prze-
marsz ulicami Lasocic, gdzie przez cały czas towarzyszył im śpiew
kolęd. Na orszaku nie obyło się też bez koron, które symbolizują
Trzech Mędrców ze Wschodu, prowadzonych do Betlejem przez
jasną gwiazdę świecącą na niebie. Parafianie otrzymali naklejki oraz
śpiewniki. Całą akcję wspomagali wolontariusze ze Stowarzysze-
nia ZMW z Przybyszewa, którzy po jej zakończeniu przygotowali
dla mieszkańców słodki poczęstunek oraz ciepłą kawę i herbatę w
siedzibie Kuźni Marzeń przy lasocickiej parafii.

W poniedziałek, 6 stycznia, ulicami Długiego Starego przeszedł
barwny pochód Trzech Króli. Z kolędą na ustach, koronami na gło-
wach i flagami w rękach parafianie przemaszerowali z kościoła do
Sali Wiejskiej, gdzie czekały przygotowane przez II klasę SP Długie
Stare i wychowawczynię Jasełka. Mali aktorzy pięknie odegrali
scenę Narodzenia Pańskiego. 

W piątek, 6 grudnia, w Sali Wiejskiej w Lasocicach spotkały się
panie, które miło spędziły czas na rozmowie przy kawie i słodkim
poczęstunku. Ponadto zaproszono na to spotkanie panie z sa-
lonu doboru bielizny z Leszna, które przedstawiały uczestniczkom
tajniki prawidłowego dopasowywania biustonoszy. Panie chętnie
korzystały z rad i usług brafitterek. Organizatorem spotkania byli:
Koło Gospodyń Wiejskich z Lasocic oraz Stowarzyszenie "Laso-
cice z Pasją". 

Wachlarz rozmaitości przedsta-
wiono na scenie Sali Wiejskiej w
Święciechowie, 12 grudnia, pod-
czas finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Dzieci i młodzież
ze Szkoły Podstawowej w Świę-
ciechowie wystąpiły w następują-
cych odsłonach: piosenkach,
wierszach i gwarze. Zaprezento-
wały się także szkolne grupy teat-
ralne z Powsinogi. Scenki
tematyczne zaprezentowali także

mieszkańcy Niechłodu. W tanecz-
nej odsłonie wystąpiły grupy:
Hayat oraz Zespół Pieśni i Tańca
Marynia. W pokazie akrobatycz-
nym zaprezentowała się Wiktora
Mitura. 

Dzięki pracy wolontariuszy i
przeprowadzonym licytacjom
udało się zebrać: 21. 569. 30 zł.
Pobiliśmy kolejny rekord! Organi-
zatorzy dziękują wszystkim za
okazane serce!

WOŚP 2020
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Pójdźmy wszyscy do stajenki...

W czwartek, 19 grudnia, w Sali Wiejskiej w Lasocicach odbył się Świąteczny Wieczór Poetycko-Muzyczny.
Dzieci szkolne zaprezentowały poezje i fragmenty opowiadań. Recytacje przeplatane były kolędami i pasto-
rałkami. Występ dzieci został nagrdzony brawami.

Święciechowa

Święciechowa

Lasocice

Lasocice
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W świąteczny poniedziałek, 6 stycznia, w Sali Wiejskiej w Niechło-
dzie zgromadzili się mieszkańcy, aby wspólnie przeżyć czas związany z
Bożym Narodzeniem. Na scenie odegrano Jasełka, a w rolę aktorów tra-
dycyjnie wcielili się mieszkańcy Niechłodu. Nie zabrakło kolęd i pastora-
łek, aniołów, Trzech Króli ani pasterzy. Aktorzy dodatkowo przygotowali
scenki rodzajowe przedstawiające czas przygotowań do świąt Bożego
Narodzenia. Pełne prawdy i humoru. Gratulujemy organizatorom i oso-
bom zaangażowanym w to przedstawienie. 

Dwa przedstawienia jasełkowe mogli obejrzeć mieszkańcy Długiego
Starego i Długiego Nowego. Pierwsze Jasełka odbyły się tuż przed
świętami Bożego Narodzenia, a drugie w Święto Trzech Króli, 6 stycz-
nia. Oba w miejscowej Sali Wiejskiej. Jasełka przygotowali uczniowie
klasy II ze Szkoły Podstawowej w Długiem Starem. 

Pójdźmy wszyscy do stajenki...


