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Ferie zimowe w naszym województwie trwały od 27 stycznia do 7 lutego. W tym czasie w
Święciechowie odbyły się gminne spotkania i różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży a
były to m.in.: warsztaty gry w szachy, spektakl teatralny, spotkanie w magikiem, turniej wir-
tualny, a całość zakończyła zabawa karnawałowa. O poszczególnych zajęciach piszemy w
miesięczniku, a także o lokalnych zajęciach w pozostałych wioskach organizowanych przez
stowarzyszenia, organizacje, rady sołeckie. 

Ferie zimowe w naszej gminie
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Bałwanek Kuleczka

W drugim tygodniu ferii zimo-
wych, w poniedziałek 3 lutego, w
Sali Wiejskiej w Święciechowie
odbył się spektakl teatralny dla
dzieci i młodzieży. Przedstawienie
pt. "Przygody Kuleczki, czyli o wiel-
kiej sile marzeń" przedstawiły ak-
torki z Teatru Ptasie Melodie z
Warszawy. W odległej, mroźnej
krainie przykrytej wielką warstwą
śniegu Bałwanek Kuleczka zbunto-
wał się przeciwko swojej mamie.
Wielka siła marzeń w cudowny spo-
sób przeniosła go z domu do nie-
znanej mu krainy. Bałwanek spotkał
na swej drodze bohaterów, którzy
poprzez rozmowę i zabawę prze-

kazali mu pewne mądrości. Spot-
kał Anię, która uczy go gry w piłkę,
policjantkę przekazującą zasady
zachowywania się na drodze, psa,
który mówił o odpowiedzialności i
mądrą sowę, która pomaga mu
wrócić do domu. Dzieci siedzące
na widowni podczas spektaklu
świetnie pokazały, że doskonale
wiedzą, jak trzeba się zachować w
różnych sytuacjach i jak ważna jest
w życiu każdego dziecka mama.
Na zakończenie bałwanki zaprosiły
wszystkie dzieci do wspólnej za-
bawy i tańca. Na spektakl zaprosił
Samorządowy Ośrodek Kultury w
Święciechowie. 

W świecie iluzji i magii 
Na koniec ferii zimowych

dzieci i młodzież z terenu gminy
Święciechowa wzięli udział w
spotkaniu z magikiem. Spotka-
nie odbyło się w sobotę, 8 lu-
tego, w Sali Wiejskiej w
Święciechowie. 

W świat iluzji zaprosił widownię
Łukasz Podymski - iluzjonista,
dwukrotny laureat mistrzostw Pol-
ski w sztukach magicznych, czło-

nek Krajowego Klubu Iluzjonistów
zrzeszającego największych iluz-
jonistów w kraju. Prezentuje on
efekty, które bawią i zadziwiają do-
rosłych i dzieci. Jego występy
pełne są humoru, dobrej zabawy i
profesjonalnych efektów iluzjonis-
tycznych. Magiczne ferie z czaro-
dziejem cieszyły się dużym
zainteresowaniem dzieci i mło-
dzieży. 

W Krainie Czarów
Kapelusznik, Królowa Kier i

Alicja z Krainy Czarów odwiedzili
Święciechowę. 

W niedzielę, 9 lutego, w Sali

Wiejskiej w Święciechowie bawili się
razem z dziećmi i młodzieżą, którzy
tego dnia kończyli ferie zimowe.
Czas spędzili na wspólnej zabawie,

grach, konkurencjach i tańcach.
Dzieci na balik karnawałowy przy-
były wspaniale przebrane. Królo-
wały księżniczki i super bohaterzy.

Niespodzianką dla każdego uczest-
nika był napój, pyszny tort i pamiąt-
kowa maskotka. 

Organizatorami baliku byli: Sa-
morządowy Ośrodek Kultury w
Święciechowie, sołtys i Rada So-
łecka Święciechowy oraz Stowarzy-
szenie MożeMy. Baliki Karnawałowe
odbyły się także w innych miejsco-
wościach naszej gminy. 
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Jak załatwić sprawę
W   U R Z Ę D Z I E  G M I N Y ?

POŻEGNANIE
W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

17.01 - Władysław Sztor (1928), Gołanice
18.01 - Joanna Gertruda Frąckowiak (1939), Przybyszewo
19.01 - Stanisław Bronisław Kostanowicz (1935), Święciechowa 
30.01 - Zofia Helena Bestra (1936), Długie Stare
31.01 - Roman Jan Szymczyk (1944), Długie Stare 
02.02 - Monika Katarzyna Kępinska (1975), Henrykowo
04.02 - Józef Pawlikiewicz (1958), Długie Stare
08.02 - Irena Kaczmarek (1937), Święciechowa 

WDROŻENIE SYSTEMU PLATFORMA KOMUNIKACYJNA W
URZĘDZIE GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE

Od dnia 1 sierpnia 2018 roku nasza gmina uczestniczy w realizacji pro-
jektu "Cyfrowy rozwój samorządów - nowe obszary świadczenia e - usług
w 14 gminach województwa wielkopolskiego", realizowanego przy współ-
pracy z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych.
Przedsięwzięcie realizowane jest na terenie Wielkopolski przez 14 samo-
rządów, przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020.

Dzięki uczestnictwie w projekcie nasza gmina pozyskała nowe kom-
putery i nowe oprogramowanie pozwalające sprawniej realizować zadania
gminy. Nasi pracownicy uczestniczyli w szkoleniach, na których otrzymali
aktualną wiedzę i umiejętności pozwalające na efektywniejsze wypełnia-
nie zadań. Dodatkowo, po przeprowadzeniu zewnętrznego audytu, nasz
urząd otrzyma rekomendacje i sugestie usprawnień, dzięki którym wszel-
kie informacje, dokumenty i dane mieszkańców będą jeszcze lepiej chro-
nione przed zewnętrznymi zagrożeniami. Ponadto wdrożone zostało
nowoczesne rozwiązanie informatyczne - Platforma Komunikacyjna, która
pozwalana na internetową obsługę mieszkańców i przedsiębiorców,
zwłaszcza w obszarach dotyczących podatków i nieruchomości.

Platforma Komunikacyjna (z której można już korzystać), jest dostępna
pod adresem: eurzad.swieciechowa.pl

System ten umożliwia mieszkańcom m. in. uzyskanie dostępu do in-
formacji o naliczonych podatkach i opłatach, sprawdzenie dokonanych
płatności i aktualnego stanu zobowiązań, dokonywanie płatności online,
a także składanie do urzędu pism i wniosków przez internet.

Zgodnie z obowiązującym prawem samorządy już od kilku lat mają
możliwość świadczenia usług publicznych za pomocą środków komuni-
kacji elektronicznej. Jednakże w szerokim zakresie z możliwości tej nadal
korzysta ograniczona liczba gmin i powiatów w Polsce.

Na podkreślenie zatem zasługuje fakt, że nasza gmina znajduje się w
gronie samorządów innowacyjnych oraz nowoczesnych, które starają się
ułatwić obywatelom kontakt z administracją, przy zachowaniu pełnego
bezpieczeństwa i poufności realizowanych transakcji.

Wdrożona Platforma Komunikacyjna jest intuicyjna w użytkowaniu. Ob-
sługa przypomina korzystanie z poczty elektronicznej za pomocą prze-
glądarki internetowej. System wykorzystuje Profil Zaufany, który zastępuje
tradycyjny podpis odręczny. Dzięki temu bezpiecznie możemy zalogować
się do Platformy. Profil zaufany można założyć również poprzez banko-
wość elektroniczną i zajmie to tylko kilka minut. Po założeniu profilu można
załatwiać sprawy w naszym urzędzie bez wychodzenia z domu - szybko
i w dogodnym dla siebie czasie.

Najważniejsze korzyści z wdrożenia Platformy Komunikacyjnej:
1) Sprawy urzędowe załatwisz w dogodnym czasie, 24 h na dobę/7

dni w tygodniu.
2) Nie ma potrzeby odwiedzania urzędu czy dzwonienia do jego pra-

cowników, aby uzyskać informacje - większość danych możesz sprawdzić
samodzielnie za pomocą Internetu.

3) Dzięki Tobie możemy ograniczyć drukowanie dokumentów. Podpis
Profilem Zaufanym na dokumencie elektronicznym zastępuje odręczny
podpis na dokumencie papierowym. Wdrożenie systemu oszczędza pie-
niądze i jednocześnie pozwala zadbać o ochronę naszego wspólnego śro-
dowiska.

4) Do wysłania pism oraz niektórych deklaracji, np. na podatek od nie-
ruchomości, rolny, leśny poprzez Platformę Komunikacyjną potrzebujesz
tylko dostępu do internetu.

5) System za Ciebie wypełni wniosek, uzupełni automatycznie dane
osobowe, bez potrzeby ręcznego wypełniania swojego imienia, nazwiska,
adresu czy numeru PESEL.

6) W przypadku składania korekty wniosku czy też kolejnego wniosku
w tej samej sprawie będzie można korzystać z wypełnionych wcześniej
formularzy i wpisać jedynie to, co się zmieniło.

7) System gwarantuje pełne bezpieczeństwo i poufność. Dzięki wyko-
rzystaniu Profilu Zaufanego dostęp do Twojego konta jest chroniony przed
dostępem osób nieuprawnionych.

8) Nie ma już potrzeby dostarczania przez Ciebie wniosków albo pism
do urzędu czy też wysyłania ich tradycyjną pocztą.

Korzystanie z Platformy Komunikacyjnej jest bezpłatne.

Na początku grudnia ubieg-
łego roku w Święciechowie po-
wstał społeczny Komitet do
spraw jakości powietrza. Jego
głównym priorytetem jest dba-
nie o czystsze powietrze dla
wszystkich mieszkańców na-
szej gminy. A co za tym idzie, o
poprawę zdrowia, dłuższe i lep-
sze życie! To jego główny cel. 

Po co powstał Komitet? Przede
wszystkim chce współpracować z
Urzędem Gminy w Święciechowie
oraz innymi organizacjami i insty-
tucjami w celu poprawy jakości po-
wietrza. Ponadto chce działać w
zakresie edukacji dzieci i doro-
słych o skutkach palenia w pie-
cach złej jakości paliwem i
edukacji dorosłych o efektywności
różnych źródeł ogrzewania
domów. Jego członkowie pragną
także wspierać mieszkańców, któ-
rzy chcą zmienić system ogrzewa-
nia domu na bardziej ekologiczny i
bardziej ekonomiczny. 

Po analizie sytuacji i zebranych
doświadczeniach zwrócili się z pis-
mem do Wójta Gminy Święcie-
chowa Marka Lorycha oraz
przewodniczącego Rady Gminy
Święciechowa Jerzego Macho-

wiaka z prośbą o zwiększenie
działań w tym zakresie i przezna-
czenie w budżecie środków na
wymianę minimum 50 pieców sta-
rego typu. Przedstawiciele gminy
odpowiedzieli na pismo i dodat-
kowo zaprosili członków Komitetu
na spotkanie, podczas którego
rozmawiali o tym, jakie działania
są podejmowane i co jeszcze
można zrobić. Rozmawiali też o
tym jak polepszyć obecną sytua-
cję i jakie podjąć działania w za-
kresie ograniczenia smogu na
terenie naszej gminy. W spotkaniu
udział wzięli: Zbigniew Dudka -
przewodniczący Komitetu, Edyta
Borowczak - inicjatorka powsta-
łego Komitetu i Marta Chudzińska. 

Choć dni są coraz dłuższe, nie-
stety często bywa, że nie można
wyjść z domów na spacer. Szcze-
gólnie popołudniami i wieczorem,
gdy zaczyna się rozpalanie pie-
ców - nie ma czym oddychać!
Normy rakotwórczych składników
w powietrzu przekraczane są kilka
tysięcy razy! Członkowie komitetu
postanowili to zmienić. Nie chcą
tylko narzekać, chcą działać - w
końcu chodzi o zdrowie nas
wszystkich! 

Walka o czyste powietrze

Na rynku w Święciechowie złożono pod pomnikiem wiązankę kwiatów.
Upamiętniono w ten sposób wyzwolenie Święciechowy. Kwiaty złożyli:
wójt gminy Marek Lorych i sekretarz gminy Patryk Tomczak. 
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Inwestycje na rok 2020
W poprzednim numerze naszego miesięcznika pisaliśmy o budżecie gminy na 2020 rok. Zapowiadaliśmy wtedy,
że w lutowym numerze zamieścimy informacje dotyczące wszystkich inwestycji, które gmina zamierza zrealizo-
wać w roku 2020. Listę zadań z podziałem na miejscowości podajemy poniżej.

Długie Stare:
- przebudowa ul. Nowej m. Długie Stare (współfinansowane z FS), kwota

30.000 zł, po zmianie w dn. 23.01.2020 r. wartość zadania: 230.000 zł,
- budowa sali gimnastycznej w Długiem Starem - upowszechnianie kul-

tury fizycznej w środowisku, kwota 50. 000 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Długiem

Starem, kwota: 9. 000 zł.
Gołanice:

- budowa przyłącza kanalizacyjnego ul. Lipowa w Gołanicach, kwota: 12.
000 zł,

- budowa oświetlenia drogowego w ul. Polnej w Gołanicach, kwota: 145.
307 zł,

- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Gołanicach,
kwota: 8. 000 zł.

Henrykowo:
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie, kwota:

111. 209 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Srebrnej w Henryko-

wie, kwota: 9. 000 zł,
- ogrodzenie placu zabaw w Henrykowie (Fundusz Sołecki) kwota: 10. 000

zł,
- doposażenie placu zabaw w Henrykowie (Fundusz Sołecki) kwota: 11.

306,38 zł.
Krzycko Małe:

- budowa sieci wodociągowej Krzycko Małe ul. Słoneczna (inicjatywa lo-
kalna), kwota: 95. 000 zł,

- budowa parkingu we wsi Krzycko Małe (współfinansowane z FS), kwota:
30. 000 zł,

- budowa oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Krzycku Małym, kwota:
35. 000 zł,

- wykonanie projektu oświetlenia drogowego al. Św. Józefa w Krzycku
Małym, kwota: 8. 000 zł.

Lasocice i Ogrody:
- budowa sieci wodociągowej na dz. nr 716/10 w m. Lasocice ul. Ogro-

dowa (inicjatywa lokalna), kwota: 34 925,59 zł,
- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Orlika w Lasocicach, kwota:

48. 482,06 zł,
- przebudowa drogi ul. Szkolnej od zjazdu Leszno Zachód na drodze S5

do elewatora, kwota: 415. 000 zł,
- wykonanie kostki brukowej pod wiatą rowerową w SP w Lasocicach,

kwota: 17. 650 zł,
- budowa oświetlenia drogowego przy posesji nr 6 w Ogrodach, kwota:

13. 000 zł,
- wykonanie oświetlenia drogowego w ul. Ogrodowej w Lasocicach (ini-

cjatywa lokalna), kwota: 12. 000 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Wschodniej (od dz. nr

188) i ul. Mleczarskiej w Lasocicach, kwota: 10. 000 zł,
- adaptacja pomieszczenia Sali Wiejskiej na salę fitness w Lasocicach (w

tym Fundusz Sołecki 26. 000 zł.), kwota: 100. 000 zł.
Niechłód:

- wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Niechłodzie, Trze-
binach i Piotrowicach, kwota: 300. 000 zł,

- budowa oświetlenia drogowego w Niechłodzie, kwota: 51. 210 zł,
- zagospodarowanie terenu przy Sali Wiejskiej w Niechłodzie na cele rek-

reacyjno - wypoczynkowe (Fundusz Sołecki), kwota: 50. 837,50 zł,
- wymiana pokrycia dachu Sali Wiejskiej w Niechłodzie, kwota: 105. 000

zł.
Przybyszewo:

- remont chodnika wzdłuż Sali Wiejskiej w Przybyszewie (współfinanso-
wane z FS), kwota: 15. 000 zł,

- budowa oświetlenia drogowego w ul. Sosnowej w Przybyszewie, kwota:
32. 000 zł,

- budowa oświetlenia drogowego w ul. Wiejskiej w Przybyszewie, kwota:
52. 643 zł,

- rewitalizacja placu zabaw i okolicy figury w Przybyszewie (Fundusz so-
łecki), kwota: 10. 306,94 zł.

Piotrowice:
- wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Niechłodzie, Trze-

binach i Piotrowicach, kwota: 300. 000 zł,
- dokończenie kostki przed Salą Wiejską w Piotrowicach (Fundusz sołecki)

kwota: 10. 000 zł.
Strzyżewice:

- przebudowa drogi ul. Pilotów w Strzyżewicach - etap IV, kwota: 500. 000
zł,

- budowa oświetlenia drogowego w ul. Skrzydlatej w Strzyżewicach, kwota:
37. 000 zł,

- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Ikara w Strzyżewicach
kwota 120. 000 zł.

Trzebiny:
- wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Niechłodzie, Trzebi-

nach i Piotrowicach, kwota: 300. 000 zł,
- zagospodarowanie terenu przy Sali Wiejskiej w Trzebinach (Fundusz So-

łecki), kwota: 11. 000 zł.
Święciechowa:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Święciechowie ul. Wschowska (ini-
cjatywa lokalna), kwota: 38. 250 zł,

- budowa sieci wodociągowej w Święciechowie na dz. nr 992/7, 983,
1006/1 (inicjatywa lokalna), kwota: 102. 500 zł,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Święciechowie
dz. 71, 53/49 (inicjatywa lokalna), kwota: 92. 500 zł,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 784/7 w Święciechowie (ini-
cjatywa lokalna), kwota: 58. 900 zł,

- budowa ujęcia wody w Święciechowie, kwota: 120. 000 zł,
- budowa ul. Produkcyjnej w Święciechowie, kwota: 6. 965. 217 zł,
- utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców - etap II,

kwota: 150. 000 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Produkcyjnej w Święciechowie,

kwota: 200. 000 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w ul.Śmigielskiej w Święciechowie,

kwota: 49. 304 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Leszczyńskiej w Święciechowie,

kwota: 108. 141 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Warzywnej w Święciechowie,

kwota: 8. 000 zł,
- wykonanie drogi dojazdowej - umożliwie dostępu osobom niepełnos-

prawnym do Urzędu Gminy od ul. Kościelnej w Święciechowie, kwota: 150.
000 zł,

- wykonanie klimatyzacji na budynkach Urzędu Gminy, kwota: 100. 000 zł,
- doposażenie placu zabaw w Święciechowie (Fundusz Sołecki), kwota:

34. 466,14 zł.
W budżecie gminy na rok 2020 zaplanowano również pomoc finansową

dla powiatu leszczyńskiego w kwocie: 350. 000 zł na wykonanie ścieżki ro-
werowej przez Święciechowę. Niezwykle ważną inwestycją na lata 2020 -
2022 będzie budowa kanalizacji sanitarnej dla trzech wsi: Niechłodu, Trzebin
i Piotrowic, w bieżącym roku zaplanowano kwotę: 300. 000 zł na przygoto-
wanie dokumentacji technicznej tej inwestycji. W 2020 roku planowana jest
także modernizacja oświetlenia ulic na energooszczędne oświetlenie led. 

Ponadto wzorem lat ubiegłych na rok 2020 przewidziano możliwość po-
zyskania przez mieszkańców naszej gminy dotacji na działania proekolo-
giczne, i tak:

- na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 10.
500 zł,

- na dofinansowanie usuwania odpadów zawierających azbest w kwocie
27. 000 zł.
W 2019 roku gmina Święciechowa zawarła porozumienie z Wojewódzkim

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i w sie-
dzibie Urzędu Gminy przy ul. Ułańskiej można przy pomocy pracownika
Urzędu złożyć wniosek do Programu "Czyste powietrze" o dofinansowanie m.
in. wymiany pieca, ocieplenie budynku itp.

Grupując wydatki inwestycyjne w 2020 roku, Gmina Święciechowa
planuje wydatkować m.in. na:

- budowę kanalizacji (wodociągowej, sanitarnej, deszczowej) kwotę: 1.
002. 557,65 zł,

- budowę dróg kwotę: 8. 205. 217 zł,
- wydatki inwestycyjne w oświacie kwotę: 67. 650 zł,
- budowę oświetlenia ulicznego kwotę: 1. 178. 814 zł.
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W styczniu w Szkole Podsta-
wowej w Święciechowie przepro-
wadzono akcję "Pusty brzuszek".
Polegała ona na zbiórce karmy dla
bezpańskich psów i kotów. 

Akcję zorganizowano z inicja-
tywy Kamili Skrzypczak. Zakoń-
czyła się ona pełnym sukcesem.
Było to możliwe dzięki wielkiemu
zaangażowaniu uczniów - od

pierwszej do ósmej klasy. Zebrano
ponad 200 kg pożywienia, które
zostało przekazane do schroniska
w Henrykowie. Organizatorka
zbiórki podkreśla, że jednorazowa
akcja nie rozwiąże problemu prze-
bywających w schronisku zwie-
rząt, ale może zwróci uwagę i
zwiększy zainteresowanie ich
losem. 

Dary dla schroniska
W terminie od 27 do 30 stycznia zorganizowano zajęcia dla dzieci
podczas ferii zimowych w Sali Wiejskiej w Długiem Starem. Cykl
zajęć odbył się pod nazwą "Zgrane Ferie w Długiem Sterem". W
dniach 27 i 28 stycznia dzieci mogły korzystać z gier planszowych
i ćwiczyć pod okiem instruktora grę w tenisa stołowego. W środę,
29 stycznia, dzieci bawiły się w kucharzy, a dzień później wzięły
udział w warsztatach chemicznych, podczas których tworzyli wul-
kany, slimy i ciekawe eksperymenty. Organizatorem zajęć byli:
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Rozwoju Wsi Długie Stare oraz
Rada Sołecka Długie Stare. 

Ferie zimowe z szachami
W dniach od 27 stycznia do 1

lutego Samorządowy Ośrodek
Kultury w Święciechowie oraz
Stowarzyszenie UKS Skoczki
Święciechowa zorganizowali
rozgrywki szachowe wraz z
nauką gry w tej dyscyplinie
sportu. W całym cyklu FERII Z
SZACHAMI do wspólnego grania
przyłączyło się 25 uczestników. 

Z rozgrywkami zorganizowano
naukę od podstaw dla osób, które
nie umiały grać. Do nauki przystą-
piło siedem osób, a jej cykl nauki
obejmował m. in. poznanie pionków
wraz z ich funkcjami oraz grę w mi-
niszachy, poznanie taktyki szacho-
wej i logikę myślenia oraz zasady,

jakimi powinno się kierować w trak-
cie rozgrywek. Ostatniego dnia
odbył się turniej szachowy dla
uczestników warsztatów. Do tur-
nieju przystąpiło trzynastu zawodni-
ków. Miejsca kolejno zajęli: 1.
Krakowiak Filip, 2. Stasiak Julia, 3.
Maćkowiak Patrycja, 4. Bortel
Marta, 5. Durka Jan, 6. Durka Fran-
ciszek, 7. Zielińska Anna, 8. Szym-
kowiak Kacper, 9. Zieliński Piotr, 10.
Zabroni Stanisław, 11. Szymkowiak
Radosław, 12. Zieliński Maciej, 13.
Zabroni Antonina. Zajęcia z warsz-
tatami odbyły się w Samorządowym
Ośrodku Kultury w Święciechowie.
Wszyscy zawodnicy otrzymali me-
dale pamiątkowe, zawodnicy po

nauce otrzymali dodatkowo dyplomy
zdobycia umiejętności gry w szachy,
a zdobywcy pierwszych trzech
miejsc puchary FERII Z SZACHAMI. 

Już po raz 6. spotkały się zespoły na Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych
pt. "Śpiewamy Kolędy i Pastorałki". Spotkanie odbyło się w sobotę, 25
stycznia, w Sali Wiejskiej w Długiem Starem. Do wspólnego muzykowa-
nia zaprosił Zespół Śpiewaczy Razem Raźniej z Długiego Starego.
Wszystkie grupy, które uczestniczyły w kolędowaniu, otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy i statuetki. Na scenie zaprezentowali się: Razem Raźniej
z Długiego Starego, Tęcza z Piasków, Złota Jesień z Jaraczewa, Zgoda
z Kamieńca, Harfa z Kobylina, Jawor z Pogorzeli, Babie Lato z Żerkowa,
Retro z Borku i Kapela Malińczoki z Piasków. 



[ 6 ] KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

W czasie zimowej przerwy szkolnej odbyły się zajęcia strzeleckie
dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej. Zajęcia zorganizo-
wano 28, 29, 30 stycznia i 4, 5, 6 lutego na strzelnicy pneuma-
tycznej w Sali Wiejskiej w Święciechowie. Prowadził je trener
strzelectwa sportowego. Na zajęcia zaprosili Samorządowy Ośro-
dek Kultury w Święciechowie oraz święciechowski Klub Żołnierzy
Rezerwy LOK. 

W roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa w Długiem
Starem przyłączyła się do między-
narodowego projektu wymiany ko-
respondencji znanego pod nazwą
“Postcrossing”. Umożliwia on wy-
syłanie i otrzymywanie pocztówek
z całego świata. “Postcrossing”
zainicjował w 2005 roku Paulo
Magalhães z Portugalii, dla któ-
rego wysyłanie pocztówek było
zajęciem hobbystycznym. Szybko
okazało się, że pasjonatów kores-
pondencji jest znacznie więcej.
Obecnie w projekcie uczestniczą
mieszkańcy ponad 200 państw
świata! Znajdziemy wśród nich
dzieci, młodzież, dorosłych i se-
niorów, a łączy ich wszystkich
życzliwość, otwartość na świat i
znajomość języków obcych. 

Wymiana korespondencji pro-
wadzona jest głównie w języku an-
gielskim, a to, do kogo wyślemy

pocztówkę i kto napisze do nas
jest zawsze wynikiem losowania.
Każda pocztówka staje się więc
niespodzianką - możemy otrzy-
mać ją z najdalszych i najbardziej
egzotycznych zakątków globu! 

Poprzez udział w projekcie
“Postcrossing” uczniowie mają
możliwość poszerzenia wiedzy z
zakresu geografii, kulturoznaw-
stwa i historii, przede wszystkim
jednak jest to dokonała lekcja ję-
zyka angielskiego!

"Postcrossing" to również cie-
kawy sposób promowania na-
szego regionu. Uczniowie Szkoły
Podstawowej w Długiem Starem
wysłali już pozdrowienia do Chin,
Stanów Zjednoczonych, Rosji,
Holandii, Finlandii i Szwecji, a
otrzymali pocztówki z Irlandii,
Rosji, Słowacji i dalekiego Hong-
kongu. 

Warto uczyć się języków!

Poznaj świat

Nagrodzono strzelców z Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK działającego w Święciechowie. Wyróżnienia dotyczyły podsumowania rocznego rankingu strze-
leckiego za 2019 rok. Najlepszym zawodnikiem w ubiegłym roku okazał się Zbigniew Zajdel, na kolejnych miejscach podium znaleźli się: II miejsce -
Jerzy Mierzyński i III miejsca: Karol Bartkowiak, Stanisław Jankowski i Marian Klupieć. Nagrodzono trzynaście osób, które otrzymały torby i karty upo-
minkowe. Na spotkaniu odczytano sprawozdanie z działalności Klubu i sprawozdanie finansowe. Srebrnym Medalem "Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju"
odznaczony został wójt gminy Marek Lorych, a Medalem Złotym - Walerian Jędrzychowski. Brązowy Krzyż "Za zasługi dla KŻR" otrzymał Zbigniew Bu-
rzyński. Spotkanie z okazji podsumowania rocznego rankingu odbyło się w niedzielę, 26 stycznia, w Sali Wiejskiej w Święciechowie. Tego samego dnia
na strzelnicy odbyło się strzelanie zaliczające się już do nowego 2020 rocznego rankingu. W pierwszych zawodach strzeleckich najlepsi okazali się: I
miejsce - Szymon Piwoński, II miejsce - Marek Lorych i III miejsce - Stanisław Jankowski. 
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Trwają prace nad przebudową ul.Pilotów w Strzyżewicach. Etap
III inwestycji realizowany jest w oparciu o umowę nr 190/2019 z
Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym Paweł Borowczyk z
siedzibą w Krobi. Prace polegają na budowie drogi z kostki beto-
nowej wraz z kanalizacją deszczową ul. Pilotów od nr. 33 do 16
oraz z odbiciem do nr 25. Wartość robót brutto wynosi 456 449,29
zł. Termin wykonania inwestycji kończy się 30 kwietnia 2020 roku.

W niedzielę, 2 lutego, w Dłu-
giem Nowem odbył się pierwszy z
cyklu Marsz Zimowy Nordic Wal-
king pn. "Rozruszaj się". 

Organizatorami wspólnych
wędrówek są: Stowarzyszenie
Przyjaciół Szkoły i Rozwoju Wsi
Długie Stare, Stowarzyszenie
Nasze Trzebiny oraz Koło Gospo-
dyń Wiejskich z Długiego No-

wego. Organizatorzy dziękują
wszystkim osobom, których nie
zraziła pogoda i uczestniczyli w
marszu i mają nadzieję, że na-
stępnym razem będzie jeszcze
więcej uczestników. Zapraszają
do udziału w kolejnych marszach,
które odbędą się 16 lutego w Dłu-
giem Starem i 15 marca w Trzebi-
nach. 

Ruszamy się 

Z wizytą u sołtysa
Pan Hieronim urodził się w

1976 roku w Lesznie. W Piotrowi-
cach mieszkał od dziecka. Chodził
do przedszkola w Długiem Sta-
rem. Pierwsze trzy lata nauki roz-
począł w Piotrowicach. Dalszą
edukację kontynuował w Szkole
Podstawowej w Święciechowie. W
tym okresie swojego życia anga-
żował się w działania OSP w Piot-
rowicach, gdyż jego tata Roman
Warliński był wtedy naczelnikiem
straży. Jako dziecko interesował
się także motoryzacją. 

W latach 1992 - 95 uczył się w
Zespole Szkół Technicznych -
Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego w Lesznie,
zdobywając zawód ślusarz - spa-
wacz. Po szkole krótko pracował
w ubojni w Piotrowicach. W stycz-
niu 1996 roku został wezwany do
wojska. Ponad rok spędził w ko-
szarach Żagań - Las jako kie-
rowca zaopatrzenia. Po wojsku
rozpoczął pracę jako kierowca.
Przez dwa lata pracował w Firmie
Transportowej Kłos, a następnie
jeździł w Firmie Lester Święcie-
chowa. Za kierownicą siedzi do
dnia dzisiejszego. 

- W roku 2007 postanowiłem
założyć własną działalność -
mówi Hieronim Warliński. -
Oczywiście w tym samym fachu.

Prowadzę firmę transportową. 
W roku 1998 zawarł związek

małżeński. Żonę Anetę poznał trzy
lata wcześniej. Po raz pierwszy
spotkali się w listopadzie, a na za-
bawę sylwestrową poszli już
razem. Po ślubie przez dwa lata
mieszkali u teściów w Lesznie,
skąd pochodzi pani Aneta. Potem
kupili mieszkanie w Trzebinach.
Tam mieszkali przez dwanaście
lat. Gdy pan Hieronim rozkręcił
swoją firmę, postanowili rozpo-
cząć budowę własnego domu.
Działkę kupili w Piotrowicach i tu
mieszkają już siedem lat. Tak więc
po latach pan Hieronim wrócił do
swojej rodzinnej wsi. Państwo
Warlińscy mają czternastoletnią
córkę Zofię, która uczy się obec-
nie w Szkole Podstawowej w
Święciechowie. 

W marcu 2019 roku podczas
wyborczego zebrania wiejskiego
został wybrany na sołtysa wsi
Piotrowice. Zapytaliśmy pana Hie-
ronima, czy idąc na zebranie spo-
dziewał się, że wyjdzie z niego
jako sołtys wsi.

- Mój udział w zebraniu właści-
wie był przypadkowy - odpowiada.
- Na zebranie wybierała się moja
żona, a mnie nie miało być w tym
czasie na miejscu. W ostatniej
chwili okazało się, że mogę iść

razem z żoną. 
Wcześniej objęcie funkcji soł-

tysa proponował mu poprzedni soł-
tys Adam Hudzik, który rezygnował
z pełnienia tej funkcji. Wtedy pan
Hieronim nie był przekonany.
Głównym powodem były częste
wyjazdy i spędzanie większości
czasu poza domem. 

- Gdy padła moja kandydatura
na zebraniu, nie umiałem odmówić
- śmieje się pan Hieronim. - Oczy-
wiście nie żałuje tej decyzji. Do-
brze współpracuje mi się z
mieszkańcami i działającymi tu or-
ganizacjami. 

Po prawie roku pełnienia tej
funkcji przyznaje, że nie jest to bar-
dzo ciężka praca, a jej ilość zależy
od zaangażowania własnego i
reszty społeczności. Póki co nie
może narzekać na mieszkańców
Piotrowic. Wspólnie angażują się
w różne działania i inicjatywy.
Ostatnia to prace porządkowe przy
Sali Wiejskiej i budowa altany,
która ma służyć do rekreacji i wy-
poczynku mieszkańców. Pan Hie-
ronim dobrze współpracuje z Radą
Sołecką, w skład której wchodzą:
Aneta Warlińska, Marcin Pawlikie-
wicz oraz Ewa Rosolska, a także
ze Stowarzyszeniem Piotrowice na

Nowo. Jest też wdzięczny za
współpracę z Urzędem Gminy. Jak
dodaje, nigdy nie spotkał się z od-
mową. Zawsze pozytywnie rozpat-
rywano jego sugestie lub prośby
dotyczące jego wsi. 

Przy Sali Wiejskiej zamonto-
wano wahadło - urządzenie do
ćwiczeń w strefie siłowni ze-
wnętrznej. Mieszkańcy planują
każdego roku montowanie nowego
urządzenia ze środków Funduszu
Sołeckiego. W tym roku przy sali
wyłożona zostanie ostatnia część
kostki (jest to kontynuacja działań
poprzedniej Rady). Z pieniędzy
Funduszu Sołeckiego mieszkańcy
Piotrowic zamierzają także wypo-
sażyć salę w chłodnie i zmywarkę.

Hieronim Warliński chętnie roz-
mawia z mieszkańcami Piotrowic.
Dodaje, że jeśli będą mieć jakiś
problem, zawsze mogą się do
niego zwrócić. A poza tym pan Hie-
ronim sam chodzi po swojej wsi i
obserwuje, co jest jeszcze do zro-
bienia lub naprawienia. 

W tym miesiącu na rozmowę o swoim życiu i pełnionej funk-
cji zaprosiliśmy Hieronima Warlińskiego, nowego sołtysa
wsi Piotrowice. 
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Dzień w Klubie Dzieci
Oficjalne otwarcie Klubu Dziecięcego w Święciechowie odbyło się pod koniec ubieg-
łego roku, 30 grudnia. Już od pierwszych dni stycznia dzieci spędzają czas w nowo
utworzonej placówce. To pierwsze takie miejsce w gminie Święciechowa, w którym
opiekę znaleźli najmłodsi mieszkańcy gminy. 

W dniach 2, 3, 7 i 8 stycznia
odbyły się zajęcia adaptacyjne, w
których uczestniczyli rodzice. Dla
dzieci był to czas na zaakcepto-
wanie nowego miejsca i poznanie
swoich pań opiekunek, które
dzieci nazywają "ciociami". Ko-
lejne dwa dni to skrócony dzień
przebywania dzieci w placówce, a
od 13 stycznia zajęcia odbywają
się zgodnie z harmonogramem.
Klub otwarty jest od poniedziałku
do piątku w godz. od 6.30 do 16.
30. 

W Klubie przebywa trzydzie-
ścioro dzieci, z podziałem na dwie
grupy - młodszą i starszą. Piętna-
stoosobowa grupa maluszków
skupia dzieci w wieku od roku do
roku i siedmiu miesięcy. Grupa
młodsza nosi nazwę Liski. W pięt-
nastoosobowej grupie starszaków
przebywają obecnie dzieci od roku
i ośmiu miesięcy do dwóch lat i
czterech miesięcy. Starsza grupa
nazywa się - Sówki. 

Kierownikiem Klubu zastała
Beata Tycner. W pracy wspiera ją
sześć pań. Po trzy panie na grupę.
W każdej grupie znajdują się dwie
opiekunki na pełnym etacie i jedna
pani dochodząca na pół etatu. W
grupie młodszej pracują: Izabela
Mencel i Anna Jurga oraz Beata
Tycner. W starszej grupie opiekę
nad dziećmi sprawują: Patrycja
Szklarska, Marta Pazoła i Izabela
Paciorek. Pracownikiem gospo-
darczym od lutego będzie Marta
Poniży,  w styczniu zastępowała ją
Anna Zielińska.

Ramowy rozkład dnia pobytu
dziecka w Klubie Dziecięcym wy-
gląda następująco. Dzieci scho-
dzą się w godz. od 6.30 do 8. W
tym czasie odbywa się dowolna
zabawa w kącikach zaintereso-
wań oraz zajęcia higieniczno - po-
rządkowe. O godz. 8 dzieci jedzą
śniadanie. Potem odbywają się
zajęcia opiekuńczo - wychowaw-
cze oraz dydaktyczne, tzn. zajęcia

ruchowe, muzyczne, plastyczne,
wierszyki, rozwijanie wiedzy o ota-
czającym świecie, zabawy senso-
ryczne i integracyjne oraz jeśli
pozwala aura - spacer na świeżym
powietrzu. Około południa dzieci
przygotowują się do posiłku, jedzą
obiad, po czym odbywają się za-
biegi higieniczne po jedzeniu. Ko-
lejny etap dnia to zajęcia
wyciszające, odpoczynek, słucha-
nie bajek i muzyki relaksacyjnej
oraz sen. Około godz. 14. 30
dzieci jedzą podwieczorek. Do
momentu odbioru dzieci przez ro-
dziców odbywają się zabawy inte-
gracyjne, edukacyjne, ruchowe,
przy stolikach oraz dowolne za-
bawy w kącikach zainteresowań. 

W planie zajęć opiekuńczo -
edukacyjnych znajduje się kilka
elementów stałych, takich jak: kar-
mienie, przewijanie, spanie oraz
sporo zmiennych zajęć edukacyj-
nych. Z każdym dniem panie sta-
rają się wprowadzać jakieś drobne
prace manualne, plastyczne, ru-
chowe. 

Posiłki dla dzieci przywozi ze-
wnętrzna firma cateringowa. W Klubie
znajduje się kuchnia oraz zmywalnia.
Kuchnia nie jest jednak przystosowana
do gotowania posiłków na miejscu. Opie-
kunki przyrządzają tam napoje dla
dzieci, herbatki, mleko. 

Zapytaliśmy panią kierownik o pierw-
sze dni pobytu dzieci w Klubie. Jak po-
radziły sobie maluchy i jak wspominają
ten dzień opiekunki? 

- Każde dziecko jest inne, więc każde
zareagowało na swój sposób - mówi
Beata Tycner. - Były dzieci, które bez
żadnego problemu weszły do swoich sal
i od razu ruszyły do zabawy. Dzieci,
które już wcześniej chodziły do żłobków,
nie miały większych problemów. Dla
zdecydowanej większości, która dopiero
rozpoczyna żłobkową przygodę, najgor-
szy był moment pożegnania z rodzicami,
ale proszę mi uwierzyć - to jest tylko
chwila. Gdy zaczyna się zabawa z pio-
senką, tańce, a ciocie wychodzą na-
przeciw dzieciom i ich potrzebom,
maluchy szybko uspokajają się i wcią-
gają w zabawę. Pytają o rodziców, pat-
rzą nam w oczy i mówią "Mama? Tata?".
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   ięcym
Rozumiemy tę tęsknotę, ale jednocześ-
nie staramy się tak zorganizować czas,
by nie nudziły się i miło go spędziły.

Jednym z trudniejszych momentów w
pierwszych dniach był czas, gdy dzieci
kładły się spać. W tym czasie panie czy-
tają bajki, śpiewają lub włączają mu-
zyczne kołysanki. Niektóre dzieci
zasypiają same. Inne potrzebują głaska-
nia, noszenia, zasypiają we wózku, nie-
które piją mleko. Każde dziecko
wyniosło z domu inne przyzwyczajenia i
tego opiekunki musiały się nauczyć. Dziś
jest już dużo łatwiej. 

W styczniu odbyło się pierwsze ze-
branie z rodzicami. Utworzona została
Rada Rodziców. Pani kierownik podkre-
śla, że dobrze współpracuje jej się z ro-
dzicami. Wspólnie załatwiają pewne
kwestie, udzielają sobie rad, słuchają
uwag. Rodzice przynoszą też wyprawki
dla swoich pociech. 

Dzieci korzystają z pobytu w Klubie
nieodpłatnie. Na pewno nie zmieni się to
do grudnia 2021 roku. Pracownicy
Urzędu Gminy będą starać się, aby po

tym terminie korzystać z kolejnych
projektów, które pozwolą na bez-
płatne lub minimalne opłaty za ko-
rzystanie z Klubu. Rodzice płacą
jedynie za całodniowe posiłki,
które są zamawiane dla dzieci - są
to: śniadanie, dwudaniowy obiad
oraz podwieczorek.

Opiekunki i pani kierownik
robią wszystko, aby warunki pa-
nujące w ich miejscu pracy były
jak najbardziej domowe. Żeby
dzieci czuły się tam dobrze, jak u
najlepszej cioci. 

W przyszłości Klub Dziecięcy
ma zamiar podjąć współpracę z
Przedszkolem Samorządowym w
Święciechowie oraz Klubem Se-
niora, który powstanie na piętrze
tego samego budynku. 

Obecnie w Klubie Dziecięcym
w Święciechowie wszystkie
miejsca są zajęte, jednak można
wpisywać się na listę rezerwo-
wych. Kilka miejsc zwolnią dzieci,
które we wrześniu rozpoczną
swoją przygodę w przedszkolu.

Redakcja życzy pracującym
tam paniom, aby uśmiech, z jakim
nas przyjęły, nie schodził nigdy z
ich twarzy. Żeby w placówce było
jak najmniej płaczu, a jak najwię-
cej radości i chwil szczęścia. 

W poniedziałek, 3 lutego, w Sali Wiejskiej w Gołanicach odbył się
balik karnawałowy dla dzieci. Do wspólnej zabawy najmłodszych
mieszkańców wsi zaprosili Stowarzyszenie Aktywni dla Gołanic i
Rada Sołecka Gołanic. Na dzieci czekały atrakcje w postaci:
zabaw z chustą i tunelem, malowanie twarzy i tatuaży, modelo-
wanie balonów, zamykanie w bańce mydlanej i przede wszyst-
kim szalona zabawa przy muzyce. 

W sobotę, 25 stycznia, w Sali Wiejskiej w Lasocicach odbył się
balik karnawałowy dla dzieci organizowany przez sołtysa oraz
Radę Sołecką wsi Lasocice i Ogrody, Stowarzyszenie Lasocice
z Pasją, a także Stowarzyszenie ZMW. Na małych uczestników
baliku czekała moc atrakcji. Mogli skorzystać z malowania twarzy,
licznych zabaw oraz modelowania balonów. Dla każdego prze-
widziany był też słodki upominek. Organizatorzy dziękują za
świetną zabawę!

W niedzielę, 2 lutego, w Sali Wiejskiej w Przybyszewie odbył się
balik karnawałowy dla dzieci. Na wszystkich uczestników czekało
wiele atrakcji: konkurencje, gry i zabawy. Wydarzenie urozmai-
ciły maskotki i piraci, którzy na zakończenie nagrodzili każdego
uczestnika nagrodą prosto z pirackiego skarbu. W rolę piratów
wcielili się radni i sołtys wsi Przybyszewo. Nie zabrakło również
poczęstunku przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich.
Stowarzyszenie ZMW z Przybyszewa również brało udział w ba-
liku i wspólnie z dziećmi sprawdzało swoich sił w konkurencjach.
Organizatorami imprezy dla dzieci byli: sołtys, Rada Sołecka,
radny, OSP Przybyszewo, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Sto-
warzyszenie ZMW, którzy dziękują wszystkim za wspólną za-
bawę. 
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W pierwszym tygodniu ferii zimowych odbyła się szkolna wy-
cieczka do Zielonej Góry. Uczniowie Szkoły Podstawowej z La-
socic aktywnie spędzili czas na basenie, a następnie uczestniczyli
w zajęciach w Centrum Przyrodniczym, gdzie samodzielnie i w
grupach przeprowadzały eksperymenty naukowe. Wyjazd po-
zwolił na wspaniałe chwile podczas wodnego szaleństwa oraz
zdobycie nowej wiedzy poprzez zabawę. 

Miał być kulig, a były prze-
jażdżki bryczką. Zima nie za-
szczyciła nas w tym roku opadami
śniegu. 

Ale i bez niego poradzili sobie
organizatorzy zimowego biesiado-
wania przy ognisku. Do wspólnej
zabawy w lesie zaprosił sołtys

wraz z Radą Sołecką oraz Stowa-
rzyszenie Możemy ze Święcie-
chowy. Biesiada odbyła się w
sobotę, 1 lutego, w lesie przy
strzelnicy. Były gry i zabawy dla
dzieci i całych rodzin, wspólne
smażenie kiełbasek i przejażdżki
bryczką. 

Biesiada przy ognisku

Policja ostrzega
Zespół Dzielnicowych w Święciechowie zwrócił się do naszej redakcji
z prośbą o zamieszczenie informacji dotyczących oszustw metodą na
wnuczka. 

Mając na uwadze bezpieczeń-
stwo mieszkańców naszej gminy,
Zespół Dzielnicowych w Święcie-
chowie przestrzega przed oszus-
tami działającymi tzw. metodą na
wnuczka. Oszuści dzwonią na nu-

mery telefonów stacjonarnych do
osób w podeszłym wieku udając
wnuczka lub wnuczkę, którzy ulegli
wypadkowi i potrzebują pomocy fi-
nansowej, żeby uniknąć konsek-
wencji prawnych. 

Oszuści w rozmowie telefo-
nicznej podszywają się także pod
policjantów, prokuratorów, sę-
dziów lub innych funkcjonariuszy,
żądając przekazania im pieniędzy
pod pretekstem prowadzenia taj-
nych działań operacyjnych. 

Pamiętajmy, że służby pań-
stwowe nigdy nie żądają przeka-
zania pieniędzy w związku z
tajnymi operacjami. 

W przypadku jakichkolwiek po-
dejrzeń prosimy o kontakt z policją
pod numer alarmowy 112. Warto
też skontaktować się z najbliższą
rodziną i powiadomić o próbie
oszustwa. 

W niedzielę, 9 lutego, w sali w Długich Nowych odbył się balik
karnawałowy dla dzieci. Dzieci bawiły się razem z Klubem Uśmie-
chu Animkiem, który zadbał o dobrą zabawę. Najwięcej radości
sprawiła uczestnikom bitwa na śnieżki. Było dużo śmiechu i za-
bawy. Organizatorami byli Koło Gospodyń Wiejskich Długie
Nowe, Rada Sołecka wraz z sołtysem oraz OSP Długie Nowe.
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W sobotę, 25 stycznia, w Sali Wiejskiej w Długiem Nowem odbyło się spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Seniorzy doskonale się
bawili przy muzyce biesiadnej. Organizatorami spotkania byli: Koło Gospodyń Wiejskich z Długiego Nowego, Rada Sołecka wraz z soł-
tysem oraz Ochotnicza Straż Pożarna Długie Nowe.

W niedzielę, 19 stycznia, Ze-
spół Śpiewaczy Karolinki z Go-
łanic wraz z instruktorem
zaprosili wszystkich mieszkań-
ców do kościoła parafialnego w
Gołanicach na II Koncert Kolęd
i Pastorałek.

Wszyscy obecni mogli wysłu-
chać oraz zaśpiewać najpiękniej-
sze polskie kolędy i pastorałki
wraz z wykonawcami z Gołanic,
Krzycka Małego, Jezierzyc Ko-
ścielnych oraz Leszna. Zaśpie-
wali: Weronika Bartkowiak z
córką, Gabriela, Olga i Grzegorz
Cieślawscy, Weronika Jaśkowiak,

Maja Hermanowicz, Maria Gro-
mek, Amelia Kręc, Konstancja Mi-
chalska, Jerzy i Stanisław
Machowiak, Magdalena Sztor, Ak-
tywni dla Gołanic: Kornela i San-
dra Sztor, Wiesława Matyla,
Monika Fresel, Joanna Jagodziń-
ska, Grażyna Dudkiewicz. Miesz-
kańcy nagrodzili wykonawców
brawami, a rozbrzmiewające ko-
lędy integrowały wszystkich obec-
nych podkreślając wartość wsi
jako jednej wielkiej rodziny.
Uczestnicy dziękują Karolinkom
za wspaniały pomysł oraz inicja-
tywę. 

Kolędy w Gołanicach 

Weselny klimat

W sobotę, 11 stycznia, w Sali
Wiejskiej w Krzycku Małym odbyła
się zabawa karnawałowa, której
tematem przewodnim było WE-
SELE. Zabawę zorganizowało
Koło Gospodyń Wiejskich Gotowe
na wszystko z Krzycka Małego.
Organizatorzy dziękują "gościom
weselnym" za wspaniałą zabawę,
liczne przybycie oraz prezenty. O
oprawę muzyczną i niesamowitą

zabawę do świtu zadbał DJ Mate-
usz Dworczak. Były weselne de-
koracje, zabawy, toasty, tańce,
loteria, weselny tort. A humory-
stycznym elementem była maska
Magdy Gessler, która często była
wykorzystywana przez bawiące
się panie. To pierwsza tego typu
impreza zorganizowana przez
KGW, ale panie mają nadzieję, że
nie ostatnia. 
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W sobotę, 11 stycznia, w poznańskiej Bazylice Archikatedralnej
śladami Trzech Króli podążyli uczniowie Szkoły Podstawowej z
Lasocic. Zgromadzili się przy betlejemskim żłóbku, aby kolejny
raz zagrać na flażoletach małemu Dzieciątku. XXIV Kolędowanie
Flażolecistów zgromadziło około 500 uczniów wraz z ich nauczy-
cielami i opiekunami. W bazylice rozbrzmiały wspólnie grane i
śpiewane kolędy. To był piękny wspólnie spędzony czas. 

W czwartek, 23 stycznia, w Szkole Podstawowej w Długiem Starem odbył się apel podsumowujący pracę w I półroczu. Wręczono na-
grody i dyplomy za udział w konkursach i akcjach prowadzonych od września do stycznia.W spotkaniu uczestniczył policjant, który
oprócz przypomnienia o zachowaniu bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku ogłosił konkurs "Bezpiecznie na stoku".

Proponujemy naszym Czytel-
nikom kolejną powieść, którą zna-
leźć można wśród nowych pozycji
książkowych w Bibliotece w Świę-
ciechowie. Książka "Spełniacze"
Małgorzaty Falkowskiej mówi o
tym, jak spełniając czyjeś marze-
nia, spełniasz się i TY. To miał być
zwyczajny projekt na studia. Do-
minika, Maciej, Julian mieli po-
mysł, by spełniać marzenia.
Zaczęło się od listów dzieciaków z
pobliskiego Oratorium, jednak
dzięki determinacji trójki przyjaciół
i z pomocą profesora Kellera
swoją działalność rozpoczęła Fun-
dacja Spełniacze. 12 miesięcy w
roku - 12 marzeń do spełnienia.
Małgorzata Falkowska zaprasza
was, Czytelników, w niezwykłą po-
dróż pełną dobra, miłości i wza-
jemnej tolerancji. 12 wyjątkowych

listów, 12 wyjątkowych historii,
wielu naprawdę życzliwych ludzi.
Poznaj Fundację Spełniacze, jej
założycieli i dzieciaki, którym po-
mogli. Niektóre marzenia speł-
niają się same, innym trzeba
trochę pomóc.

Bibliotekarz radzi
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HOROSKOP

Baran 21.03-19.04
Po krótkim okresie odpoczynku

kwestie rodzinne staną się dla Ciebie
najważniejsze. Będziesz musiała pod-
jąć decyzję w ważnej sprawie. Mer-
kury zadba o Twoje pieniądze. Lepsze
zdrowie. 

Byk 20.04-20.05
W pracy sprawy ułożą się po Two-

jej myśli. A w związku będzie zgodnie
i wesoło. Nie zaniedbuj zdrowia, skon-
troluj zwłaszcza serce. Nie przejmuj
się plotkami.    

Bliźnięta 21.05-21.06
Partner zaskoczy Cię radosną wia-

domością. Może to będzie propozycja
wspólnego wyjazdu lub romantycznej
kolacji. W pracy otrzymasz ważne za-
dania do wykonania. I ktoś dawno nie-
widziany zadzwoni.  

Rak 22.06-22.07
To będzie udany miesiąc pod

względem zawodowym. Znakomicie
poradzisz sobie z nowymi obowiąz-
kami. Możesz też liczyć na dodatkowe
finanse. Ktoś poprosi Cię o pomoc.  

Lew 23.07-22.08
Przyłóż się do budowania dobrej

atmosfery w pracy. Wszyscy będzie-
cie mieli więcej zadań, kłopoty nie są
wam potrzebne. Skontaktuj się z dal-
szą rodziną. Ktoś bardzo potrzebuje
Twojego wsparcia.

Panna 23.08-22.09
W najbliższej przyszłości zajmiesz

się swoim życiem uczuciowym. Twoja
druga połowa domaga się większego
zainteresowania i pora to spełnić. W
pracy zmiany organizacyjne. 

Waga 23.09-22.10
Zachowaj dystans wobec sporów

w miejscu pracy. Nie wikłaj się w pro-
blemy, które Ciebie nie dotyczą. Ogra-
nicz wydatki, bo wkrótce pieniądze
będą Ci bardzo potrzebne.  

Skorpion 23.10-21.11
Szczęście Ci sprzyja, więc może

fortuna się do Ciebie uśmiechnie.
Gwiazdy mówią, że warto zagrać w
jakąś loterię. W najbliższych dniach
poznasz kilka ciekawych osób, które
odmienią Twoje życie prywatne. 

Strzelec 22.11-21.12
Druga połowa miesiąca to dobry

czas na założenie czegoś nowego,
może własny biznes lub chociaż do-
datkowa praca? Jeśli obok Ciebie jest
ktoś, na kim Ci zależy, nie bój się zro-
bić pierwszego kroku.

Koziorożec 22.12-19.01
Dużo dobrego zaznasz ze strony

bliskich i przyjaciół. Będą zaproszenia
na spotkania, prezenty, a także bardzo
miłe wiadomości. Oczekuj przesyłki
urzędowej, która rozwikła ważną
sprawę. 

Wodnik 20.01-18.02
Pomyślnych wieści spodziewaj się

ze strony dzieci i wnuków. Ich sukcesy
dodadzą Ci skrzydeł. Samotni prze-
żyją romantyczne chwile, będą wy-
znania i zaręczyny. Finanse lepsze. 

Ryby 19.02-20.03
Przed Tobą zwyczajny miesiąc,

bez niepokojów w pracy i w gronie naj-
bliższych. Wykorzystaj ten czas dla
siebie. Masz szansę poznać kogoś
nowego, wybrać się na zajęcia spor-
towe, do kosmetyczki, na zakupy. 

(: (: HUMOR :) :)
Profesor filozofii pyta studenta:
- Jak pan myśli, co jest w dzisiej-
szych czasach większym proble-
mem: niewiedza czy obojętność?
- Nie wiem. Nie obchodzi mnie to.

* Jeżeli szwedzka rodzina chce
zmienić kolor swojego domu, musi
uprzednio postarać się o pozwole-
nie, a także posiadać licencję ma-
larską.

* Myśleliście, że tylko Wielka
Brytania ma swoją „tea time”?
Szwedzi piją kawę. Przerywają
pracę, by w towarzystwie przyjaciół
i współpracowników napić się
kawy i zjeść coś słodkiego.

* Dość ciekawą potrawą
szwedzką jest marynowany śledź.
Nie byłoby w tym nic dziwnego,
gdyby nie fakt, że śledzia marynuje
się przez rok w zwykłej puszce.
Pachnie i smakuje zapewne dość

I cóż, że ze Szwecji

Sos grecki do ryby przygoto-
wuje się łatwo i szybko. Podstawo-
wymi składnikami są: marchew,
cebula i przecier pomidorowy. Z
przygotowaniem pysznego sosu
do ryby po grecku poradzi sobie
każdy, niezależnie od kulinarnych
umiejętności. Narzędzie kuchenne
potrzebne do przygotowania sosu
to jedynie tarka o większych
oczkach.

Składniki: 1 kg marchewki, 1 kg
cebuli, duży kawałek selera, 1 piet-
ruszka, 2 opakowania przecieru
pomidorowego, szczypta soli,
szczypta pieprzu, szczypta cukru,
1 liść laurowy, ziele angielskie -
kilka kulek, olej rzepakowy do
smażenia.

Sposób przygotowania: Cebulę
kroimy na drobne kawałki. Na pa-
telni rozgrzewamy olej i smażymy
cebulę do czasu, aż się lekko ze-
szkli. Marchewkę, seler i piet-
ruszkę obieramy i ścieramy na
tarce o grubych oczkach. W gar-
nku zagotowujemy wodę i gotu-
jemy warzywa do miękkości.
Następnie je odcedzamy i ście-
ramy na tarce o grubych oczkach,
dodajemy podsmażoną cebulę i
całość mieszamy. Do garnka prze-
kładamy masę z warzyw. Doda-
jemy przecier pomidorowy, pieprz,
sól, liść laurowy i ziele angielskie.
Całość dusimy na wolnym ogniu
przez około 20 minut. Sos poda-
jemy z ulubioną rybą. Smacznego!

Do ryby po greckuKRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

oryginalnie.
* W Szwecji istnieje prawo,

które pozwala rozbić namiot na te-
renie prywatnym na 24 godziny.

* W Szwecji jest najwięcej res-
tauracji McDonald ’s w Europie.

* Szwedzi w oknach nie mają fi-
ranek. Na parapetach stawiają róż-
nego rodzaju figurki, kwiaty i
lampki. Pokazują w ten sposób, że
nie mają nic do ukrycia. W niektó-
rych szwedzkich domach przy
oknach zamontowane są lusterka.
Dzięki temu widać, co dzieję się na
zewnątrz.

* Rząd nakazuje budowę pło-
tów wzdłuż ruchliwych dróg, by
łosie nie wtargnęły na jezdnię.

1. Część twarzy
2. Mebel urzędnika
3. Głownia, brzeszczot
4. Drzewo owocowe
5. Wysłuchują go studenci
6. Zbiór praw
7. Dziesięć lat

8. Tajne porozumienie
9. Tłuszcz ze słoniny
10. Siłacz
11. Tężyzna fizyczna
12. Trafia się w gospodarce
13. Klamra w tekście
14. Lucyfer
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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: NOWY ROK, NOWE WYZWANIA I RA-
DOŚCI. W drodze losowania wyłoniliśmy zwyciężczynię. Jest nią      Elżbieta
Żylińska ze Święciechowy. Nagrodę można odebrać w Samorządowym
Ośrodku Kultury w godz. od 8 do 15. Gratulujemy. Na rozwiązania czekamy
do 1 marca.  

Składniki: 5 jabłek, 5 łyżek róż-
nego rodzaju orzechów, 5 łyżek ro-
dzynek, 4 łyżki brązowego cukru,
cynamon. 

Przygotowanie: Jabłka umyć.
Odciąć wierzchy, a nastepnie wy-
drążyć delikatnie gniazdo na-
sienne.

Orzechy wymieszać z rodzyn-
kami i 2 łyżkami brązowego cukru.
Otwory powstałe po wydrążeniu
gniazd nasiennych nadziać baka-
liami. Na wierzchu posypać odro-
biną brązowego cukru i
cynamonem. Jabłka ułożyć w na-
tłuszczonym naczyniu żarood-
powrnym i piec w piekarniku
nagrzanym do 180 st. C przez
około 30 minut. 

W wersji dla leniwych jabłka
można zapiec w kuchence mikro-
falowej przez około 4 - 5 minut.

Smacznego!

Pieczone jabłuszka
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SPOTKANIA NOWOROCZNE

W sobotę, 18 stycznia, w Sali Wiejskiej w Gołanicach odbyło się
gminne spotkanie opłatkowe Ochotniczych Straży Pożarnych. Na
spotkanie zaprosił Zarząd OSP z Gołanic. 

W sobotę, 11 stycznia, w Sali Wiejskiej w Święciechowie spotkały
się panie należące do Koła Gospodyń Wiejskich Włościanki. Spę-
dziły czas na rozmowie przy kawie i cieście. Planowały także spot-
kania i działania na najbliższy rok. 

Strażacy działający w Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcie-
chowie spotkali się 11 stycznia w salce swojej remizy. Przybyłych
na to spotkanie przywitał komendant Wojciech Konatowski. W
spotkaniu uczestniczył wójt gminy Marek Lorych, prezes zarządu
gminnego Jerzy Machowiak i pracownik urzędu gminy Weronika
Bartkowiak. 

W restauracji Scarabeus odbyło się spotkanie noworoczne, na
które zaprosili sołtys Józef Buszewicz oraz Rada Sołecka wsi
Święciechowa. Spotkanie odbyło się w sobotę, 18 stycznia.
Uczestniczyły w nim osoby, które wspomagały sołtysa i Radę So-
łecką w 2019 roku. Dla zaproszonych gości zaśpiewała miesz-
kanka Święciechowy Lidia Gertner - Woźna w towarzystwie
Rafała Ratajczaka. 

Przed feriami, 24 stycznia, w Szkole Podstawowej w Święciechowie odbył się apel podsumowujący osiągnięcia uczniów w pierwszym semestrze roku szkol-
nego 2019/2020. Dyrektor szkoły Mirosław Grzelczyk wyróżnił najlepsze klasy. Wśród najmłodszych były to: klasa 3a SP - średnia 5,09; klasa 1b SP - śred-
nia 5,00; klasa 2a SP - średnia 4,95. Wśród klas 4, 5 i 6: klasa 4a SP - średnia 4, 32; klasa 5b SP - średnia 4,24; klasa 5a SP - średnia 4,13. Wśród klas 7
i 8: klasa 8a SP - średnia 3,94; klasa 7b SP - średnia 3,94; klasa 5b SP - średnia 3,48.Następnie dyplomami nagrodzono najlepszych uczniów w szkole:
Klasa II a: Alicja Szulc, Alicja Mazurkiewicz, Szymon Gąd, Krzysztof Błażejewski, Nadia Biedrzyńska. Klasa II b: Julia Błażejczak, Olga Cieślawska, Natalia
Lechańska, Hanna Pizoń, Piotr Szkudlarczyk. Klasa III a: Maja Małecka, Gabrysia Śląska, Hania Chudzińska, Julia Zielonarska. Klasa III b: Kinga Kaczmarek,
Liliana Musielak, Natalia Sterna, Gabrysia Roszak. Uczniowie klas 4-8: Najlepsza czwórka uczniów to Czubała Stanisław (5c), Lechańska Weronika (5a),
Witkiewicz Dawid (6a), Drost Jan (8a). Łącznie wyróżniono 34 uczniów klas IV - VIII z wysoką średnią ocen. Wyróżniono także uczniów, którzy awansowali
do prestiżowych konkursów. Byli to:Bartosz Wojdyn - zakwalifikował się do ostatniego etapu Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego (finał odbędzie się
w Poznaniu, 6 marca)oraz Marta Pindara - zakwalifikowała się do finału XIV Konkursu Wiedzy o Antyku, którego organizatorem jest Instytut Filologii Klasycznej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (odbędzie się w Poznaniu, 13 marca). Ponadto przed zgromadzonymi zaprezentowali się laureaci kon-
kursów artystycznych, którzy zdobyli trofea w pierwszym półroczu nauki. Na koniec nagrodzono także najlepszych czytelników, którzy w pierwszym półro-
czu mieli na swoim koncie najwięcej książek. Byli to: Jan Drost, Mateusz Wiktorowski, Szymon Wiktorowski i Olga Cieślawska.
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We wtorek, 4 lutego, w Samo-
rządowym Ośrodku Kultury w
Święciechowie zorganizowano
turniej "Wirtualnej Rzeczywis-
tości". Dzięki cyfrowej techno-
logii młodzież przeniosła się do
krainy wyobraźni. Uczestnicy
w specjalnych okularach i kon-
trolerach ruchu poruszali się w
przestrzeni. Największym po-
wodzeniem cieszyły się skoki
ze spadochronem, latanie mię-
dzy skałami i owocowy ninja.
Emocje były gwarantowane. A
obraz był tak realny, że niektó-
rzy rzucając się ze spado-
chronu musieli usiąść na
krześle, bo tracili grunt pod no-
gami. Młodzież oczekująca na
swoją kolej w poczekalni roz-
grywała mecze piłki nożnej na
konsoli.

- FERIE BEZ NUDY -

W poniedziałek, 3 lutego, w
Kuźni Marzeń w Lasocicach odbyły
się pierwsze zajęcia z cyklu "Ferie
bez nudy" zorganizowane przez
Stowarzyszenie ZMW Przyby-
szewo. Na dzieci czekało wiele gier
i zabaw. Uczestnicy wspólnie z wo-
lontariuszami napisali własny regu-
lamin, pod którym każdy się
podpisał. Odbyły się również warsz-
taty robienia mydełek. Wszystkie
dzieci i wolontariusze rozwijali
swoje umiejętności w tańcu. Nie za-
brakło także przerwy na odpoczy-
nek i słodki poczęstunek. Zajęcia
trwały do piątku, 7 lutego. Dzieci
brały udział w tańczeniu zumby,
warsztatach plastycznych, grach i
zabawach integracyjnych, kinie z
bajkami, spotkaniach z wolontariu-
szami z innych państw. 


