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Pożarnicze zawody
W niedzielę, 15 września, na boisko w Święciechowie ściągnęły tłumy. Przyjechało bowiem aż 30 dru-

żyn pożarniczych z Leszna i powiatu leszczyńskiego. Jednostki OSP rywalizowały bowiem w sztafecie z
przeszkodami oraz w trakcie ćwiczeń bojowych. Właśnie u nas odbywały się VII Powiatowe Zawody Spor-
towo-Pożarnicze. Oglądali je mieszkańcy gminy i goście z regionu.

Wśród drużyn pożarniczych były też zespoły kobiece i młodzieżowe. Nasza gmina wystawiła cztery
drużyny – dwie z Niechłodu, jedną ze Święciechowy i jedną z Przybyszewa. Do współzawodnictwa stra-
żacy stanęli więc we wszystkich kategoriach wiekowych. Zmagania dostarczyły sporo emocji i pokazały
wysoką sprawność fizyczną i bardzo dobre umiejętności zawodowe. Nic dziwnego, że poziom zawodów
był wyrównany, a poszczególne miejsca w tabeli zwycięstw różniły się zaledwie kilkoma punktami. Nasze
drużyny - męska, kobieca i dziewczęca - znalazły się na 6. miejscu, a drużyna chłopców na 4. miejscu. W
klasyfikacji drużynowej Święciechowa zajęła 5. miejsce. A dodajmy jeszcze, że zwycięzcami zostały dru-
żyny z Wilkowic, Krzycka Wielkiego i Pawłowic. Wszyscy odebrali dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe.
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Życzymy stu lat!
W tym roku aż sześć par mał-

żeńskich z naszej gminy obcho-
dziło diamentowe i żelazne gody.
To niecodzienne uroczystości. 60.
rocznicę ślubu świętowali Zofia i
Kazimierz Górczakowie oraz Jo-
anna i Roman Zubaczykowie ze
Święciechowy, a także Kazimiera i
Bronisław Juszczakowie oraz Ste-
fania i Władysław Sztorowie z Go-
łanic. Natomiast 65 wspólnych lat
przeżyli: Janina i Leon Rachmaj-

dowie ze Święciechowy oraz Jad-
wiga i Adam Jankowscy z Przyby-
szewa. Z tej okazji składamy
małżonkom serdeczne gratulacje.
Życzymy zdrowia, spokojnej co-
dzienności wśród bliskich oraz do-
czekania kolejnych małżeńskich
jubileuszy. Wójt gminy Marek Lo-
rych i przewodniczący Rady Jan
Dutka życzą jubilatom stu lat i wię-
cej. Redakcja do tych życzeń ser-
decznie się przyłącza.

Jednostka OSP ze Święciechowy wzbogaciła się o kolejny eks-
ponat do przyszłej strażackiej izby. Jest to drabina, która przez
lata służyła pracownikom leszczyńskiego Akwawitu. Drabina ma
12 metrów wyciągu. Wyprodukowały ją Paczkowskie Zakłady
Sprzętu Pożarniczego w 1970 roku. Oficjalnie nazywa się drabiną
strażacko-dekarską, a podobne stosowane też były w energetyce
i telekomunikacji. Strażacy ze Święciechowy zwrócili się do wła-
ściciela Akwawitu o bezpłatne przekazanie drabiny. Obiecali od-
restaurować ją i póki co wyeksponować obok remizy. Drabinę
odebrali więc na początku września. Teraz, przez całą zimę, będą
czyścić metalowe części, malować i dorabiać nowe drewniane
elementy. Zabytkowa drabina będzie jak nowa na strażackie
święto w maju. Razem z dotychczasowymi eksponatami rzeczy-
wiście stworzy historyczny zbiór. Strażacy mają już bowiem dwie
dawne sikawki, pompy, agregaty prądotwórcze, gaśnice, ubrania,
węże i drobny strażacki sprzęt. Wszystko razem znajdzie się w
izbie, którą OSP zamierza urządzić w starej remizie. Będzie co
oglądać.

Sprzęt sportowy
za wygraną

Miłą niespodziankę uczniom
szkół w Święciechowie i Lasoci-
cach sprawili uczestnicy gry miej-
skiej, która odbyła się na
leszczyńskim rynku podczas ob-
chodów imprezy pod nazwą „Po-
wrót Króla”. Otóż „Piekarze ze
Święciechowy” – bo tak nazywała
się nasza grupa - wzięli udział w
rozwiązywaniu łamigłówek oraz
wykonywaniu różnych sprawno-
ściowych zadań. Do grupy nale-
żeli: Patrycja Marach, Krzysztof
Nowacki, Edyta Borowczak, Remi-
giusz Leciejewski, Michalina Le-

ciejewska, Zuzanna Leciejewska,
Eryk Duda, Paulina Matuszewska,
Mikołaj Kostaniak, Jagoda Stacho-
wiak. Wśród nich byli też członko-
wie Stowarzyszenia ZMW z
Przybyszewa. Drużyna zajęła 3.
miejsce i wygrała bon wartości 400
złotych. Młodzi ludzie postanowili
za tę kwotę kupić sprzęt sportowy
dla uczniów. Na zdjęciach pokazu-
jemy zarówno święciechowskich
„piekarzy”, jak i moment przekaza-
nia prezentów. Uczniowie oczywi-
ście bardzo za tę niespodziankę
dziękują.
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Jak załatwić sprawę
W   U R Z ę D Z I E  G M I N y ?

Inwestycje
Szanowni Państwo,
Zawiesić działalność gospodarczą może przedsiębiorca niezatrudniający pra-
cowników. Zatem taki przedsiębiorca, który nie nawiązał stosunku pracy z
pracownikami, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Zawieszający dzia-
łalność nie przestają być przedsiębiorcami. 
Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej na-
stępuje na wniosek. Formularz wniosku jest jednocześnie formularzem
wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospo-
darczej. Można go złożyć:
1) on-line – jeśli wpis został już przeniesiony do CEIDG, 
2) w Urzędzie Gminy – osobiście lub listem poleconym, (w przypadku prze-
słania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym
podpisem wnioskodawcy, potwierdzonym przez notariusza).
Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny, to:
1) gdy został złożony on-line – system CEIDG poinformuje niezwłocznie o
niepoprawności wniosku,
2) gdy został złożony w Urzędzie Gminy – organ gminy niezwłocznie wzywa
do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.
Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na
okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalno-
ści przed upływem okresu 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z urzędu. 
Okres zawieszenia może być podany w dniach, miesiącach albo miesiącach
i dniach. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bie-
żących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
W celu załatwienia sprawy oraz uzyskania bardziej szczegółowych informa-
cji można kontaktować się z panią Danutą Rolla, tel. 65 5333 524, adres e-
mail: oc@swieciechowa. pl, pokój nr 3 (parter).

SERDECZNIE ZAPRASZAMy!
PATRyK TOMCZAK
ZASTęPCA WóJTA

P R Z E T A R G
Dnia 16 września 2013 r. ogłoszono przetarg na budowę sieci ka-

nalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach. Zakres zamó-
wienia obejmuje budowę rurociągu tranzytowego z włączeniem do
istniejącej sieci kanalizacyjnej w Święciechowie. Jest to pierwszy
etap inwestycji dotyczącej skanalizowania miejscowości Gołanice
i Krzycko Małe. 

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje w szczególności: 
- montaż rurociągu z rur PE Dn 110 mm - 3 324, 2 m, 
- przecisk w rurze stalowej ochronnej 219, 1 mm - 46, 0/3 szt., 
- komorę zasuw Dn 1 500 mm - 1 kpl., 
- studnie na-odpowietrzające Dn 1 500 mm - 1 kpl., 
- armaturę do płukania kanałów - 1 szt., 
- studnię rozprężną Dn 1, 0 m z tworzyw sztucznych - 1 kpl., 
- drenaż – kanały z rur PCW, Ø 200 mm - 6, 6 m, 
- kanały z rur drenażowych PCW Ø 200 mm - 2 942, 4 m, 
- przecisk w rurze stal. ochronnej 323, 9 mm - 9, 5/ 1 szt., 
- studnie z tworzyw sztucznych Dn 400 mm - 42 szt. 
Termin wykonania zamówienia ustala się do dnia 20 grudnia

2013 r. 
Oferty można składać do dnia 1 października 2013 r. do godz. 10.

00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, piętro
I, pokój nr 6 (sekretariat). Publiczne otwarcie ofert nastąpi w tym
samym dniu w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Święciechowie, ul.
Rynek 14 a, o godz. 11. 00. Szczegóły na stronie internetowej Biu-
letynu Informacji Publicznej Gminy Święciechowa.

Dzieci dojeżdżające do szkoły z Długiego Nowego mają nową
wiatę przystankową. Stanęła ona obok budynku straży pożarnej i
zapewnia uczniom bezpieczne oczekiwanie na autobus. Wiatę
wykonał Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie, a koszt montażu
wyniósł 6. 027 złotych. Z wiaty mogą oczywiście korzystać
wszyscy mieszkańcy wsi.

Zakończono budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dłu-
giem Starem. Inwestycja kosztowała 68. 381 złotych, ale 39. 375
złotych gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego. Nowa
droga ma 441 metrów długości. Środki pochodzą z programu
ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych.

W Święciechowie na ulicy Akacjowej i w jej rejonie powstała sieć
wodociągowa. Wykonawcą był Zakład Sprzętowo-Transportowy
Henryk Stróżyk z Leszna. Inwestycja realizowana była w ramach
inicjatywy lokalnej, a właściciele gruntów pokryli część kosztów
budowy.

ZAWIESZENIE I WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
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imieniny obchodzą
W październiku

JADWIGA - 16 X
Oznacza kobietę, która ciągle

walczy. Jej popularność zaczęła
się w średniowieczu i przetrwała
do II wojny światowej. Potem imię
to nadawano coraz rzadziej. Jad-
wiga jest kobietą szlachetną i
wrażliwą filantropką, która wszyst-
kim pomaga. Zapatrzona jest w
wielkie idee. Czas wolny najchęt-
niej spędzałaby w podróżach, a
kiedy te się nie udają, bywa
smutna i marudna. Jadwiga jest
patronką dziewcząt, którymi opie-
kuje się Jadwiga, królowa Polski,
żona Władysława Jagiełły. Kolo-
rem Jadwigi jest zieleń, rośliną
agrest, zwierzęciem gołąb po-
cztowy, liczbą jedynka, a znakiem
zodiaku Waga. Imieniny obchodzi
także: 14 kwietnia, 17 lipca, 13
września.

W naszej gminie mieszka tylko
25 pań o imieniu Jadwiga. Najstar-
sza ma 96 lat i mieszka w Długiem
Starem. Najmłodsza jest miesz-
kanką Święciechowy i ma 32 lata.
Wszystkim Jadziom życzymy, by

każdy dzień sprawiał im radość i
by zawsze miały obok siebie bli-
skich. W Święciechowie mieszka 9
pań o tym imieniu, w Długiem Sta-
rem – 4, w Lasocicach – 3, w
Przybyszewie, Gołanicach i Nie-
chłodzie – po 2, a w Krzycku
Małym, Strzyżewicach, Piotrowi-
cach i Ogrodach – po jednej. 

Jadwiga Słomińska
ze Święciechowy

TADEUSZ - 28 X
Imię to według jednych wywodzi

się od hebrajskiego słowa „taddai”,
co znaczy odważny, sprytny, mądry.
Inni są zdania, że korzenie imienia
tkwią w języku aramejskim i tłuma-
czą je jako mężczyznę o szerokich
piersiach. Z całą pewnością można
powiedzieć, że Tadeusz jest szla-
chetny, inteligentny, kulturalny. Po-
trafi zjednywać sobie ludzi. Ceni
swobodę myśli i słowa. W jego to-
warzystwie nie sposób się nudzić.
Jest jednak nierówny, po okresach
bierności miewa wzloty i wtedy nie
cofa się przed niczym. Obsesyjnie
obawia się zdrady. Tadeusz powi-
nien zajmować się pisaniem, nau-
czaniem, może też zostać dobrym
sędzią. Jego kolorem jest zielony,
rośliną wiśnia, zwierzęciem szczu-
pak, liczbą szóstka, a znakiem zo-
diaku Ryby. 

Tadeuszów w naszej gminie jest
33. Najstarszy ma 75 lat i mieszka
w Lasocicach. Natomiast 43 lata ma
najmłodszy Tadeusz ze Święcie-

chowy. Z okazji imienin życzymy im
zdrowia i pogody ducha. W Świę-
ciechowie mieszka 13 Tadeuszów,
w Lasocicach – 6, w Krzycku Małym
- 4, w Długiem Starem i Przybysze-
wie – po 3 oraz w Niechłodzie, Dłu-
giem Nowem, Strzyżewicach i
Trzebinach – po jednym.

POŻEGNANIE
W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

01. 09 - Urbańczak Stanisław (1922), Krzycko Małe
03. 09 - Nędza Kazimierz (1954), Długie Stare
16. 09 - Poślednik Henryk (1947), Święciechowa
20. 09 - Konieczny Ryszard (1951), Święciechowa

Tadeusz Kopka
z Krzycka Małego

Czego nie wiemy o...
Iwonie Jąder

Mieszkanka Wilkowic, lat 40, nauczycielka, dyrektorka Zespołu Szkół
w Lasocicach, żona, matka dwóch synów, zodiakalna Panna.

- Pochodzi Pani z Leszna,
mieszka w Wilkowicach, a uczy
w Lasocicach. Nie za trudno?

- To są tak małe odległości, że
naprawdę nie mają znaczenia. Do
pracy dojeżdżam nie dłużej niż pół
godziny. A w Lasocicach pracuję
od początku, to mój jedyny zakład
pracy. Nie wyobrażam sobie zmie-
nić szkoły.

- A zawodu?
- Też nie. Zawsze chciałam być

nauczycielką, mogę zatem powie-
dzieć, że spełniłam marzenia. Po
Kolegium Nauczycielskim na kie-
runku wychowanie fizyczne zrobi-
łam podyplomowe studia z biologii,
a potem jeszcze z przyrody. Robię
więc to, co lubię.

- Dyrektorką jest Pani od
siedmiu lat?

- Funkcję przejęłam po dyrekto-
rze, który przeszedł na eme-
ryturę. Oczywiście wcześniej ukoń-
czyłam kurs dla kadry kierowniczej
i stanęłam do konkursu. 

- Sport jest ważny w Pani
życiu?

- W szkole podstawowej tre-
nowałam akrobatykę sportową.
Sporo biegałam, jeździłam na ro-
werze, teraz dużo spaceruję z
psem. Lubię ruch. No i poza przy-
rodą uczę też wychowania fizycz-
nego.

- Zapytam jeszcze o żużel.
- Domyślam się, że nawiązuje

Pani do kariery mojego męża. Wy-
szłam za mąż za żużlowca Unii
Leszno, więc siłą rzeczy żużel stał
się częścią naszego życia. Naj-
pierw wspierałam męża jako za-
wodnika, teraz wspólnie
kibicujemy sportowcom, a mąż
częściej jest w parkingu niż na try-
bunach.

- Synowie będą żużlowcami?
- Nie chciałabym tego. Jak

każda matka żużlowca drżałabym
przed startem. To niebezpieczny
sport.

- Czy jako dyrektorka szkoły
ma Pani jakieś marzenia?

- Raczej plany. W naszej szkole
jest dziewięć oddziałów uczniów, a
tylko sześć izb lekcyjnych. Aż się
prosi, by urządzić dodatkowe
klasy. Może przedszkolaki dostaną
nową placówkę i nie będą musiały
korzystać z naszej gościny. Życzę
tego i maluchom, i uczniom, którzy
wtedy nie chodziliby na lekcje po
południu.

- Jak spędza Pani czas
wolny?

- Dużo czytam. Ostatnio intere-
suję się neurodydaktyką, czyli
wpływem ruchu na pracę mózgu.
Chciałabym studiować ten kieru-
nek, aby potem zdobytą wiedzę
przełożyć na pracę w szkole.
Wiem, że odpowiednio ukierunko-
wany ruch ma wpływ na koncen-
trację uczniów, ich koordynację
ruchową, sprawniejsze funkcjono-
wanie układu nerwowego.

- A ogród?
- To moja druga pasja. Przed

domem urządziłam ogród i z rado-
ścią go pielęgnuję. Mam bardzo
dużo ozdobnych roślin. Uwielbiam
hortensje.

-  Boi się Pani czegoś?
- Latania samolotami. Na

każdy urlop, nawet daleki, jeź-
dzimy z rodzinką samochodem. Aż
boję się pomyśleć, co będzie, jak z
uczniami realizującymi program
współpracy z zagranicą będę mu-
siała lecieć do Turcji czy Włoch.
Nie wiem, czy wsiądę do samolotu.

- Ulubione danie?
- Jem wszystko, choć najbar-

dziej tak zwane lekkie jedzenie.
Lubię sałatki, surówki, owoce.
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Znaleźli się w czołówce
Klasa IIIa Szkoły Podstawowej w Święciechowie, pod kierun-
kiem wychowawczyni Longiny Raburskiej, zajęła trzecie
miejsce w XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu organizo-
wanego przez firmę HARIBO.

W tym roku Miś Haribo hasłem
„Segregujesz? Nie marnujesz” za-
chęcił maluchy do dbałości o śro-
dowisko poprzez selektywną
zbiórkę odpadów. Celem konkursu
było rozwijanie świadomości eko-
logicznej. Dzieci poznały zasady
selektywnej zbiórki odpadów, do-
wiedziały się, jaki jest jej wpływ na
środowisko naturalne i dlaczego
jest ona taka ważna dla człowieka. 

Uczniowie mieli za zadanie
przygotować „Vademecum Małego
Ekologa” - fabularną historyjkę
przedstawiającą w sposób obra-
zowo-opisowy metody gospodaro-
wania i przetwarzania odpadów w
szkole i w domu. Praca promowała
zasady właściwego, bezpiecznego

obchodzenia się z odpadami oraz
kreatywnego podejścia do ich po-
nownego wykorzystania i użycia.
Ze zużytych opakowań po jogur-
tach i sokach, z puszek i innych
pudełek wykonali piękne zabawki i
instrumenty muzyczne. Następnie
opisali i narysowali sposoby ich
wykonania, które, zebrane, utwo-
rzyły ciekawą książeczkę – porad-
nik.

Zdobyte nagrody to: eko-
książki, gry oraz materiały eduka-
cyjne, które pozwolą podczas
wspólnej zabawy nadal poszerzać
wiedzę i rozwijać świadomość eko-
logiczną. Gratulujemy małym eko-
logom i życzymy dalszych
sukcesów.

Ulga na dziecko (ulga proro-
dzinna) przysługuje podatnikom,
którzy mają na wychowaniu mało-
letnie dzieci, tzn, dzieci, które nie
ukończyły 18 lat, na dzieci pełno-
letnie bez względu na ich wiek,
które zgodnie z odrębnymi przepi-
sami otrzymywały zasiłek pielęg-
nacyjny lub rentę socjalną oraz na
dzieci do 25. roku życia uczące się
w szkołach, o których mowa w
przepisach o systemie oświaty i
przepisach o szkolnictwie wy-
ższym.

Od 2013 roku wysokość ulgi na
dzieci zależy od ich liczby. Na
pierwsze i drugie dziecko przysłu-
guje kwota ulgi w wysokości
1. 112, 04 zł za cały rok (92, 67 zł
miesięcznie).

Jeśli wychowujemy jedno
dziecko, to dodatkowo obowiązuje
nas limit dochodów, który wynosi
112. 000 złotych ( obojga małżon-
ków). Po przekroczeniu tego limitu
nie możemy skorzystać z ulgi na
dzieci. 

Podniesiona została natomiast
wartość ulgi na trzecie, czwarte i

każde kolejne dziecko. Ulga na
trzecie dziecko wynosi 1. 668, 06
zł rocznie (139 zł miesięcznie). Na
czwarte i każde kolejne dziecko -
i 2. 224, zł rocznie 

(185, 34 zł miesięcznie).
W przypadku, gdy ulga na

dzieci nie przysługuje za cały rok,
to należy ją liczyć miesięcznie (np.
gdy dziecko urodzi się w ciągu
roku).

Należy też pamiętać, że aby
skorzystać z ulgi na dziecko, nie
może ono osiągać dochodów po-
wyżej kwoty 3. 089 zł.

Wprowadzone od 2013 roku
zmiany w uldze na dziecko są bar-
dzo korzystne dla podatników wy-
chowujących więcej niż dwoje
dzieci. 

Powyższe zasady dotyczyć
będą zeznań za rok 2013, składa-
nych w 2014 roku.  

RENATA LACHIEWICZ 
KIEROWNIK DZIAŁU OBSŁUGI 

BEZPOŚREDNIEJ URZęDU 
SKARBOWEGO W LESZNIE

Ulga na dziecko od 2013 roku – nowe zasady

Na sesji o budżecie
We wtorek, 24 września, odbyła się XXVI sesja Rady Gminy.
Jednym z głównych punktów obrad było wysłuchanie infor-
macji o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku.
Informacje przedstawili wójt gminy oraz skarbnik Urzędu.
Wcześniej na ten temat radni dyskutowali na posiedzeniach
komisji.

Najważniejsze dane wynika-
jące z przedstawionych dokumen-
tów dotyczą procentowej realizacji
dochodów i wydatków gminy.
Otóż dochód do 30 czerwca br
wyniósł 9. 724. 000 złotych, co
stanowi 51, 23 procent założeń
na rok bieżący. A zatem dochody
wykonano z niewielką nadwyżką.
Warto powiedzieć, że wykonanie
planu dochodów bieżących jest
na dobrym poziomie. Zaległości w
podatkach nie są większe niż w
latach poprzednich, a pieniądze z
subwencji i dotacji docierają do
gminy w terminie. Nie wykonano
natomiast tak zwanych dochodów
majątkowych, a więc nie sprze-
dano wszystkich przewidzianych
do zbycia nieruchomości. Te za-
dania przeszły na drugie półrocze. 

Jeśli chodzi o wydatki, to
wykonano je w 42, 47 procen-
tach. Jest to kwota 8. 678. 000
złotych. Na bieżąco realizowane

są wszystkie opłaty związane z
funkcjonowaniem szkół, przed-
szkoli, Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej. Gmina płaciła
również za oświetlenie ulic, utrzy-
manie sal wiejskich, boisk, zespo-
łów sportowych itp. Natomiast
mniejsza realizacja wydatków w
stosunku do założeń wynika stąd,
że część inwestycji trwała do lipca
i sierpnia, a płatności za te roboty
przekazuje się w drugiej połowie
roku.

Zarówno po stronie docho-
dów, jak i wydatków budżet reali-
zowany jest prawidłowo.

Na minionej sesji radni podej-
mowali też uchwały dotyczące
między innymi zmian w wielolet-
niej Prognozie Finansowej Gminy
i opłat za przedszkola, nieodpłat-
nego nabycia działki w Henryko-
wie, a także trybu postępowania
przy udzielaniu i rozliczeniu dota-
cji na zadania publiczne.

Na stronie 3 publikujemy
treść przetargu dotyczącego bu-
dowy sieci kanalizacyjnej pro-
wadzącej przez Krzycko Małe i
Gołanice. Dla mieszkańców
gminy jest to bardzo ważna in-
westycja, bo wiąże się z przygo-
towywaną budową ścieżki
rowerowej nad gołanickie je-
zioro. Ścieżka nie mogła po-
wstać wcześniej niż kanalizacja,
bo roboty przy kładzeniu rur
zniszczyłyby jej nawierzchnię. A

zatem najpierw kanalizacja,
potem ścieżka rowerowa .

1 października nastąpiło otwar-
cie ofert na budowę sieci. Teraz
Urząd podpisze umowę z wyko-
nawcą i prace będą mogły się roz-
począć. Jeżeli pogoda dopisze,
rurociąg będzie położony jeszcze
w tym roku. Od Święciechowy do
Gołanic będzie miał 3, 3 km długo-
ści. W budżecie zabezpieczono
pieniądze na ten cel. Po zakoń-
czeniu tej inwestycji wrócą plany
budowy ścieżki. O tej sprawie bę-
dziemy oczywiście pisać na ła-
mach gazety.

Przed ścieżką

Dzieci z grup przedszkolnych Rybki i Zajączki w Lasocicach go-
ściły na zajęciach panów policjantów, którzy udzielali im cennych
wskazówek o bezpieczeństwie. Miłym akcentem była również
możliwość zwiedzania policyjnego radiowozu. Sprawiło to dzie-
ciom dużo frajdy.
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Sukcesy Dawida
Kiedy Dawid zaczął grać, miał

zaledwie 6 lat. Już wówczas towa-
rzysko tenisa uprawiali tata i mama
Dawida. Teraz trochę gra także
jego młodsza siostra. Można więc
powiedzieć, że tenis jest rodzinną
grą Jóźwiaków. A Dawid osiąga w
tej dyscyplinie sportu naprawdę
dobre wyniki.

Dawida trenuje Michał Walen-
cki z Góry. Do Niechłodu przyjeż-
dża dwa razy w tygodniu. Ale
Dawid poza tymi treningami gra
jeszcze z kolegami z drużyny. W
czasie, gdy startuje w zawodach -
trenuje nawet cztery razy w tygod-
niu. Nic dziwnego, że przeszedł już
kategorie żaków i młodzików, a
teraz jest kadetem. I właśnie w tej
kategorii brał udział w zawodach,
które odbyły się 14 września w
Poznaniu. Było to I Grand Prix Ka-
detów. Dawid zaliczył bardzo
udany występ. Wygrał wszystkie
pojedynki i wywalczył I miejsce. W
drodze na podium pokonał między
innymi Łukasza Wachowiaka, czo-
łowego kadeta Wielkopolski. W fi-
nale zmierzył się z Krzysztofem
Mrozkiem. Teraz Dawid wystartuje
w I Grand Prix Polski. A po-
wiedzmy jeszcze, że w drodze do
tego sukcesu Dawid wygrał kilka
innych zawodów o randze woje-
wódzkiej, między innymi TOP 8 i
zawody Zrzeszenia LZS. Już
wkrótce będzie więc mógł przejść
do kategorii junior. I tego mu na-

prawdę życzymy.
Dawid Jóźwiak bardzo lubi

sport. W szkole gra jeszcze w piłkę
nożną i siatkówkę. Ale oprócz tego
pasjonuje go muzyka. Gra na per-
kusji i uczy się w Akademii Rock
and Rolla we Włoszakowicach. Za-
pytany, jak planuje swoją przy-
szłość, mówi, że na pewno nie
zrezygnuje z tenisa. Ale kiedyś
chciałby być lekarzem. Znając jego
pasje i zaangażowanie, jesteśmy
pewni, że uda mu się jedno i dru-
gie. 

Dawid Jóźwiak chodzi do II klasy Gimnazjum w Święciecho-
wie. Mieszka w Niechłodzie i właśnie tam trenuje tenis sto-
łowy. Od ośmiu lat jest członkiem LKS Błękitni.

Podczas szkoleń Liderzy Lo-
kalni zdobywają informacje o tym,
jak animować społeczność lo-
kalną, jak tworzyć partnerstwa,
mobilizować do działań. Dowiadują
się też o aspektach prawnych
funkcjonowania organizacji poza-
rządowych. A wszystko po to, by
móc przekazać później tę wiedzę
mieszkańcom swoich gmin.

Edyta ma wiele pomysłów na
działania, które chciałaby przepro-
wadzić w naszej gminie. Na po-
czątek zaprasza wszystkich
mieszkańców gminy do dzielenia
się informacjami, radościami, pro-
blemami, życiem codziennym
gminy na profilu facebookowym

„To My – Mieszkańcy Gminy Świę-
ciechowa”. Wraz z Patrycją Ma-
rach administrują stronę i szukają
odpowiedzi na pytanie „łączy nas
miejsce zamieszkania – czy coś
jeszcze?”. Edytę interesują wszel-
kie przejawy aktywności lokalnej,
różnego rodzaju działania na wsi,
chce wspierać organizacje poza-
rządowe z terenu gminy, chce
pomóc przy ich zakładaniu.
Wszystkich zaprasza do kontaktu
facebookowego, telefonicznego
781 156 513 lub mailowego tomy-
tumieszkamy@gmail. pl 

Wkrótce o tej sprawie napi-
szemy więcej.

Dwanaście gmin z powiatów leszczyńskiego, kościańskiego, go-
styńskiego, rawickiego, wolsztyńskiego przystąpiło do projektu
LOWES, organizowanego przez Centrum PISOP w partnerstwie z Ka-
liskim Inkubatorem Przedsiębiorczości. W ramach projektu wyłonieni
zostali Liderzy Lokalni, którzy po odbyciu cyklu szkoleń będą pra-
cować ze społecznością lokalną. W projekcie udział bierze miesz-
kanka naszej gminy – Edyta Borowczak. 

Jak być aktywnym?

O "Złote Pióro 
Wójta Gminy"

Od października 2013 roku
rusza I edycja gminnych kon-
kursów: ortograficznego i mate-
matycznego klas I-III. Wezmą w
nim udział uczniowie ze szkół
podstawowych w Święciecho-
wie, Lasocicach i Długiem Sta-
rem.

Konkursy będą trwały przez
cały rok. W macierzystych placów-
kach wszyscy uczniowie edukacji
wczesnoszkolnej będą poszerzali
wiedzę i zdobywali punkty. W maju
z każdej klasy zostanie wybranych
do finału trzech uczniów, którzy w
ciągu całego roku szkolnego zgro-

madzili największą liczbą punktów.
Najlepsi z poszczególnych

szkół będą nagrodzeni przez dy-
rektorów i przystąpią do ostatniego
etapu – walki o „Złote Pióro Wójta
Gminy” i tytuł: Mistrz Ortografii i
Mistrz Matematyki. 

Organizatorami tegorocznego
konkursu są nauczycielki klas trze-
cich Szkoły Podstawowej w Świę-
ciechowie Longina Raburska i
Dorota Śmiglewska.

Młodym uczestnikom potyczek
matematycznych i ortograficznych
życzymy wytrwałości w zmaga-
niach.

Uczniowie szkoły w Święciecho-
wie będą w tym roku brać udział w
czterech koncertach muzycznych.
Ich organizatorem jest Stowarzy-
szenie Muzyka dla Wszystkich.
Pierwszy koncert z muzyką baro-
kową już się odbył. Kolejne
przedstawiać będą twórczość ro-
mantyzmu, klasycyzmu, a grud-
niowy zaprosi uczniów na
twórczość bożonarodzeniową.
Przed szkolną publicznością wystę-
pują artyści związani z Państwową
Szkołą Muzyczną z Leszna oraz
muzycy z filharmonii, teatru i opery
z Poznania i Wrocławia. Zawsze

prowadzona jest narracja o kompo-
zytorach z epoki. Na pierwszym
koncercie prowadzący zapoznawał
uczniów z twórczością Jana Se-
bastiana Bacha. Artyści ubrani byli
w barokowe stroje, a piękny solowy
koncert na fortepianie dał Michał
Schulz. Na zakończenie każdego z
występów uczniowie mogą brać
udział w krótkim quizie na temat
prezentowanej muzyki. Otrzymują
wówczas płyty i słodkie upominki.
Akcję finansuje Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich, a koncerty, poza
Święciechową, odbywają się w
kilku innych szkołach w powiecie.

Spotkanie z muzyką
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Z Kroniki Święciechowy
1961r.
W styczniu Szkoła Podstawowa

w Święciechowie otrzymała telewi-
zor marki Szmaragd zakupiony z
Funduszu Prezydium Wojewódz-
kiej Rady Narodowej w Poznaniu
/4. 000,-zł/ i Prezydium Gromadz-
kiej Rady Narodowej w Święcie-
chowie /5. 000,-zł/. W dniu 11
kwietnia spotkali się kandydaci na
posłów i radnych z mieszkańcami
Święciechowy i okolic.

12 kwietnia 1961 r. pilot ra-
dziecki mjr Jurij Gagarin znalazł się
na orbicie okołoziemskiej jako
pierwszy kosmonauta. Lot odbył się
w statku kosmicznym Wostok, któ-
rego zasobnik miał masę 4. 725 kg.

16. 04. 1961 r. odbyły się wy-
bory do Sejmu i Rad Narodowych.
Lokal wyborczy znajdował się w
szkole w Święciechowie. Głoso-
wało 99% uprawnionych. W wyniku
wyborów do Powiatowej Rady Na-
rodowej w Lesznie ze Święcie-
chowy weszli: kierownik szkoły –
Józef Borowiak, ob. Bronisława
Zielezińska – gospodyni domowa.

W niedzielę, 11 maja, odbyła się
w Święciechowie spartakiada letnia
dla uczniów Szkół Podstawowych
SPR i młodzieży pozaszkolnej z
całej gromady.

Uczniowie szkoły ze Święcie-
chowy zdobyli I miejsca prawie we
wszystkich konkurencjach.

W Święciechowie przystąpiono
do przebudowy nawierzchni ulicy
Lipowej. Przebudowę tę umiesz-

Poniżej kolejny fragment Kroniki Święciechowy - lata 1961 - 1962r.
czono w gromadzkim programie
wyborczym.

Zakończono całkowicie elektry-
fikację wsi Długie Nowe. Więk-
szość robót wykonała wieś w
czynie społecznym. Palarnia Kawy
w Przybyszewie poszerza zakres
działalności i przystępuje do pacz-
kowania artykułów importowanych,
takich jak: liście laurowe, rodzynki,
pieprz, migdały, herbata, kakao,
ziele angielskie.

Przybywa miejsc pracy tak bar-
dzo potrzebnej dla kobiet z okolic
Święciechowy i Leszna. W połowie
listopada zorganizowano kurs ogól-
nokształcący dla dorosłych, reali-
zujący program w zakresie siedmiu
klas szkoły podstawowej. Kurs ten
odbył się w Szkole Podstawowej w
Lasocicach.

1962r.
W dniu 4 lutego 1962 r. odbyła

się akademia ku czci XX rocznicy
PPR. Młodzież wiejska uczciła XX
rocznicę PPR Centralną Woje-
wódzką Akademią ZMW, która od-
była się w odświętnie
udekorowanej wsi Święciechowa.
Licznie przybyła młodzież powitała
serdecznie zasiadających w Prezy-
dium uroczystości: sekretarza KP
PZPR w Lesznie Tow. Witolda Gór-
nego, Sekretarza WK ZSL ob. Sta-
nisława Kostrzyńskiego,
przedstawiciela Konsulatu ZSRR w
Poznaniu tow. Aleksieja Kuznie-
cowa, sekretarza KW ZMS tow.
Zbyszka Woźniaka, przedstawi-

ciela Prezydium WRN wizytatora
ob. Stanisława Kamińskiego, prze-
wodniczącego Woj. Rady LZS tow.
Zygmunta Sogórskiego.

W 1962 r. Zakład Wikliniarsko-
Koszykarski w Przybyszewie osiąg-
nął pełną udolność produkcyjną
wprowadzając dodatkowo surowce
importowane, których wyroby prze-
znaczone są wyłącznie na eksport.
Zatrudnienie w produkcji nakład-
czej wynosi około 140 chałupników
zamieszkałych w powiecie lesz-
czyńskim.

Przystąpiono do elektryfikacji
planowanej we wsiach: Piotrowice,
Niechłód, Lasocice, Trzebiny. Mi-
nęło już wiele lat od zakończenia II
wojny światowej, a ślady niemiec-
kiej zemsty na Polakach dają znać
o sobie. Na wieży kościoła w Świę-
ciechowie odkryto przypadkowo
składowane kostki trotylu, połą-
czone lontem do kościoła i piwnic
pod kościołem, gdzie znajdowały

się również ładunki wybuchowe.
Wg oświadczenia byłych miesz-
kańców Polaków ze Święciechowy
zamiarem Niemców było przed
opuszczeniem Święciechowy spę-
dzenie wszystkich Polaków do ko-
ścioła i wysadzenie w powietrze. 

Po silnych mrozach w ostatniej
dekadzie ub. roku i pierwszych
dniach stycznia nastąpiła odwilż.
Wybuchła epidemia grypy najpierw
w Szczecinie, Poznaniu, na Śląsku.
W naszej gromadzie daje się rów-
nież odczuć brak frekwencji w za-
kładach pracy, jak również dzieci
szkolnych. W Szkołach Podstawo-
wych zostały wprowadzone nowe
programy nauczania w klasach I –
III /Program szkoły ośmioletniej/.

Przeprowadzono kapitalny re-
mont budynku na rynku w Święcie-
chowie, w którym znajdują się
cztery mieszkania nauczycielskie i
dwie klasy.

Zygmunt Solski przez lata był
działaczem społecznym. Wiele
osób pamięta go jako aktywnego
członka ZMW. Ale działał też w kół-
kach rolniczych, w straży pożarnej,
w PSL. Był członkiem zarządu la-
socickiej straży, a także delegatem
na zjazdy wojewódzkie i powia-
towe ludowców. Od 1978 roku-
przez jedną kadencję był również
radnym. Do tej działalności chętnie
więc wrócił. Mówi, że do pracy w
samorządzie po prostu dojrzał.
Jest starszy, ma dużo więcej do-
świadczenia, łatwiej mu dostrze-
gać problemy środowiska.
Najpierw jednak przez cztery lata
był sołtysem Lasocic. Nie ukrywa,
że drugie wybory sołeckie kilkoma
głosami przegrał, ale pełnienia tej
funkcji nigdy nie żałował. Sporo się
od ludzi nauczył i dużo z nimi zro-

Z wizytą u radnego
bił.

Zygmunt Solski jest radnym
drugą kadencję. Pracuje w Komisji
Rolnictwa. Poprzednio był prze-
wodniczącym tej komisji, teraz jest
jej członkiem. Jeśli chodzi o ty-
powo rolnicze sprawy, mówi, że
martwią go niskie ceny płodów rol-
nych. Szansą na nowe, lepsze wy-
niki mogą być grupy producenckie.
W gminie jest grupa producentów
trzody chlewnej i dwie grupy pro-
ducentów bydła opasowego.
Warto, jego zdaniem, taką formę
gospodarowania promować. 

Na posiedzeniach komisji radni
opiniują materiały przygotowane
na sesje. Dużo czasu poświęcają
problemom podatków, inwesty-
cjom na drogach, wyznaczaniem
kolejności podejmowanych robót.
Między innymi ustalali remonty

gminnych dróg i ulic. Lasocice zna-
lazły się na drugim miejscu w tej
kolejności. Już zaprojektowano
układanie kostki brukowej na ulicy
Kościelnej. 

Radny Solski zapytany o
sprawy, które chciałby w Radzie
promować, wymienia budowę
ścieżek rowerowych - najpierw do
Gołanic, a potem być może na tra-
sie Lasocice-Leszno. Mówi, że kie-
dyś trzeba będzie rozważyć, czy
gminę stać na utrzymanie trzech
szkół. Wspominał o przedszkolu w
Lasocicach, które może powstać w
pomieszczeniach po sklepie. Do-
dawał też, że członków komisji
martwi zaorywanie dróg gminnych,
co skutkuje tym, że trudno na pola
wjechać dużym sprzętem. 

Zygmunt Solski doskonale
wie, że Rada podejmuje decyzje

dotyczące poszczególnych wsi, ale
widzieć musi potrzeby całej gminy.
Radni ustalają więc priorytety i rea-
lizują je zgodnie z przyjętym bu-
dżetem. Pracując w samorządzie
takiej gospodarności trzeba się po
prostu uczyć. 

Na pytanie, czy będzie starto-
wać w kolejnych wyborach, odpo-
wiada, że tak. Ale wszystko
zależeć będzie od wyborców. 

Do rozmowy poprosiliśmy Zygmunta Solskiego. Pan Zygmunt ma 60 lat, urodził się i wycho-
wał w Lasocicach. Tutaj rodzice mieli gospodarstwo rolne, które przed laty przejął. Dziś gos-
podaruje na 40 hektarach, choć połowa tego to grunty dzierżawione. Gospodarstwo prowadzi
z żoną i synem.
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To były wspaniałe cztery
dni. Członkowie Zespołu Śpie-
waczego Cecylia oraz kilka
osób spoza zespołu wyjechali
na południe Polski. Trasa wy-
cieczki wiodła przez Łagiew-
niki, Kraków, Stary Sącz,
Zakopane, Kalwarię Zebrzy-
dowską i Wadowice. Pogoda
była piękna, więc można było
dużo zwiedzić i sporo czasu
spędzić na powietrzu. Między
innymi wszyscy uczestniczyli w
spływie Dunajcem, jechali wy-
ciągiem na Gubałówkę, płynęli
statkiem po Nidzicy. Oczywi-
ście oglądali miasta i ich za-
bytki.

Wycieczka połączona też

była z muzycznymi warszta-
tami. Organizowano je co-
dziennie, po kolacji, a udział w
nich brali także panowie, któ-
rzy do zespołu nie należą. 

W niedzielę, 15 września,
Cecylia zaśpiewała podczas
mszy świętej w Bazylice w Lu-
dźimierzu, a wieczorem spot-
kała się z kapelą góralską.
Wspólne tańce i śpiewy trwały
do późnej nocy. Członkowie
zespołu zapewniają, że takie
spędzanie czasu bardzo zbliża
ludzi. Bez przesady można po-
wiedzieć, że czują się jak
jedna wielka rodzina. Już
myślą o kolejnym wyjeździe za
rok - w Bieszczady.

We wtorek, 24 września dwie
kolejne grupy Zespołu Pieśni i
Tańca Marynia wyjechały na wy-
cieczkę. Tym razem zwiedzali
Gniezno i Biskupin.         Wy-
cieczkę zorganizowano         w
ramach obchodów 25-lecia po-
wstania zespołu. Jak już pisa-
liśmy, w czerwcu dwie
najmłodsze grupy były na wy-
cieczce we Wrocławiu. Przed ze-
społem jeszcze wycieczka
trzech najstarszych grup. 

Zwiedzanie rozpoczęli od Mu-
zeum Przyrodniczo - Łowiec-

kiego w Uzarzewie, gdzie zoba-
czyli zwierzęta z różnych stron
świata. Następnie udali się do
Gniezna. Obejrzeli tam najstar-
szy zabytek architektury sakral-
nej w mieście - Katedrę
Gnieźnieńską. Obejrzeli między
innymi: podziemia katedry,
Drzwi Gnieźnieńskie z XII w.
oraz wnętrze katedry. 

Wycieczkę zakończyli w Mu-
zeum Archeologicznym w Bis-
kupinie, gdzie poznali, jak żyli
nasi przodkowie. 

CZŁONKOWIE „CECyLII” ZESPóŁ „MARyNIA”

Zwiedzali i w
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Na ten wyjazd zdecydowały się
44 osoby. Zarząd Rejonowy Pol-
skiego Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów w Świę-
ciechowie zorganizował dwutygod-
niowy pobyt wypoczynkowy w Świ-
noujściu. Zaprosił do jego udziału
członków, sympatyków i przyjaciół
Związku. Wszyscy zgodnie stwier-
dzili, że warto było z tego zapro-
szenia skorzystać, bo pobyt nad
morzem okazał się niezwykle at-
rakcyjny. Wczasowicze mieszkali
w pięknym domu wypoczynko-
wych, w pobliżu plaży i nadmor-
skiej promenady. Na miejscu mieli
opiekę lekarską, pełne wyżywie-
nie, dobrze wyposażone pokoje.
Mogli korzystać z oferty kulturalnej,
wycieczek, spacerów po mieście. 

Już trzeciego dnia pobytu w
domu wczasowym zorganizowano
gościom wieczorek taneczny. Była
muzyka, loteria, śpiewy. Kilka dni
później wszyscy uczestniczyli w
wycieczce do Szczecina. Zoba-

Już po raz czwarty na wycieczkę wy-
brali się mieszkańcy Gołanic. Wyjazd,
jak zawsze, organizowała Rada Sołecka
i sołtys. W tym roku na wyprawę do
Czech i Austrii zdecydowało się 18
osób. Pojechali na trzy dni i przez cały
czas mieli piękną, słoneczną pogodę.
Spali na terenie Czech, więc pierwszy
dzień poświęcili na zwiedzenie zamku
Czocha i pobyt nad jeziorem Machovo.
Na drugi dzień dotarli do Wiednia. Mó-
wiąc szczerze, jeden dzień na to piękne

miasto to zbyt mało, by zobaczyć
każdy jego zabytek, ale i tak wi-
dzieli sporo. Byli na Górze Ge-
llerta, zwiedzili pałac Schönbrunn i
Katedrę św. Stefana. Spacerowali
po ulicach Wiednia. A w drodze po-
wrotnej zatrzymali się w Szklar-
skiej Porębie. Z przyjemnością
udali się wyciągiem na Szrenicę.
Wszyscy wrócili zadowoleni i mimo
wszystko wypoczęci.

MIESZKAŃCy GOŁANIC EMERyCI Z GMINy

  wypoczywali
czyli Zamek Książąt Pomorskich,
Muzeum Techniki i Komunikacji,
Wały Chrobrego, ratusz, Plac Orła
Białego i wiele innych ciekawych
miejsc. Pływali też statkiem, a z 22
piętra hotelu podziwiali panoramę
Szczecina. W trakcie wczasów
uczestniczyli w koncercie artystów
Operetki Szczecińskiej, bawili się
przy grillu, zwiedzali latarnię
morską oraz piękny Park Zdrojowy
z XIX wieku. A jeśli komuś było
tych atrakcji mało mógł codziennie
wybrać się do miasta, zwiedzać
zabytki, a wieczorem bawić się na
dancingach. Nikt nie nudził się ani
jednego dnia. 

To były bardzo udane wczasy.
Trwały od 15 do 28 września.
Wczasowicze w jedną i drugą
stronę jechali autokarem. Wrócili
naprawdę zadowoleni. Obiecują
sobie, że w tym samym gronie, na
podobny wypoczynek wybiorą się
za rok.
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Bibliotekarz radzi

Pierwszą z nich jest książka
Gemmy Burgess „Dziewczyny z
Nowego Jorku”. 

Poznajcie Pię Keller. Bystrą,
wyrafinowaną i... zepsutą. Jej po-
mysł na życie? Załatwiona przez
rodziców praca w nowojorskiej
agencji public relations i imprezo-
wanie w weekend. Pomysł się
sprawdza, aż do niedzielnego po-
ranka, kiedy...

Zdjęcie Pii tańczącej topless na
stole ląduje na Facebooku. Dziew-
czyna traci pracę, a rodzice odci-
nają kurek z pieniędzmi. Pia ma
kilka tygodni, by wziąć życie w
swoje ręce. Czas zrezygnować z
szaleństw i partnerów na jedną
noc.

Witajcie w świecie „Dziewczyn
z Nowego Jorku”. Pia, Angie, Ma-
deleine, Julia i Coco właśnie za-
czynają przygodę życia w
najwspanialszym mieście świata.

Opowieść o przyjaźni, dojrze-
waniu i nauce na błędach. Szybka
jak rollercoaster akcja, ostry humor
i współczesny Nowy Jork. Hipster-
ski. Cyniczny. A jednocześnie
wciągający i magiczny.

Graham Masterton w powie-
ści pt."Panika" zabierze nas do
pięknej i malowniczej części Pol-
ski, by odkryć tajemnicę zbioro-
wego samobójstwa sprzed wielu
lat.

Jack Wallace urodził sie w Pol-
sce. Jest właścicielem świetnie
prosperującej polskiej restauracji w
Chicago. Od śmierci swojej żony
samotnie wychowuje syna Spar-
ky’ego. Pewnego dnia dowiaduje
się o ogromnej tragedii, jaka roze-
grała się na obozie skautowym w
Owasippi. Jednocześnie aż sie-
demnastu skautów i kilku opieku-
nów popełniło tam samobójstwo.
Wśród ofiar znalazł się najlepszy
przyjaciel Sparky’ego Malcolm.
Policja nie potrafi wyjaśnić przy-
czyn tego tragicznego wydarze-
nia...

Jack uzyskuje szansę rozwią-
zania tej zagadki. Przypadkiem do-
wiaduje się, że w czasie drugiej
wojny światowej, w dalekiej Pol-
sce, samobójstwo popełnił także
jego pradziadek. Okoliczności jego
śmierci do złudzenia przypominają
wydarzenia z Owasippi...

Okazuje się, że wyjaśnienie ta-
jemnicy tego tajemniczego zbioro-
wego samobójstwa amery-
kańskich skautów leży w Puszczy
Kampinoskiej. Jack po raz pierw-
szy w życiu udaje się wraz z
synem do kraju swoich przodków.
Na miejscu będzie musiał się
zmierzyć ze straszliwą siłą, której
istnienia nawet nie podejrzewał…

Dziś prezentujemy czytelni-
kom dwie książki na długie
jesienne wieczory.

O Puchar Premiera
W połowie września odbyły się piłkarskie eliminacje gminne
do IV Turnieju o Puchar Premiera Donalda Tuska dla szkół
podstawowych i gimnazjów. W Święciechowie rywalizowali
chłopcy, a w Lasocicach dziewczęta.

***
Do turnieju zgłosiło się 7 chłopięcych zespołów reprezentujących po-

szczególne szkoły. Turniej rozgrywany był systemem każdy z każdym.
Drużyny podzielone były na dwie grupy. Końcowa klasyfikacja turnieju
przedstawiała się następująco: 

Chłopcy młodsi 10-11 lat: I miejsce – SP w Długiem Starem, II miejsce
– Orlik Święciechowa II, III miejsce – SP w Lasocicach.

Chłopcy starsi 12-13 lat: I miejsce Orlik Święciechowa I, II miejsce –
ZSSPiG w Długiem Starem, III miejsce – ZSSPiG w Wijewie, IV miejsce
– ZSSPiG w Lasocicach.

Warto dodać, że zwycięskie drużyny zakwalifikowały się do kolejnej
fazy turnieju. Zawody odbywały się w bardzo przyjaznej i miłej atmosferze.
Wręczono nagrody dodatkowe dla najlepszego zawodnika i najlepszego
bramkarza zawodów, które ufundowała święciechowska przychodnia, a
wręczał je dr Roman Musielak, sprawujący opiekę medyczną podczas
trwania całego turnieju.

***
W czwartek, 12 września, uczennice rywalizowały w dwóch grupach

wiekowych. W młodszej grupie zwyciężyły dziewczyny reprezentujące
UKS z Zespołu Szkół w Święciechowie przed zawodniczkami z Długiego
Starego i Lasocic. Natomiast w grupie starszej niespodziewane zwycię-
stwo odniosła reprezentacja Zespołu Szkół w Lasocicach. Na drugim miej-
scu uplasował się UKS Święciechowa, a na trzecim – Zespół Szkół w
Długiem Starem. Tym samym do następnej rundy eliminacyjnej awanso-
wały: ZS w Lasocicach w grupie 12-13 lat oraz UKS z Zespołu Szkół w
Święciechowie - w grupie 10-11 lat. Młodsze dziewczyny rozegrały dal-
szą rundę eliminacyjną 23 września w Lasocicach. Wygrały z Wijewem
4:2 i zapewniły sobie awans do kolejnego etapu (na zdjęciu). Na dalsze
rozgrywki pojadą do Ostrowa.

Uczestnikom zawodów zapewniono profesjonalną obsługę medyczną
i sędziowską. Wszystkie uczestniczki zmagań otrzymały koszulki, a dru-
żyny - pamiątkowe dyplomy ufundowane przez głównego organizatora,
które wręczył sędzia główny zawodów. 

Grupa dzieci i młodzieży uczęszczająca do świetlicy socjotera-
peutycznej w Henrykowie z zapałem przygotowywała Święto Pie-
czonego Ziemniaka. Zaprosiła na nie wszystkich chętnych
mieszkańców wsi. Było pieczenie ziemniaków i mnóstwo innych
zabaw.
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Śniadanie u Napoleona

W poniedziałek, 23 września,
uczniowie naszych szkół wraz z
opiekunami brałi udział w „Śniada-
niu Napoleońskim” - imprezie ple-
nerowej promującej historię i
zabytki naszego regionu, związane
z czasami Napoleona Bonaparte.
Odbyło się ono w pałacu w Pawło-
wicach. Około 300 zaproszonych
młodych ludzi mogło zapoznać się
z dziejami sprzed 200 lat. Wiedzę
tę przybliżyli im lokalni regionaliści:
wicestarosta leszczyński Jarosław
Wawrzyniak opowiadał o Mielżyń-
skim, a dyrektor Zamku w Rydzy-
nie Zdzisław Moliński o żyjących po
sąsiedzku Józefie i Antonim Suł-

kowskich. W postać Napoleona
wcielił się Tomasz Klauza, twórca
Muzeum Wojen Napoleońskich w
Witaszycach. Opowiadał on o Na-
poleonie i jego związkach z Pola-
kami. Wspaniałym uzupełnieniem
wykładów było zwiedzanie komnat
pałacu oraz pokazy w wykonaniu
grup rekonstrukcyjnych z okresu
napoleońskiego. Największe wra-
żenie zrobiły prezentacje strzelania
z karabinów i armat. Jak na „Śnia-
danie Napoleońskie” przystało, za-
proszeni goście mieli możliwość
konsumpcji dania z tego okresu,
czyli fasolki po bretońsku. Na zdję-
ciu uczniowie z Lasocic.

Na dwudniowych warsztatach spotkali się rolnicy z gminy Świę-
ciechowa. Na to szkolenie zaprosił ich Wielkopolski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego w Poznaniu Zespół Doradczy w Lesznie.
Tematyka szkolenia dotyczyła wymogów wzajemnej zgodności
jakie muszą spełniać gospodarstwa ubiegające się o płatności
bezpośrednie. Między innymi mówiono o rejestracji i identyfikacji
zwierząt, o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, zdrowotności,
roślin, o wybranych dokumentach występujących w gospodar-
stwie rolnym i wielu innych sprawach. W szkoleniu uczestniczyło
19 osób.

Z końcem sierpnia br. odbył się The North
Face Trail du Mont-Blanc 2013, jeden z
najbardziej znanych biegów świata.
Uczestnicy biegu głównego mieli do poko-
nania w sumie 168-kilometrową trasę, wy-
tyczoną drogami przez Francję, Włochy i
Szwajcarię. Odwiedzili po drodze 19 miejs-
cowości. To prawdziwy test wytrzymałości
dla każdego biegacza. Mimo to co roku na
starcie UTMB staje coraz więcej zawodni-
ków z całego świata. W tegorocznej edycji
do zawodów przystąpiło 36 Polaków,
wśród nich Wiesław Kamiński – lekarz ze
Święciechowy, który trasę pokonał w cza-
sie 44 godzin. Serdecznie gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów. A przy okazji
powiedzmy, że w przyszłym roku pan Wie-
sław będzie obchodził 10-lecie swojego
biegania. Wówczas na pewno poprosimy
go o obszerniejszą wypowiedź na temat tej
pasji i o informacje, jak rozpocząć biega-
nie na długich trasach. Jako lekarz, i jako
sportowiec wie o tym naprawdę dużo.

W klasie III szkoły w Lasocicach wprowadzono bardzo atrakcyjny
sposób na poprawę czytania. Jest to swego rodzaju występ w
okienku. Uczniowie występując przed widzami i słuchaczami mo-
biliuzują się do lepszego czytania i dostarczają im przy tym sporo
radości. 
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Prawdziwe 
historie

Moi dziadkowie w okresie mię-
dzywojennym wyjechali do Nie-
miec w poszukiwaniu pracy.
Zabrali ze sobą dwie córki i naj-
starszego syna. Młodsza córka to
moja przyszła mama. W Nie-
mczech spędzili kilka lat, ale kiedy
zaczęły dochodzić wieści o możli-

Przeczytałam u was historię o pani, która kilka powojennych
lat poszukiwała ukochanego. Wtedy pomyślałam, że historia
mojej rodziny także nadaje się do tej rubryki. Jest prawdziwa,
ciekawa, no a przede wszystkim ma dobre zakończenie. Po-
szukiwania bliskich okazały się skuteczne, choć trwały dzie-
siątki lat.

wym wybuchu wojny, wrócili do
kraju. Na obczyźnie pozostał jedy-
nie ich syn, a więc mój wujek. I
właśnie o nim słuch zaginął. Kiedy
trwała wojenna zawierucha, trudno
było gdziekolwiek pisać, kogoś
pytać, wysyłać paczki. Nikt nie wie-
dział, dokąd wujek pojechał i czy w

ogóle żyje. Dziadkowie byli prze-
konani, że wstąpił do wojska, wal-
czył, może nawet zginął. Z tym
przeświadczeniem odchodzili na
zawsze. Najpierw zmarł dziadek,
potem, już w latach pięćdziesią-
tych, babcia.

Te czasy pamiętam. Miałam
wtedy kilka lat. Kiedy dorastałam,
mama nieraz opowiadała mi o
swoich dziecięcych latach. O po-
bycie na wsi, gdzie dziadkowie
mieli domek, o wyjeździe do Nie-
miec, o swojej siostrze, która wró-
ciła razem z nią i zamieszkała
niedaleko rodzinnej miejscowości.
No i o swoim bracie. O nim zawsze
mówiła ze smutkiem. Powtarzała,
że bardzo chciałaby zobaczyć go
chociaż raz w życiu albo wiedzieć,
gdzie spoczął. Na ten temat prze-
gadałyśmy niejeden wieczór.
Wtedy wspominała również, że
próbowała odszukać brata przez
Czerwony Krzyż, że wiadomości,
jakie odbierała, nie były pomyślne,
że przez lata nikt nic o nim nie wie-
dział. Po jednym z takich wieczo-
rów postanowiłyśmy ponownie
rozpocząć poszukiwania. Oczywi-
ście znowu przez PCK, bo prze-
cież wówczas nie było jeszcze
internetu, nie miałyśmy nawet tele-
fonu. I tak mijały kolejne lata.

Tamtego dnia nigdy nie zapo-
mnę. Chodziłam do liceum i kiedy
wróciłam po lekcjach do domu, zo-
baczyłam mamę siedzącą przy
stole i płaczącą. Byłam przeko-
nana, że stało się coś strasznego.
Mama zachowywała się jak nie-
przytomna. Nie mogła nic powie-
dzieć, nie reagowała na moje
pytania, patrzyła przed siebie. I
płakała. Dopiero po paru chwilach
zorientowałam się, że mama pła-
cze ze szczęścia. W rękach trzy-
mała list napisany przez swojego
brata. Nie rozmawiała z nim i nie
widziała go ponad trzydzieści lat.
Teraz czytała jego słowa.

Nie będę pisać o wszystkich
przeżyciach związanych z odnale-
zieniem wujka, bo to bardzo oso-
biste sprawy mojej mamy, cioci,
kuzynostwa. Każdy przeżywał to
na swój sposób. Dość powiedzieć,
że wujek znalazł się w Belgii, pra-
cował w dużym gospodarstwie rol-
nym, był sam. Pisał wtedy do mojej
mamy co kilka tygodni. W ten spo-
sób opowiadał o swoim życiu, o tu-
łaczce, o tęsknocie. To były trudne
lata, wujek bał się wracać do kraju,
był przekonany, że sprawi kłopot
rodzinie, że może stać się coś
złego. Nie miał kontaktów z Pola-
kami, a wiadomości, jakie docho-
dziły do niego, nie były najlepsze.
Więc pozostawał na obczyźnie, nie
wiedząc, że odeszli rodzice, że
siostry założyły rodziny, że ma
siostrzenicę, siostrzeńców.

W jednym z listów wujek napi-
sał nam, że także miał rodzinę.
Ożenił się, urodziła im się córka.
Niestety, coś im nie wyszło. Żona

z córką wyjechały. Córka wyszła
za mąż, zmieniła nazwisko. Nic o
nich nie wiedział. Pomyślałam
wtedy, że los jest dla wujka nie-
sprawiedliwy. Dwa razy stracił w
życiu najbliższych. Jest sam, bez
wsparcia, bez miłości, wśród ob-
cych mu ludzi.

Moja mama pojechała do Bel-
gii. Spotkała brata, spędziła z nim
dwa tygodnie. To były dla nich bar-
dzo szczęśliwe dni. Dwa lata póź-
niej wujek zmarł.

I w tym miejscu mogłabym za-
kończyć tę historię, bo nie ma już
mojej mamy, nie ma cioci, wujka.
Odeszło tamto wojenne pokolenie.
A my tęsknimy do nich, kochamy
ich, wspominamy. Ale ta moja his-
toria ma jednak ciąg dalszy. Teraz
ja mam już swoją rodzinę i dorosłe
dzieci. Też opowiedziałam im his-
torię wujka i jego córki. Nieraz po-
wtarzałam, że gdzieś w świecie
żyje moja bliska kuzynka, a ja nie
mam z nią żadnego kontaktu. I wy-
obraźcie sobie, że mój syn rozpo-
czął poszukiwania potomków
rodziny mojej mamy, a więc także
mojego wujka. To trwało kolejnych
kilka lat. Poznał w tym czasie wielu
dalszych krewnych, z niektórymi
do dziś utrzymuje kontakt. Ale naj-
ważniejsze, że odszukał córkę
wujka. Też jest w Belgii. Już się wi-
działyśmy. A teraz, gdy chcemy po-
rozmawiać, siadamy po prostu
przy komputerach i ślemy do sie-
bie maile. Moja kuzynka ma trójkę
dzieci. Myślę, że kiedyś poznają
moje pociechy i moje wnuki. Bo to
już czwarte pokolenie naszej ro-
dziny szuka się po świecie. Jakie
to szczęście, że teraz świat jest tak
naprawdę w zasięgu ręki. Szkoda,
że nasi rodzice nie mogli tego do-
świadczyć.

SPISAŁA 
HALINA SIECIŃSKA

W ten sposób powinni określać
się mieszkańcy Długich Starych.
Mieszkają właśnie w starodłuskim,
przynajmniej tak twierdził burmistrz
Leszna. 

Pod koniec lat trzydziestych
na łamach „Głosu Leszczyń-
skiego” największego wydawa-
nego w Lesznie dziennika, toczyła
się dyskusja o tym jak należy od-
mieniać nazwy własne miejscowo-
ści. Wypowiadali się miejscowi
intelektualiści: lekarze, nauczy-
ciele, prawnicy. Generalnie cho-
dziło o odmianę nazwy Leszna.
Lecz jeden z nich zajął się też na-
zwami m. in. miejscowości z te-
renu gminy Święciechowa. Był to
Mieczysław Opatrny, adwokat,
doktor prawa, ostatni burmistrz
Leszna. 

Jego argumentacja wydaje się
z dzisiejszej perspektywy dość
skomplikowana. Dlatego najlepiej

będzie przytoczyć w całości (za-
chowując oryginalną pisownię)
fragment jego artykułu, dotyczący
nazw miejscowości z gminy Świę-
ciechowa. 

„Najnormalniejszym przymiot-
nikiem od „Długie Stare” czy
„Nowe” będzie „starodłuski” wzgl.
„nowodłuski”, bo język polski w po-
trzebie jest giętkim i przypusz-
czam, że nie trzeba tutaj żadnego
talmudyzowania, by przez przesta-
wienie oraz sprzymiotnikowanie
nazwy wsi pozbyć się zmartwienia. 

Podobnie forma „pojadę do
Dembego Wielkiego” na „Wielko-
dembiański kiermasz” będzie
zgodną z uchem, a także sądzę,
że duchem polskiego języka. 

DAMIAN SZyMCZAK 
Źródło: Głos Leszczyń-

sKi, nr. 43 z 1938 r. 

Szczypta historii
Mieszkając w starodłuskim 
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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od
1 do 16 do odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy prze-
słać pod adresem redakcji lub na e-mail: gazeta@swieciechowa.pl (pro-
simy podać adres zamieszkania). Rozwiązaniem konkursu ogłoszonego
w ostatnim numerze „Kuriera...” było hasło: KONIEC LETNICH WAKA-
CJI. W drodze losowania wyłoniliśmy zwycięzcę. Jest nim      Krzysztof Ba-
giński ze Święciechowy. Nagrodę można odebrać w Samorządowym
Ośrodku Kultury w godz. od 8.00 do 15.00. Gratulujemy. Na rozwiązania
czekamy do 20 listopada.  

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Masz dobrą passę. Teraz powin-
naś więc zrealizować jakiś nowy po-
mysł albo w domu, albo w pracy.
Wybierz się też w ulubione miejsca.
Radość sprawi Ci długo oczekiwany
list od dawnej znajomej. 

Byk 20.04-20.05
Poprawi się Twoja sytuacja finan-

sowa i zaistnieje możliwość, by zrea-
lizować marzenia. Ułóż konkretny
plan i zmierzaj do celu. Relacje z uko-
chanym ułożą się bardzo dobrze.

Bliźnięta 21.05-21.06
Pierwsza połowa miesiąca okaże

się całkiem przyjemna. Warto spotkać
się ze znajomymi lub gdzieś wyje-
chać. Uważaj za kierownicą, bądź
ostrożna. I czekaj na dobrą wiado-
mość. 

Rak 22.06-22.07
Gwiazdy wróżą lekką burzę. Pora

więc na poważną rozmowę z partne-
rem i na zgodę. W pracy trochę
zmian, a na pewno nowe zadania.
Możesz liczyć na lepsze zarobki.

Lew 23.07-22.08
Ktoś, o kimś myślisz, okaże teraz

zainteresowanie Tobą. To będą bar-
dzo miłe chwile. W pracy czeka Cię
sporo wysiłku, ale zyskasz uznanie
szefów. Skontroluj zdrowie. 

Panna 23.08-22.09
Czeka Cię kilka interesujących za-

wodowych wyjazdów lub spotkań.
Nowa znajomość może okazać się
ważna także w życiu prywatnym. W
drugiej połowie miesiąca nieoczeki-
wana przesyłka sprawi Ci radość. 

Waga 23.09-22.10
Ważne decyzje odłóż na później,

a na pewno przedyskutuj z bliskimi.
Pośpiech nie jest teraz dobry dla Cie-
bie. Dalsza rodzina czeka na wiado-
mość, zadzwoń lub napisz. Finanse w
normie.

Skorpion 23.10-21.11
W pracy przed Tobą więcej  zadań

niż zazwyczaj, ale świetnie sobie po-
radzisz. Skorpionów w stałych związ-
kach czeka trochę nieporozumień z
partnerem. Single mają szansę na
nową znajomość.

Strzelec 22.11-21.12
W życiu prywatnym czekają Cię

ważne decyzje. Może warto je jesz-
cze przemyśleć. W pracy skup się na
zadaniach, które przynoszą zyski.
Pieniądze będą Ci teraz bardzo po-
trzebne. 

Koziorożec 22.12-19.01
Październik szykuje zrozumienie i

namiętność w dobrych parach. Single
mają szansę wrócić do dawnych mi-
łości. Posypią się też zaproszenia na
spotkania w gronie przyjaciół. Sko-
rzystaj z nich. 

Wodnik 20.01-18.02
Wzięłaś na swoje barki zbyt dużo

obowiązków. Podziel się nimi z in-
nymi, zwłaszcza w domu. I pomyśl o
sobie, odpocznij. Pod koniec miesiąca
możesz spotkać kogoś bardzo mi-
łego.

Ryby 19.02-20.03
Nie myśl o złym samopoczuciu,

bo sprzyja Ci teraz wiele planet. A
gwiazdy mówią nawet o wyjątkowej
chęci do zmian. Może wyjazd, może
nowa znajomość, może inna praca. 

(: (: HUMOR :) :)
Do przygłuchego lekarza przy-

chodzi pacjent.
- Co panu dolega? - pyta doktor. 
- Bolą mnie plecy.
- Jak pan mówi?!
- Nie, jak siadam. 
***
Pewnego razu sołtys spogląda na

ręce Antka i pyta:
- Gdzieś stracił palce u prawej

ręki?
- Ano ze dwa roki temu włożyłem

rękę koniowi do pyska, żeby zoba-
czyć, ile ma zębów. Wtedy koń za-
mknął pysk, żeby zobaczyć, ile ja
mam palców.

CyTRyNOWy
Produkty: duża cytryna, 2 banany,

15 dag waniliowego serka homogenizo-
wanego, 1/3 szklanki mleka, 2 żółtka,
czubata łyżeczka żelatyny, 3 łyżki cukru
pudru

Żelatynę namocz w małej ilości zim-
nej wody. Mleko mocno podgrzej, dodaj
żelatynę, dokładnie wymieszaj i prze-
studź. Żółtka utrzyj z cukrem na kogel-
mogel. Dodaj serek, łyżeczkę startej
skórki z cytryny oraz sok z cytryny.
Dodaj rozpuszczoną żelatynę, dokładnie
wymieszaj. Na dnie pucharów ułóż pla-
sterki banana, na nich warstwę kremu,
ponownie plastry banana oraz krem.
Deser schładzaj przez co najmniej pół
godziny. Udekoruj według uznania, np.
plasterkami cytryny, biszkoptami i miętą. 
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Orzeźwiające deserki

Cenna pokrzywa

Krzyżówka 
z nagrodą

Już nasze babcie wiedziały, że
pokrzywa jest cennym ziołem i ma
zbawienne znaczenie dla naszej
kondycji. Liście pokrzywy zawie-
rają bowiem sole mineralne,
związki wapnia, cynku, magnezu,
siarki, potasu, sodu, a także wita-
miny i kwasy organiczne. Mają
właściwości oczyszczające, ogra-
niczają potliwość, poprawiają
przemianę materii, wzmacniają na-
skórek i włosy. Stąd w babcinych
przekazach tak dużo było przepi-
sów na nalewki z pokrzywy, na-
pary, szampony itd. My radzimy
przeprowadzić pokrzywową kura-
cję oczyszczającą organizm. Otóż
łyżkę suszonych liści pokrzywy za-
lewamy gorącą (nie wrzącą) wodą.
Parzymy ją pod przykryciem przez
około 8 minut. Potem wywar pi-
jemy trzy razy dziennie i między
posiłkami. Kurację prowadzimy
przez dwa tygodnie. Po trzech
miesiącach oczyszczanie powta-
rzamy. 

BRZOSKWINIOWy
Produkty: puszka brzoskwiń w syro-

pie, 400 ml serka homogenizowanego, 4
łyżki cukru pudru, sok z cytryny, szklanka
kremówki, zagęstnik, 3 łyżki płatków mig-
dałowych. 

Brzoskwinie odsącz z syropu, pokrój
w cienkie plasterki lub drobną kostkę.
Serek, cukier i sok z cytryny ubij mala-
kserem na jednolity puszysty krem. Od-
dzielnie ubij śmietanę, dodaj zagęstnik,
połącz z serkiem. Całość ucieraj przez
30 sekund, by krem miał jednolitą kon-
systencję. 

Krem oraz brzoskwinie na przemian
układaj niedużymi warstwami w wyso-
kich szklanych pucharkach. Wstaw na 30
minut do lodówki. Przed podaniem posyp
płatkami migdałowymi. 

Każda z nas może sama zrobić
pyszną czekoladę. Wystarczy tylko
kilka produktów i trochę wolnego
czasu. W rondelku zagotować
trzeba szklankę mleka i dodać do
niego pół kostki masła. Mieszać
tak długo, masło aż się  rozpuści.
Potem do płynu wsypujemy nie-
całą szklankę cukru i co najmniej 3
łyżki kakao. Znowu mieszamy, aż
płyn będzie jednolity i ciemny. Ca-
łość przelewamy do miski, dosy-
pujemy 200 g mleka w proszku i
miksujemy. Do masy możemy
wrzucić garść rodzynek lub pokru-
szone orzechy. Masę wkładamy do
płaskich foremek i wstawiamy do
lodówki. Gdy stężeje, kroimy ją na
małe kostki. I pyszna czekolada
gotowa. 

Domowa
czekolada
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W nowym roku szkolnym
Młodzież wróciła do szkół, nauczyciele rozpoczęli pracę. Postanowiliśmy więc zapytać dyrektorów oświatowych placówek,
co zmieniło się w ich szkołach i przedszkolach w czasie wakacji i jakie nowe zadania przynosi rok szkolny 2013/2014.

Lasocice
W szkole w Lasocicach naukę

w roku bieżącym rozpoczęło 130
uczniów. Jest to o 12 więcej niż w
roku poprzednim. Najliczniejsza
klasa liczy 19 osób. W najbliższych
tygodniach szkoła rozpoczyna rea-
lizację dwóch bardzo ciekawych
projektów. Pierwszy pod nazwą
Comenius ma wymiar międzynaro-
dowy. Trwać będzie dwa lata, a
szkoła otrzymała na jego realizację
20. 000 euro. Ten projekt Lasocice
prowadzić będą z podobnymi pla-

cówkami w Bułgarii, Chorwacji,
Włoszech i Turcji. Młodzież odkry-
wać będzie zapomniane gry
uliczne. W swoich środowiskach
będzie je „zbierać”, opisywać,
przeprowadzać. Wiele z tych gier
spisze od swoich rodziców i dziad-
ków. A potem nauczy ich rówieśni-
ków z wymienionych wcześniej
krajów. A zatem wybrana grupa
uczniów wyjedzie za granicę. W
marcu udadzą się do Bułgarii, a w
czerwcu przyjmą gości u siebie w
Lasocicach. Projekt przewiduje
więc wymianę młodzieży, dosko-
nalenie języka angielskiego, na-
wiązywanie przyjaźni. 

Drugi projekt nazywa się „eSz-
koła Wielkopolska-Cyfrowa Dzie-
cięca Encyklopedia Wielkopolan”.
Uczestniczy w nim 226 szkół pod-
stawowych z Wielkopolski. Do jego
realizacji każda szkoła otrzyma
laptopy, tablety, oprogramowanie i
instrukcje niezbędne do tworzenia
encyklopedii. Projekt prowadzony
będzie do końca maja 2015 roku,
a zatem przez dwa lata szkolne.
Weźmie w nim udział po 20
uczniów w roku. Zajęcia w każdym
cyklu potrwają 50 godzin. A mło-
dzież stworzy encyklopedię multi-
medialną, w której znajdą się
znane sylwetki Wielkopolan, a
także informacje o osiągnięciach
gminy, jej przyrodzie i środowisku.

Z prac remontowych w szkole:
poszerzono klatkę schodową, pro-
wadzącą do świetlicy szkolnej na
piętrze. Roboty kosztowały około
7. 000 złotych. Teraz po prostu jest
bezpieczniej. 

Przedszkole
Najpierw powiedzmy o tym, że

w całej gminie zwiększyła się liczba
dzieci uczęszczających do przed-
szkoli. Teraz jest ich 253, a było w
ubiegłym roku 232. Ta sytuacja
stała się możliwa dzięki utworzeniu
nowego oddziału przedszkolnego
w Święciechowie. Powstał tutaj po-
południowy oddział, do którego
przyjęto 23 maluchów. Przedszkole
otrzymało też dodatkowo etat nau-
czyciela. Jeżeli chodzi o sprawy
kadrowe, to w związku z odejściem
dwóch pań na emerytury, przed-
szkola w Święciechowie i w Dłu-
giem Starem zatrudniły nowe panie
na stanowiska pomocy nauczyciela
i woźnej oddziałowej. Po raz pierw-
szy też utworzono stanowisko
wicedyrektorki przedszkola. Zos-
tała nią Gertruda Rybakowska ze
Święciechowy. 

W nowym roku szkolnym przed-
szkola poza realizacją podstawy
programowej będą także wprowa-

dzały dodatkową tematykę. Są to
hasła: literatura dziecięca oraz
dziecko w świecie muzyki. Jak za-
wsze, dzieci będą też brały udział
w konkursach gminnych, akcjach
charytatywnych, imprezach oko-
licznościowych.

I jeszcze kilka informacji doty-
czących remontów i doposażenia
przedszkoli.

W Długiem Starem budynek
otrzymał nową elewację od strony
ulicy. Przeprowadzono też remont
chodnika prowadzącego do pla-
cówki. Plac zabaw wzbogacił się o
dwa koniki, bujak sprężynowy i mu-
rowaną piaskownicę. Do kuchni za-
kupiono kwasoodporny stół. Taki
sam dostało przedszkole w Świę-
ciechowie. W Niechłodzie pomalo-
wano kuchnię i naprawiono drzwi
wejściowe. Wkrótce będzie też
nowa piaskownica. Naprawiono
również płot od strony drogi osied-
lowej.

Długie Stare – szkoła
O największej tegorocznej in-

westycji w szkole w Długiem Sta-
rem pisaliśmy przed miesiącem.
Chodzi mianowicie o drenaż bo-
iska, które w tej chwili jest już tes-
towane. Możemy powiedzieć, że
test pozytywnie się sprawdza, a
boisko jest solidnie przygotowane
do eksploatacji. Przy okazji inwe-
stycji warto przypomnieć, że w
strategicznych planach rozwoju
gminy w Długiem Starem przewi-
duje się budowę sali gimnastycz-
nej. Ostatnio dyrekcja szkoły
poprosiła rodziców o odpowiedzi
na kilka pytań dotyczących pla-
cówki. Jedno z nich brzmiało:
„,Czego najbardziej brakuje w
szkole?” Niemal sto procent odpo-
wiedzi wskazywało, że sali gimna-
stycznej. O tę inwestycję, która
służyłaby zarówno uczniom, jak i
całemu środowisku, trzeba zatem
usilnie zabiegać. 

W bieżącym roku szkolnym
nauczyciele i uczniowie, jak co
roku, przygotowywać będą kilka
dużych imprez. Między innymi za-
planowano: III Marsz Niepodległo-
ści, XX Bieg Niepodległości, XVIII
Gminny Konkurs Recytatorski, VIII
Konkurs Języka Angielskiego „First
Steps”. Po raz pierwszy szkoła
chce przeprowadzić Gminny Prze-
gląd Piosenki związanej z pamię-
cią o Janie Pawle II. Przegląd
miałby się odbyć w maju przy-
szłego roku, a udział w nim szkoła
zaproponuje chórom i zespołom.
Już teraz Długie Stare rozpoczyna
przygotowania do obchodów 25-
lecia, istnienia szkoły. Na najbliż-
sze miesiące przewiduje się
nawiązanie kontaktów ze znanymi
absolwentami miejscowej szkoły.
Ponadto placówka będzie rozwijać
działalność Caritasu, wspierać
wszelkie akcje charytatywne, pro-
mować ekologię i działalność LOK. 

Święciechowa
W szkole w Święciechowie jest

obecnie o trzech uczniów więcej
niż w roku poprzednim. Nie zmie-
niła się liczba klas i oddziałów w
placówce. Uczniowie spotkali się
natomiast z nowymi nauczyciel-
kami, które zastępują panie bę-
dące na zwolnieniach lekarskich.
Biologii uczy teraz Kinga Stanek,
chemii – Agnieszka Lisiecka, a ma-
tematyki - Joanna Skrzypczak. 

Wakacje poświęcono na re-
monty i doposażenie pracowni
szkolnych. W ramach programu
„Radosna szkoła” nowe pomoce i
zabawki otrzymała świetlica
szkolna i sala dla dzieci z  naj-
młodszych klas. Druga sala dla
uczniów klas I-III została pomalo-
wana. Pisaliśmy już, że utworzono
pracownię komputerową, na którą
szkoła przeznaczyła 46. 500 zło-
tych. Poza komputerowym sprzę-
tem pracownie doposażono w
meble, w tym nowe stoliki. Meble
otrzymała też pracownia pla-
styczna. Część funduszy przezna-
czono na dydaktyczne pomoce,
takie jak mapy i materace. Odno-
wiono pomieszczenia kuchni i sto-
łówki, zakupiono dla nich nowe
taborety. Jednym z większych re-
montowych zadań była też wy-

miana trzech wejściowych drzwi,
co kosztowało 14. 000 złotych.

Święciechowska placówka już
drugi rok prowadzi zajęcia zmie-
rzające do uzyskania certyfikatu
promującego zdrowie. W związku
z tym mnóstwo dodatkowych zajęć
podporządkowanych jest tej tema-
tyce. Tak będzie i w tym roku.
Uczniowie zorganizują wiele kon-
kursów, zbiórek, programów
artystycznych, imprez środowisko-
wych, propagujących zdrowy styl
życia i zdrowe odżywianie. O
wszystkich będziemy w ciągu roku
pisać. 

ZAPRASZAMy NA STRONę
WWW.KULTURA-SWIECIECHOWA.PL
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Witamy pierwszoklasistów
Postanowiliśmy w tym roku przywitać na łamach „Kuriera…” uczniów klas pierwszych. Jesteśmy pewni, że już wkrótce zo-
staną naszymi czytelnikami. A jest ich spora gromadka, bo we wrześniu w naszej gminie naukę rozpoczęło 62 pierwszokla-
sistów. Życzymy im, by zawsze dostawali piątki i szóstki i by mieli jak najwięcej satysfakcji ze zdobywanej wiedzy. Jesteśmy
pewni, że będą rozwijać swoje umiejętności i talenty oraz że sprawią rodzicom i nauczycielom sporo radości. Gazeta będzie
pierwszoklasistom towarzyszyć w ich szkolnej codzienności. A dziś po prostu przedstawiamy całą gromadkę najmłodszych
uczniów.

DŁUGIE STARE
Wychowawczyni : rozaneta Janczewski
Uczniowie: Borowska Paulina, Henke Kacper, Henke Kinga, Ka-
zimierz Julia, Kupka Olaf, Linka Aleksander, Nadolna Julia, Przy-
bylska Klaudia, Sztor Zofia, Tomczak Roksana, Zyber Fabian.

LASOCICE
Wychowawczyni: Joanna Majchrzak
Uczniowie: Adamski Paweł, Bortlisz Wiktoria, Jędryka Szymon,
Kolendowicz Paulina, Kowalewicz Jakub, Marach Kamil, Pacz-
kowska Weronika, Palik Julia, Pawlak Kacper, Rybicki Mateusz,
Szulczyk Zofia, Trygar Zuzanna, Turkowiak Oliwia, Wojcie-
chowska Kinga. 

ŚWiĘciecHoWA KLAsA i B
Wychowawczyni: Katarzyna Malcherek
Uczniowie: Adamczak Natalia, Andrzejewska Hanna, Blask
Paweł, Burnecka Marlena, Dworczak Martyna, Kapała Piotr, Krys-
tians Jeremiasz, Kubaszewski Karol, Lipowa Oliwia, Majchrzak
Zuzanna, Marciniak Iga, Nowak Igor, Pejski Jakub, Polaszek Ce-
zary, Samelczak Weronika, Skrzypczak Amelia, Szymkowiak
Hanna, Wojdyn Bartosz.

ŚWiĘciecHoWA KLAsA iA
Wychowawczyni: Małgorzata dudziak
Uczniowie: Angier Aleksander, Augustyniak Paweł, Dworak Mag-
dalena, Glapa Lena, Glapiak Kamil, Karpowicz Izabela, Kopa-
czewski Mikołaj, Kuźniak Ismena, Majer Aleks, Mieszkowicz
Wiktor, Mikołajczak Aleksander, Najdzinowicz Oliwier, Pawlikie-
wicz Dawid, Wadowiec Mateusz, Warlińska Zofia, Wrotyńska Na-
talia.
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Świętowali z Marynią W sobotę, 7 września, na lesz-
czyńskim rynku odbyła się impreza
pn. „Powrót Króla”. Najstarsza
grupa Zespołu Pieśni i Tańca Ma-
rynia towarzyszyła parze królew-
skiej w korowodzie. Przedstawiła
także licznie zebranej publiczności
dwa tańce narodowe: poloneza i
mazura. Impreza promuje histo-
ryczne dziedzictwo Leszna, a
także postać króla Stanisława
Leszczyńskiego. 

Tydzień później zespół uczest-
niczył w XII Międzynarodowych
Dniach Muzyki i Folkloru. Tancerze
wzięli w nich udział po raz jedena-
sty. Organizatorem festiwalu był
Polski Związek Chórów i Orkiestr.
Zespół Marynia reprezentowały
dwie grupy, które przedstawiły
tańce krakowskie, śląskie oraz
wiązanki  tańców nowoczesnych i
widowiskowych.

Dni Otwarte
w schronisku

Raz w miesiącu schronisko or-
ganizuje też Dni Otwarte. Są to so-
boty i niedziele, kiedy po całym
obiekcie oprowadzają zwiedzają-
cych pracownicy. W ciągu tych dni
najczęściej udaje się oddać kilka
piesków do adopcji. W minionym
tygodniu w czasie Dni Otwartych
rodziny znalazło siedem piesków i
jeden kotek. Kot pojechał aż do
Poznania. A spośród psów dwa za-
adoptowane pochodziły z gminy
Święciechowa. Szczęśliwie będą
miały teraz nowe domy.

Adoptować bezdomne zwie-

rzęta można codziennie. Na miej-
scu podpisuje się umowę i wnosi
niewielkie opłaty. Psy i koty mają
książeczki zdrowia i są zaszcze-
pione. Właścicielom sprawią na
pewno sporo radości. Najlepiej
wiedzą o tym wolontariusze, którzy
odwiedzają schronisko w wolnych
chwilach, wyprowadzając psy na
spacer i bawiąc się z nimi. Te pieski
po prostu potrzebują towarzystwa.
Zabrane do domów odwdzięczą
się przywiązaniem i prawdziwą
psią miłością. W schronisku jest ich
około 100.

Do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Henrykowie
można przyjść codziennie. Pieski i kotki czekają na odwie-
dzających, cieszą się z każdej wizyty, głośno reagują. Być
może wiedzą, że wśród osób, które przyjeżdżają do schro-
niska, jest ich przyszły właściciel. 


