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W sobotę, 20 czerwca, odbyły się obchody Nocy Świętojańskiej. To magiczny wieczór przesilenia letniego, kiedy dzień jest
najdłuższy w roku. Wedle dawnych tradycji to święto wody, ognia i miłości. Tej nocy dozwolone są tańce i swawole. Ob-
chody mają przynieść urodzaj podczas zbiorów oraz dobrobyt w domostwach. 

Sobótka cieszy się dużą popularnością w wielu wsiach i miastach. W naszej gminie co roku świętowana jest na plaży w
Gołanicach. Do tańca przygrywał zespół Vegas Band. Ponadto przeprowadzono obrzęd Nocy Świętojańskiej, szukano kwiatu
paproci, a późnym wieczorem odbył się pokaz sztucznych ogni. 

Natomiast tancerze z Zespołu Pieśni i Tańca Marynia uczestniczyli w obchodach Nocy Świętojańskiej w Boszkowie. Wcześ-
niej wystąpili na scenie ośrodka jeździeckiego Kalumet. Dali koncert składający się z tańców narodowych, widowiskowych
i nowoczesnych. Późnym wieczorem na plaży przeprowadzili obrzęd sobótkowy "Noc Kupały". Podczas widowiska zapre-
zentowali także taniec z pochodniami. 
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Sikawki konne w akcji

W niedzielę, 14 czerwca, od-
były się V Rejonowe Zawody Sika-
wek Konnych. Impreza miała
miejsce na boisku sportowym w
Święciechowie. W tym roku rywali-
zowało ze sobą piętnaście drużyn.
W zawodach udział wzięły drużyny
OSP ze Święciechowy, Wijewa,
Zaborówca, Lipna, Nietążkowa,
Niechłodu, Golinki, Trzebosza, Je-
zierzyc Kościelnych, Wilkowic, Ro-
baczyna, Mórkowa i Nowej Wsi. Z
mężczyznami rywalizowała także
kobieca grupa OSP ze Święcie-
chowy. Dodatkowo przed publicz-
nością zaprezentowały się dwie
dziecięce grupy OSP z Lipna i
Święciechowy. Nasze dzieci star-
towały z nową sikawką konną,
przygotowaną specjalnie na tę im-
prezę przez święciechowskich
strażaków. 

Uczestnicy zawodów konkuro-
wali głównie w zadaniach spraw-
nościowych. Punkty zbierali także
za wygląd sikawki i ubiór strażacki.
Organizatorem imprezy byli:
Ochotnicza Straż Pożarna oraz
Samorządowy Ośrodek Kultury w
Święciechowie. Miejsca na podium
wywalczyli: I miejsce - OSP Roba-
czyn, II miejsce - OSP Święcie-
chowa 2., III miejsce - OSP
Święciechowa 1. Kolejne miejsca
zajęli: IV - OSP Trzebosz, V - OSP
Nietążkowo, VI - OSP Golinka, VII
- OSP Lipno, VIII - OSP Nowa
Wieś, IX - OPS Zaborówiec, X -
OSP Wijewo, XI - OSP Święcie-
chowa kobiety, XII - OSP Niechłód,
XIII - OSP Wilkowice, XIV - OSP
Mórkowo, XV - OSP Jezierzyce
Kościelne. 

Więcej zdjęć na str. 16

W maju członkowie teatrzyku
Powsinoga udali się w okolice
Wrześni, a dokładnie do Nowego
Folwarku, na Święto Teatru na Pro-
wincji. W ramach tej imprezy odby-
wał się XII Ogólnopolski Przegląd
Twórczości Teatralnej "Maska" oraz
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
"Każdy dzień jest podróżą przez
historię". Wyjazd okazał się bardzo
bogaty w doświadczenia. Uczest-
nicy nie tylko mieli okazję obejrzeć
przedstawienia grup teatralnych z
różnych rejonów Polski, wzięli także
udział w warsztatach teatralnych,
recytatorskich i pokazie charaktery-
zacji. Zwłaszcza ostatnia propozy-
cja była ciekawa, ponieważ
członkowie Powsinogi posłużyli za

Powsinoga na Święcie Teatru

Co roku w czerwcu tancerze z Zespołu Pieśni i Tańca Marynia bawią się ze swoimi rodzinami. Spotkanie odbyło się w sobotę, 6 czerwca, w
Ogrodach. Tematyka za każdym razem jest inna. W zeszłym roku uczestnicy spotkania przebrani byli za kowbojów i Indian. W tym roku tan-
cerze wystąpili jako znane wszystkim postacie z bajki “Smerfy”. Nic więc dziwnego, że dominowały biało - niebieskie barwy. Pomimo upału za-
bawa była bardzo udana. Najstarsi tancerze przygotowali dla dzieci dziesięć konkurencji. Każda była prowadzona przez znane smerfy, m. in.:
Smerfetkę, Lalusia, Harmoniusza, Zgrywusa czy Ciamajdę. Dzieci, które wykonały zadania u poszczególnych smerfów, otrzymywały nagrody.
Jak na tancerzy przystało, były także smerfne tańce. Smażono też kiełbaski na ognisku, a miłośnicy sportu grali w piłkę siatkową. Festyn był
bardzo udany, dopisały zarówno humory, jak i pogoda. 

Na przełomie maja i czerwca przeprowadzono wiele imprez dla naj-
młodszych mieszkańców gminy. Różnego rodzaju spotkania w gronie
rodzinnym, festyny, imprezy plenerowe odbyły się we wszystkich od-
działach przedszkolnych. Opiekunowie grup zadbali o to, aby ich po-
ciechy spędziły miło czas na świeżym powietrzu w towarzystwie
swoich najbliższych. W czerwcu razem bawiło się pięć grup z Przed-
szkola w Święciechowie (na zdjęciu). Dzieci zabawiali wodzireje. Były
gry, konkursy, bańki mydlane, zabawy dla dzieci i ich rodziców. Im-
preza była bardzo udana, tym bardziej że świeciło piękne słońce. 

modele. I tak Agnieszka Pietrucha
stała się Marylin Monroe, Weronika
Krystians staruszką, Maks Tulewicz
doczekał się szramy przebiegającej
przez całą buzię, a Jowita Pietrucha
została ucharakteryzowana na "po
wypadku". Była sztuczna krew,
włosy, a nawet łzy - wywołane men-
tolową maścią. Na uczestników
czekał jeszcze wieczorny specjalny
pokaz - teatr ognia w wykonaniu
grupy Drużyny Książęcej Grodu
Grzybowskiego - "Amaranth", a
także nocleg w miejscowej szkole.
Następnego dnia nasi uczniowie
obejrzeli występy najlepszych grup.
Zwiedzili też centrum Wrześni i udali
się do domu. Przejazd zasponsoro-
wała gmina Święciechowa. 
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Jak załatwić sprawę
W   U R Z ę D Z I E  G M I N y ?
Wiele osób często pyta, kiedy trzeba wyrobić dowód osobisty dla

dziecka. Otóż nie ma takiego obowiązku dla dzieci do lat 18. Dowód jest
natomiast dziecku potrzebny, jeśli chcemy z nim wyjechać do innego kraju
Unii Europejskiej i krajów strefy Schengen, a nie ma ono wyrobionego
paszportu.

W imieniu dziecka wniosek o dowód osobisty może złożyć jeden z ro-
dziców, opiekun prawny lub kurator. Oprócz wniosku należy dołączyć zdję-
cie dziecka (powinno być ono aktualne - wykonane nie wcześniej niż 6
miesięcy przed złożeniem wniosku, osoba na zdjęciu nie może mieć na-
krycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które mog-
łyby utrudnić rozpoznanie, powinno przedstawiać całą głowę i górną część
barków, a twarz powinna zajmować 70 - 80 proc. zdjęcia). Osoba składa-
jąca wniosek w imieniu dziecka musi zabrać także swój dowód osobisty
lub paszport. Dzieci powyżej 5. roku życia muszą być obecne w urzędzie
podczas składania wniosku. Wniosek można złożyć w dowolnym urzę-
dzie gminy. Po złożeniu wniosku otrzymuje się potwierdzenie jego złoże-
nia.

Za wydanie dowodu osobistego nie jest pobierana opłata. Termin rea-
lizacji to maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

Dowód należy odebrać w urzędzie, w którym złożono wniosek. Trzeba
zrobić to osobiście, przedstawiając swój dowód osobisty lub paszport (nie
trzeba przychodzić z dzieckiem).

Dowód osobisty dla dziecka poniżej 5. roku życia jest ważny 5 lat, na-
tomiast dla dziecka powyżej 5. roku życia, jest ważny 10 lat.

ZaSTęPCa WójTa
PaTRyK TOMCZaK

Turniej Lokalnych Liderów

Każda drużyna składała się z
przedstawicieli gmin z subregionu
leszczyńskiego, tj. reprezentan-
tów urzędów, organizacji pozarzą-
dowych, przedsiębiorców, a na ich
czele stanęli liderzy lokalni, którzy
na co dzień animują społeczność
z danej gminy. Konkurencje przy-
gotowane dla drużyn do samego
końca nie zostały ujawnione,
oprócz pierwszej - przedstawiają-
cej drużynę, która wymagała
wcześniejszego przygotowania.
Tutaj wszystkie drużyny stanęły
na wysokości zadania, prezentu-
jąc show na scenie. A różnorod-
nych konkurencji było dużo.

Rywalizacja trwała do ostatniej
chwili. Ostatecznie statuetkę Zło-
tego Koguta otrzymała drużyna z
gminy Włoszakowice. Zaraz za
nią uplasował się zespół ze Świę-
ciechowy oraz dwie drużyny z Ra-
wicza. W nagrodę drużyna
odebrała "Bon na aktywność",
czyli możliwość opracowania gra-
ficznego ulotki lub plakatu wraz z
przygotowaniem do druku. 

Turniej był częścią Targów
Ekonomii Społecznej pn. "Jar-
mark Pomysłów" - wydarzenia
promującego działalność organi-

zacji społecznych z regionu lesz-
czyńskiego. Podczas tegorocznej
imprezy swoją działalność pre-
zentowało ponad 30 podmiotów
ekonomii społecznej, tj. m. in.:
fundacji, stowarzyszeń, spół-
dzielni socjalnych, warsztatów te-
rapii zajęciowej. Poza
zwiedzaniem stoisk wystawienni-
czych odwiedzający mogli wziąć
udział w licznych warsztatach i
pokazach zorganizowanych przez
organizacje. - Podczas jarmarku
każdy mógł znaleźć coś dla sie-
bie. Dziękujemy wszystkim wy-
stawcom oraz drużynom biorącym
udział w turnieju. Doceniamy za-
angażowanie i jesteśmy pod wra-
żeniem pomysłowości i energii,
która udzielała się wszystkim
zgromadzonym tego dnia na lesz-
czyńskim rynku - podsumowuje
Weronika Bota z Centrum
PISOP.

Organizatorem wydarzenia
było Centrum PISOP przy współ-
pracy z Regionalnym Ośrodkiem
Polityki Społecznej w Poznaniu
oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury
w Lesznie. Patronat honorowy
nad wydarzeniem objął prezydent
Leszna.

Drużyna reprezentująca gminę Święciechowa, z Liderką Lokalną
Edytą Borowczak na czele, znalazła się w gronie zwycięzców Tur-
nieju Liderów o statuetkę Złotego Koguta. Turniej odbył się podczas
III Targów Ekonomii Społecznej w Lesznie. W rywalizacji wzięło
udział 8 zespołów reprezentujących różne gminy regionu leszczyń-
skiego: Święciechowę, Krzemieniewo, Leszno, Rawicz (dwie dru-
żyny), Śmigiel, Krzywiń, Włoszakowice.

Egzaminy w ognisku

Zakończenie roku szkolnego
odbyło się także w Ognisku Mu-
zycznym, które działa przy Samo-
rządowym Ośrodku Kultury w
Święciechowie. Do ogniska w tym
roku uczęszczało ośmiu uczniów.
Zajęcia prowadzone były przez
dwóch instruktorów - Mariusza
Sałatę i Stefana Kozaneckiego.
Odbywały się one raz w tygodniu.
Młodzież uczyła się gry na instru-
mentach klawiszowych, gitarze i
skrzypcach. W tym roku czterech
uczniów grało na gitarze, dwóch
na instrumentach klawiszowych i

dwóch na skrzypcach. W czerwcu
dwuetapowo odbyły się egzaminy
końcowe. Wszyscy zaliczyli je po-
zytywnie. W tym roku sześcioletni
cykl nauki ukończył Kacper
Skrzypczak. Absolwent Ogniska
Muzycznego uczył się gry na in-
strumencie klawiszowym.
Wszystkie chętne osoby do nauki
gry na instrumentach zapraszamy
na nabór, który odbędzie się na
przełomie sierpnia i września.
Dzieci i młodzież mogą zgłaszać
się do siedziby Samorządowego
Ośrodka Kultury. 

K O M U N I K A T
W październiku zaplanowane zostały obchody jubileuszu 15 - lecia
współpracy trójstronnej: Grosshabersdorf (Niemcy) - Aixe-sur-Vienne
(Francja) - Święciechowa (Polska). Impreza odbędzie się w partnerskiej
gminie Grosshabersdorf w Niemczech. Osoby zainteresowane wyjaz-
dem na uroczystości jubileuszowe mogą się zgłaszać w terminie do 30
lipca 2015 r. lub do wyczerpania miejsc. Planowany termin wyjazdu to 2
- 4 października. Wyjazd jest bezpłatny, a noclegi zaplanowano u nie-
mieckich rodzin. Zgłoszenia można składać w Urzędzie Gminy w Świę-
ciechowie, Rynek 14a, pok. nr 8, tel. 655 333 519. Osoba do kontaktu:
Magdalena Jaraczewska - Wieczorek. 
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imieniny obchodzą
W  l i p c u

KINGA - 24 VII
Kinga jest polską wersją imie-

nia Kunegunda, a pojawiła się za
sprawą żony Bolesława Wstydli-
wego. Z nią wiąże się legenda,
która głosi, że księżniczka dowie-
dziawszy się o braku soli w Polsce
przywiozła z Węgier górników, któ-
rzy w Wieliczce natrafili na bogate
złoża. W dzień imienin świętej, a
więc 24 lipca, górnicy wraz z ro-
dzinami zjeżdżają do podziemnej
kaplicy błogosławionej Kingi, by
wspólnie się modlić i prosić ją o po-
myślność. Jest patronką Polski,
Diecezji Tarnowskiej i solnych gór-
ników. Współczesna Kinga jest
osobą targaną rozterkami. Z jednej
strony do tańca i różańca, z drugiej
- mało praktyczna, melancholijna,
romantyczna. Lubi luksusowe
życie. Zazwyczaj jest bardzo uro-
dziwa i atrakcyjna do później sta-
rości. Jej kolorem jest żółty, rośliną
żarnowiec, zwierzęciem mrówka, a
znakiem zodiaku Lew. 

W gminie Święciechowa miesz-
kają 23 panie o imieniu Kinga. Naj-

więcej jest ich w Święciechowie -
10, następnie w Długiem Starem, -
5, w Przybyszewie i Gołanicach -
po 2 oraz w Krzycku Małym, Dłu-
giem Nowem, Niechłodzie i Ogro-
dach - po jednej. Najstarsza Kinga
w gminie ma 44 lata, a najmłodsza
kilka miesięcy. Obie są mieszkan-
kami Święciechowy. Wszystkim
życzymy uśmiechu na co dzień
oraz spełnienia marzeń. 

Kinga Bartkowiak
z Gołanic

WIKTOR - 21 VII
Wiktor znaczy zwycięzca. Jest

nim nie tylko na polu walki, ale w
czasie pokoju, w ogniu dyskusji, w
potyczkach miłosnych. Każdy Wik-
tor dba o dom i rodzinę. Uwielbia ro-
mantyczne podróże i miłe
towarzystwo. Jest konserwatystą,
dlatego jego rady są wyważone i
cenne. Chętnie udziela pomocy.
Jest człowiekiem gościnnym,
szczerym, sprawiedliwym i prawdo-
mównym. Jego kolorem jest żółty,
rośliną gorczyca, zwierzęciem zie-
lona żabka, liczbą szóstka, a zna-
kiem zodiaku Panna. Wiktor
obchodzi imieniny wiele razy w
roku. Poza 21 lipca: 25 lutego, 6
marca, 12 kwietnia, 6, 8, 14, 17, 21
i 28 maja, 28 lipca, 1, 16 i30 wrześ-
nia, 17 października oraz 8 listo-
pada. 

W naszej gminie jest 19 Wikto-
rów. Najstarszy ma 62 lata i
mieszka w Lasocicach, natomiast

najmłodszy ma półtora roku i jest
mieszkańcem Święciechowy.
Chłopcy oraz panowie o imieniu
Wiktor mieszkają w Święciechowie -
10, Trzebinach, Gołanicach, Dłu-
giem Starem - po 2 oraz w Strzyże-
wicach, Krzycku Małym i
Lasocicach - po jednym. Wszystkim
życzymy dużo zdrowia oraz samych
pogodnych i szczęśliwych dni. 

P O Ż E G N a N I E
W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

22.05 - Marta Handke (1928), Święciechowa
22.05 - Felicja Umińska (1936), Święciechowa
27.05 - Stanisława Machowiak (1921), Długie Stare
27.05 - anna Matuszczak (1923), Gołanice
31.05 - anna Krystyna Muszyńska (1935), Święciechowa
01.06 - Genowefa Świątkowska (1937), Święciechowa
01.06 - Wojciech Żukowski (1977), Święciechowa
04.06 - Magdalena Izabela Łukaszyk (1975), Święciechowa
05.06 - Irena Fabiańska (1926), Święciechowa
15.06 - Bronisław Kowalczyk (1930), Piotrowice

Wiktor Ciesielski
ze Święciechowy

Wyróżnieni uczniowie
Każdego roku podczas uroczystego apelu z okazji zakończenia
roku szkolnego wyróżniani są uczniowie, którzy szczególnie
przyłożyli się do nauki. Rady pedagogiczne oceniły całoroczną
pracę swoich uczniów i stworzyły listę tych najlepszych. Na
apelu z rąk dyrektorów szkół otrzymali oni nagrody i gratulacje.
Poniżej przedstawiamy nazwiska wyróżnionych uczniów ze szkół
w Święciechowie, Długiem Starem oraz Lasocicach. 

ZESPóŁ SZKóŁ
W ŚWIęCIECHOWIE:

Szkoła podstawowa - klasa IV:
Szymon Janowicz, Grzegorz
Lorek, Miłosz Mroziński, Wojciech
Mroziński, Weronika Wawrzyniak,
Jakub Stróżyński, Oliwier Dolata,
klasa V: Cezary Dominiak, Julia
Kapała, Paulina Kulińska, Ag-
nieszka Pietrucha, Maksymilian Tu-
lewicz, Kacper Kołodziejczyk,
Marianna Sylwoniuk, Nikola Dąb-
rowska, Wiktoria Kędziora, Miłosz
Pindara, Michał Sobczyński, klasa
VI: Jakub Brzezewski, Robert Mar-
ciniak, Franciszek Mroziński, Kinga
Andrzejewska, Aleksandra Grob-
lica, Emilia Kozłowska, Krzysztof
Mroziński, Zuzanna Mrozińska,
Kinga Strzelczyk, Piotr Sylwoniuk.

Gimnazjum - klasa II: Szymon
Berus, Aleksandra Główka, Kacper
Strzelczyk, klasa III: Oliwia Skoru-
pińska, Adrian Stanek, Aleksandra
Stróżyńska - Kapała, Dominika
Wawrzyniak, Jan Wójcik, Dawid
Makałowski, Wiktoria Targosz. 

ZESPóŁ SZKóŁ
W DŁUGIEM STaREM:

Szkoła Podstawowa - klasa IV:
Miłosz Waszak, klasa V: Julia Jó-
zefiak, Aleksandra Kaczmarek, Da-
niela Szulc, Wiktoria Maraszek,
Emilia Prałat, Nadia Rodewald, Jo-
anna Kubacka, klasa VI: Angelika
Bestra. 

Gimnazjum - klasa I: Joachim
Piwek, Emilia Kinga Prałat, klasa

III: Agnieszka Gierzyńska, Martyna
Józefiak, Kornelia Chudzik. 

ZESPóŁ SZKóŁ
W LaSOCICaCH:

Szkoła Podstawowa - klasa I:
Monika Rybacka, Aleksandra Mu-
sielak, Marcel Fetka, klasa III : Ma-
ksymilian Przybyła, Sara
Zamelska, Matylda Adamiak, klasa
IV: Piotr Janowicz, Jakub Kolendo-
wicz, Zofia Maćkowak, Wiktoria
Marach, Jagoda Markiewicz, Jakub
Pelik, Wiktoria Pietrzak, Monika
Rybińska, Weronika Wesołowska,
klasa V: Mateusz Dwornik, Alicja
Marach, Wiktoria Olejniczak, Bar-
tosz Rzyski, klasa VI: Izabela Jan-
kowiak, Dominika Pietrzak, Rozalia
Ławniczak, Adrian Kowalewicz, Ja-
goda Dąbrowska, Wojciech Ry-
bicki.

Gimnazjum - klasa I: Patrycja
Kowalewicz, Dominika Sibińska,
Dorota Wełyczko, klasa II: Anita
Kaźmierska, klasa III: Mikołaj Ko-
walewicz, Jakub Pajzert, Szymon
Szlauderbach. 

Gratulujemy sukcesów i ży-
czymy samych szóstek w przy-
szłym roku szkolnym. 

Wszyscy uczniowie zakończyli
rok szkolny. Teraz mają dwumie-
sięczne wakacje. Ze szkołą pożeg-
nali się 26 czerwca, a wrócą do niej
dopiero 1 września. Redakcja
życzy wypoczywającym dzieciom i
młodzieży wielu słonecznych dni i
wakacji pełnych wrażeń. 

Z inicjatywy pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Święciechowie powstała grupa nieformalna Ma-
riolka Band, która od czerwca 2015 r. do końca października 2015
r. realizuje projekt pn. "Krok do wolontariatu". Projekt jest dofinan-
sowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w
ramach Konkursu Mikrodotacji “Wielkopolska Wiara 2015 r”. Patro-
nem projektu jest Stowarzyszenie ZMW Przybyszewo. Grupa zos-
tała powołana w celu podjęcia działań w kierunku propagowania idei
wolontariatu na terenie gminy Święciechowa, co w przyszłości
umożliwi uruchomienie Centrum Wolontariatu w Święciechowie.
Realizując projekt zostaną podjęte takie zadania jak: zwiększenie
współpracy z organizacjami pozarządowymi na terenie gminy Świę-
ciechowa, zdiagnozowanie potrzeb wśród osób starszych na pracę
wolontariusza czy poszerzenie wiedzy z zakresu wolontariatu. Od-
biorcą projektu są sołtysi i przedstawiciele instytucji publicznych i
organizacji pozarządowych, mieszkający i pracujący na terenie
gminy Święciechowa, a także osoby starsze z terenu naszej gminy,
wśród których zostaną przeprowadzone badania w zakresie potrzeb
na usługi wolontarystyczne. Chętne osoby do udziału w projekcie
zapraszamy do kontaktu z liderem grupy Martą Kaczmarek, tel. 65
533 07 32.

Krok do wolontariatu
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O największych inwestycjach w gminie
Rozmowa z Markiem Lorychem, wójtem gminy Święciechowa

- Zgodnie z umową pierwszy
etap kanalizacji Gołanice -
Krzycko miał się zakończyć w
październiku. Tymczasem inwe-
stycja odebrana będzie już w
lipcu. 

- Gmina czeka teraz na poda-
nie prądu do przepompowni przez
energetykę. Kilkumiesięczne przy-
śpieszenie było możliwe dzięki ła-
godnej aurze. Wykonawca nie
musiał na długie okresy ani jesie-
nią, ani zimą schodzić z budowy z
powodu mrozów lub złej pogody.
Nas to cieszy, bo właśnie rozpo-
czął się sezon turystyczny i nikt nie
będzie narażony na prace budow-
lane podczas wypoczynku. Goła-
nice naprawdę zyskały na
atrakcyjności. 

- Tym bardziej że tuż po za-
kopaniu kanalizacyjnych rur
nową nawierzchnię otrzymały
prawie wszystkie główne drogi
we wsi. 

- W Gołanicach nie ma dróg po-
wiatowych ani krajowych. Wszyst-
kie drogi są własnością gminy,
więc to Urząd zawierał umowę na
przywrócenie nawierzchni dróg po
inwestycji. Uznaliśmy, że będą one
odnowione na całej szerokości
jezdni, a nie tylko w części wyko-
pów, choć nie we wszystkich przy-
padkach. Prace związane z
nałożeniem nawierzchni prze-
biegły solidnie i sprawnie, dziś
więc możemy powiedzieć, że w
Gołanicach jest ładniej i bezpiecz-
niej. To na pewno podnosi zainte-
resowanie letniskiem. 

- Do Gołanic prowadzi
ścieżka rowerowa. We wsi jest
kanalizacja i są nowe drogi. Czy
to kończy zadania związane z
tworzeniem tam atrakcyjnego
miejsca wypoczynku dla miesz-
kańców gminy i turystów?

- Urząd Gminy będzie ubiegał
się o zewnętrzne środki na zagos-
podarowanie plaży. W nowej per-
spektywie finansowej chcielibyśmy
postawić nowe sanitariaty, prze-
bieralnie, rozbudować stanicę i wy-
posażyć ją w nowoczesny sprzęt
pływający. W najbliższych latach
letnisko w Gołanicach powinno
więc stać się jednym z ciekaw-
szych miejsc w regionie, do któ-
rego chętnie przyjeżdżać będą
wczasowicze i turyści. Mam na-
dzieję, że miejsce to dobrze pro-
mować będzie naszą gminę. 

- a co z drugim etapem kana-
lizacji, która prowadzić będzie
do Krzycka Małego?

- Od przyszłego roku będziemy
realizować tę inwestycję. Plano-
waliśmy finansować ją z pieniędzy
unijnych, niestety przepisy doty-
czące aglomeracji sanitarnych - a

do takiej z Lesznem i Lipnem nale-
żymy - nie pozwalają na pozyska-
nie pieniędzy z tych źródeł.
Będziemy więc poszukiwać innych
możliwości współfinansowania. Na
pewno z kanalizacji prowadzonej
do Krzycka nie zrezygnujemy. Bę-
dzie ona kończyć obecne plany ka-
nalizowania gminy. W latach
następnych musimy zdecydować,
jakim sposobem odprowadzimy
ścieki od mieszkańców sołectw, w
których nie mamy kanalizacji sani-
tarnej, a dotyczy to Trzebin, Piot-
rowic, Niechłodu i Długich
Nowych. 

- Porozmawiajmy więc o dru-
giej planowanej dużej inwesty-
cji. W Święciechowie ma
powstać nowe piękne przed-
szkole. 

- Decyzja jest podjęta i wpisana
do programu Obszarów Strate-
gicznej Interwencji (OSI). Pienią-
dze na ten cel zarezerwowane są
w Wielkopolskim Programie Ope-
racyjnym. Pokryją one 85 procent
kosztów inwestycji. OSI dotyczy
miasta Leszna i ościennych gmin,
a więc Lipna, Osiecznej, Rydzyny i
Święciechowy. W tych gminach,
gdzie jest potrzebne przedszkole,
zapisano to zadanie do realizacji
po uprzednim wykonaniu projektu i
wyznaczeniu terenu lokalizacji. W
naszej gminie rozważamy wybu-
dowanie przedszkola na gminnym
gruncie wraz z wybudowaniem
fermy fotowoltaicznej, która za-
pewniłaby energię dla przed-
szkola, Orlika, Sali Wiejskiej,
GOPS - u, czyli wszystkich zlokali-
zowanych tam gminnych obiektów. 

- a gdzie stanie nowe przed-
szkole?

- Za boiskiem Orlik, przy
osiedlu mieszkaniowym. To jest
bardzo ładne miejsce, ze wszyst-

kimi mediami, bezpieczne dla ma-
luchów i rodziców, wygodne jeśli
chodzi o dojazdy z najmłodszymi.
Przedszkole będzie 6 - 7-oddzia-
łowe i przyjmie około 150 - 175
dzieci. 

- Kiedy nowa placówka za-
cznie funkcjonować?

- Budowa powinna być oddana
do końca 2018 r. Myślę, że we
wrześniu tego roku przedszkole
rozpocznie działalność. Zlikwidu-
jemy wówczas oddziały przed-
szkole w Niechłodzie i Gołanicach
oraz stare przedszkole w Święcie-
chowie. Pozostaną natomiast
przedszkola w Lasocicach i Dłu-
giem Starem. Budynek po przed-
szkolu w Święciechowie
przeznaczymy na inne zadania i
potrzeby gminy. Ze względu na bli-
skość położenia będzie stanowił
kompleks z Urzędem Gminy.

- Proszę jeszcze wyjaśnić
mieszkańcom, na czym polegać
będzie funkcjonowanie fermy
fotowoltaicznej?

- Planujemy zainstalować tak
zwaną fermę, która produkować
będzie prąd, wykorzystując ener-
gię słoneczną. Liczymy na to, że z
programów przenaczonych na ten
cel otrzymamy dofinansowanie.
Wyprodukowany w ten sposób
prąd wykorzystamy na potrzeby
obiektów, o których mówiłem
wcześniej, a nadwyżkę prądu
sprzedamy do Enei. To powinno
być ekonomiczne przedsięwzięcie
i zgodne z tendencjami w ochronie
środowiska. 

- Na łamach "Kuriera…" kil-
kakrotnie już pisaliśmy o plano-
wanej budowie nowej drogi S -
5. jak dotąd nic się w tej spra-
wie nie dzieje. 

- Gmina jest na tę inwestycję
przygotowana. Mamy nowy plan

zagospodarowania przestrzen-
nego, uwzględniający przebieg
drogi S5 na terenie naszej gminy.
Droga w swoim 11 - kilometrowym
przebiegu przez gminę będzie
miała trzy węzły komunikacyjne,
wokół których gruntom nadano od-
powiednie przeznaczenie. Przypo-
mnę, że inwestorem tej drogi jest
Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad i że miała ona być
gotowa już na Euro 2012.Tak się
jednak nie stało, ale mam na-
dzieję, że w najbliższych latach po-
wstanie, a to zapewne spowoduje
wzrost wartości terenów, możli-
wość ściągnięcia inwestorów,
szybszy dojazd do dużych aglo-
meracji.

- Duże inwestycje w gminie
nie zamykają możliwości prowa-
dzenia mniejszych remontów i
budów. Co w tym zakresie pla-
nuje Urząd?

- Na początku roku podaliśmy
do publicznej wiadomości cały
wykaz zadań remontowych i inwe-
stycyjnych dla poszczególnych wsi
na bieżący rok. W tym są także za-
dania z Funduszu Sołeckiego.
Można do tych danych dotrzeć
także na łamach "Kuriera…".
Dodam tylko, że realizujemy bu-
dowę nowej drogi - ulicy Kościelnej
w Lasocicach, przeprowadzimy
trzeci etap rewitalizacji rynku w
Święciechowie, dalej rozbudowy-
wać będziemy siedzibę Urzędu
Gminy, przebudujemy oświetlenie
w gminie. Uważam, że w ostatnich
latach, wspólnie z Radą Gminy i
sołtysami, wiele zrobiliśmy, a to, co
jeszcze mamy w planach, powo-
dować będzie, że z roku na rok w
gminie będzie ładniej, ekologicz-
niej i bezpieczniej. 

- Dziękuję za rozmowę.
HaLINa SIECIńSKa 

W piątek, 26 czerwca, tuż
przed naszą redakcją do-
szło do wypadku. Wzięło
w nim udział samochód
osobowy i motocykl. Forda
focusa prowadziła miesz-
kanka naszej gminy.
Mężczyzna jadący moto-
cyklem w wyniku wypadku
został ranny, ma złamaną
nogę. Jak ustaliła policja,
kierująca autem nie ustą-
piła mu pierwszeństwa.
Włączyła się do ruchu, nie
zachowując należytej
ostrożności. Policja uznała
zdarzenie za wypadek
drogowy ze względu na
obrażenia motocyklisty. 
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Dzięki miejscowemu historykowi 
Nie wiadomo, kiedy wieś powstała. W każdym razie na pewno ma długą i ciekawą historię. W
tym także okres, gdy Lasocice były dużą, znaczącą w okolicach miejscowością. 

Zazwyczaj bywa tak, że jeśli
chcemy poznać historię danej wsi,
musimy sięgnąć po opracowanie
naukowców, najczęściej pracowni-
ków wyższych uczelni z dużych
miast. O ile oczywiście któryś z
nich o takie opracowanie się po-
kusi. W tym jednak przypadku
wszystko mamy podane jak na
tacy i na miejscu. A to dzięki blisko
trzyletniej pracy byłego już miesz-
kańca Lasocic Piotra Kluja. 

To historyk z wykształcenia, ab-
solwent Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Jest au-
torem pracy magisterskiej "Dzieje
Lasocic", którą obronił w 1994 r.To
najlepsze źródło wiedzy o wsi,
które wykorzystano także w tym
tekście. Czego między innymi do-
wiadujemy się dzięki Piotrowi Klu-
jowi?

jak małe miasto 
W średniowieczu te terytoria

stanowiły południową część kasz-
telanii przemęckiej i należały do
Wielkopolski. Były jednak już bar-
dzo wcześnie terenem ekspansji
książąt śląskich. Ostatecznie Pias-
towie Śląscy przegrali walkę z Kró-
lestwem Polskim i w 1343 r. ta
część kraju została włączona do
Wielkopolski przez Kazimierza
Wielkiego jako Ziemia
Wschowska.

- Nie wiadomo, kiedy wieś po-
wstała - mówi Piotr Kluj. - Naj-
prawdopodobniej już od końca
czternastego wieku jej część sta-
nowiła własność Wieniawitów z
Leszna. 

W tym czasie, jeśli chodzi o
zwierzchność kościelną, należała
ona do Diecezji Poznańskiej, a
uściślając do Dekanatu Wschow-

skiego. Bardzo możliwe, że wtedy
też w Lasocicach powstał kościół
przy okazji lokalizacji wsi. W każ-
dym razie z 1333 r. pochodzi do-
kument, wymieniający plebana z
Lasocic jako świadka ugody koń-
czącej pewien spór majątkowy.
Zatem Lasocice powstały przed
1333 r.

Fakt, że Lasocice stały się w
XV wieku posiadłością rodu Wie-
niawitów Leszczyńskich, miał duży
wpływ na dalsze dzieje wioski. Po-
zostawała ona w rękach rodu aż
do czasów króla Stanisława Lesz-
czyńskiego.

W latach 1560 - 66 powstała tu
gmina braci czeskich, jedna z
pierwszych takich gmin na pogra-
niczu Wielkopolski i Śląska. 

Wieś rozwijała się bardzo
szybko, podobnie jak tutejsze re-
jony. Przed włączeniem do Prus w
czasie drugiego rozbioru był to naj-
bardziej zurbanizowany region
Rzeczypospolitej (gęstość zalud-
nienia wynosiła tu 64 osoby na ki-
lometr kwadratowy). 

Lasocice apogeum swej wiel-
kości przeżyły w połowie XIX
wieku. Około 1860 r. liczyły 825
mieszkańców

- Podobnie jak wiele ówczes-
nych miasteczek - podkreśla P.
Kluj. 

Prawie sami Niemcy 
Rozpoczęła się przeszło wie-

kowa germanizacja wsi, która z
niemieckiego punktu widzenia
przyniosła efekty. Na początku lat
dwudziestych ubiegłego stulecia
było tu tylko około 10 proc. Pola-
ków. Po odzyskaniu przez nasz
kraj niepodległości, rozpoczął się
trend w drugą stronę. Pod koniec

lat trzydziestych Polacy stanowili
już 37 proc. mieszkańców, choć 78
proc. gospodarstw rolnych pozos-
tawało w rękach Niemców. 

Przy czym należy podkreślić,
że liczba mieszkańców znacznie
zmalała w porównaniu z wcześ-
niejszym stuleciem. W latach trzy-
dziestych było tu około 360
dorosłych oraz setka dzieci w
wieku szkolnym. 

We wsi dużo się działo. W dwu-
dziestoleciu międzywojennym
funkcjonowało w niej kilkanaście
różnych stowarzyszeń i organiza-
cji. Pełen ich wykaz obejmuje do-
piero lata trzydzieste. Było tu aż
15, używając dzisiejszego nazew-
nictwa, organizacji pozarządo-
wych. 

Od 1934 r. Lasocice administ-
racyjnie należą do gminy Święcie-
chowa. 

Siedziba lokalnych władz 
Po wojnie w tej gminie utwo-

rzono gromadzkie rady narodowe
w następujących miejscowościach:
Święciechowa, Zaborowo, Nie-
chłód i Lasocice. W skład gromady
Lasocice weszły: Lasocice, Przy-
byszewo, Długie Stare i Długie
Nowe. 

Pierwsza sesja Gromadzkiej
Rady Narodowej w Lasocicach od-
była się 22 grudnia 1954 r. w tutej-
szej szkole. Druga kadencja
rozpoczęła się w 1958 r. Została
ona przerwana, ponieważ w 1960
r. Lasocice podporządkowano
Gromadzkiej Radzie Narodowej w
Święciechowie. Stało się tak
wbrew woli mieszkańców gromady
Lasocice. Od 1960 r. wieś pozos-
taje siedzibą sołectwa w gminie
Święciechowa.

W tutejszej strukturze gospo-
darczej dominowały indywidualne
gospodarstwa rolne. W 1958 r.
było ich 147. Działał tu wówczas
sklep Gminnej Spółdzielni i kilka
punktów usługowych. Był także je-
dyny w całej gromadzie czynny
wiatrak. 

- Natomiast w gromadzie bar-
dzo słabo rozwijały się rolnicze
spółdzielnie produkcyjne - mówi P.
Kluj. - Za bardzo nikt nie chciał do
nich wstępować.

W Przybyszewie i Długiem
Nowem powstały one dopiero pod
koniec 1953 r., w Długiem Starem
i w Lasocicach pod koniec 1954 r.
Spółdzielnia w Lasocicach liczyła
w chwili powstania 106 ha. Skła-
dała się z 12 gospodarstw. Stop-
niowo malała i w 1958 r. miała 70
ha oraz 5 gospodarstw. Z powodu
bardzo słabych wyników gospo-
darczych uległa rozwiązaniu,
prawdopodobnie w 1959 r. 

Bezpośrednie walki, w czasie II
wojny światowej, ominęły Laso-
cice. Nie było strat w budynkach
czy obiektach przemysłowych. Co
się z tym wiąże: nic nie wymagało
odbudowy, a to oznaczało, że wa-
runki mieszkaniowe były tu sto-
sunkowo dobre. Większość
budynków, zarówno mieszkalnych,
jak i gospodarczych, była muro-
wana. Lasocice zostały zelektryfi-
kowane w 1961 r. 

Za historię uznajmy jeszcze
lata osiemdziesiąte, kiedy to prze-
prowadzono budowę wodociągu
ze Święciechowy. 

DaMIaN SZyMCZaK 

Kilka miesięcy temu w święcie-
chowskim PSZOK-u w kontenerze
na odpady ceramiczne - wśród
rozbitych talerzy i ceramiki sanitar-
nej - zauważono nietypowe przed-
mioty: uszkodzone fragmenty
zwieńczenia pieca kaflowego.
Dwie postacie: damska i męska -
pozbawione niestety głów - trzy-
mają herb z wyobrażeniem orła w
koronie. Patriotyczny wymiar
rzeźby sugeruje, że piec znajdował
się w budynku publicznym:
szkoła?, poczta? Ktoś z Państwa
widział taki piec lub wie, gdzie się
znajdował ? Ktoś wie może, gdzie
są pozostałe jego części? Znają-
cych odpowiedzi na powyższe py-
tania prosimy o kontakt z redakcją
“Kuriera...”.
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W tej wsi rozpoczął swoją edu-
kację, w tak zwanej klasie zerowej.
Szkołę podstawową kończył w Dłu-
giem Starem. Kolejne pięć lat uczył
się w Zespole Szkół Budowlanych i
Zespole Szkół Rolniczych. Wtedy
uzyskał tytuł technika dokumentacji
budowlanej. Studia rozpoczął na
Uniwersytecie Adama Mickiewicza
w Poznaniu na kierunku prawo. Tam
uczył się rok, po czym przeniósł się
do Dolnośląskiej Wyższej Szkoły
Przedsiębiorczości i Techniki w Pol-
kowicach. Rozpoczął studiowanie
od początku, ale udało się na pierw-
szym roku zaliczyć kilka przedmio-
tów z prawa. W Polkowicach
studiował stosunki międzynaro-
dowe. Zakończył je tytułem licen-
cjata jako specjalista w kierunku
międzynarodowych stosunków po-
litycznych i prawnych. Dziś z uśmie-
chem wspomina, że ukończenie
studiów zawdzięcza swojej żonie,
która często mobilizowała go do
pracy i nauki. Pan Mateusz wiele
rzeczy robi na ostatnią chwilę, nato-
miast jego żona jest bardzo syste-

matyczna. Nie bez powodów
mówią, że przeciwieństwa się przy-
ciągają. Z sentymentem wspomina
czasy studiów.           - Miałem do-
skonałych profesorów. - mówi pan
Mateusz. - Kompetentna kadra to
podstawa dobrej edukacji. 

Mateusz Stachowski razem z
bratem Tomkiem prowadzą gospo-
darstwo rolne nastawione na pro-
dukcję mleka. Gospodarstwo objęli
po rodzicach. Pan Mateusz ceni
sobie współpracę z bratem, nawza-
jem się uzupełniają i pomagają.
Dzielą się obowiązkami i pracą.
Bracia dodatkowo ukończyli Techni-
kum Rolnicze w Bojanowie. Praca
w gospodarstwie nie jest lekka. Na
szczęście bardzo ją lubią. - Na tym
etapie wiemy już, że trzeba wytrwać
w każdej sytuacji - mówi pan Mate-
usz. - Razem musimy udźwignąć
wszystkie trudy. 

Pan Mateusz zawarł związek
małżeński w 2011 r. Od razu dodaje,
że ma wspaniałą i kochającą żonę
Aleksandrę. Ślub odbył się w Oso-
wej Sieni. Żona pana Mateusza pra-

cuje w biurze rachunkowym ES we
Wschowie. Ukończyła studia eko-
nomiczne na Uniwersytecie Ekono-
micznym we Wrocławiu. Mateusz i
Aleksandra mają trzyletniego synka
Wojtka. Chłopczyk jest oczkiem w
głowie rodziców. Uwielbia grać w
piłkę nożną. 

Przygoda Mateusza Stachow-
skiego z Radą Gminy zaczęła się
dość nieoczekiwanie. Zapropono-
wano mu udział w wyborach samo-
rządowych. Zgodził się. A wybory
pokazały, że mieszkańcy wsi dali
mu szansę. Wszedł w skład Rady
Gminy. Jest najmłodszym radnym.
Jak mówi, cały czas się uczy. Prze-
konuje się, że pieniądze “nie spa-
dają" z nieba. Budżet jest
ograniczony, tak więc możliwości
wydawania pieniędzy także. Pod-
kreśla, że może liczyć na duże
wsparcie pozostałych radnych oraz
wójta gminy, który jest otwarty, chęt-
nie pomaga młodym. Pracę w Ra-
dzie ocenia pozytywnie. Jako radny
ubolewa, że ogranicza go brak wol-
nego czasu. Chciałby uczestniczyć
w wielu imprezach na terenie gminy,
ale nie zawsze może. Ma nadzieję,
że to się zmieni. Pan Mateusz za-
siada w Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, pełni funkcję przewod-
niczącego komisji. Uważa, że do
sprawnego funkcjonowania gminy
potrzebna jest dobra współpraca
pomiędzy wójtem, przewodniczą-
cym Rady oraz radnymi. 

Pan Mateusz często porównuje
Święciechowę do Polkowic, gdzie
studiował. Uważa, że szansą dla
gminy jest budowa drogi S5, a także
obecność na jej terenie przedsię-
biorstwa o zasięgu krajowym, a
nawet międzynarodowym. 

Państwo Stachowscy lubią spę-
dzać razem czas. Chętnie wybierają
się na rowerowe przejażdżki i pie-
sze wędrówki górskie. Pani Ale-
ksandra tak organizuje wyprawy,
aby najwięcej radości miał mały
Wojtek. A więc często wyjeżdżają
do zoo czy centrów zabaw. Jeśli
znajdą chwilę wolnego, oglądają
filmy, szczególnie kino niezależne. 

Z wizytą u radnego
Na łamach miesięcznika prezentujemy kolejnego radnego,

który w ostatnich wyborach samorządowych dołączył do grona
Rady Gminy. Mateusz Stachowski urodził się w Lesznie, ale
całe swoje dzieciństwo spędził w Długiem Nowem. 
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Nowy prezes w Długiem S
Po raz kolejny odwiedzamy Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare. Tym razem pół r     
nowisku prezesa Zarządu spółki. Od 29 grudnia 2014 r. nowym prezesem jest bow    

Krzysztof Idczak pochodzi spod
Jarocina. Ma 48 lat, jest żonaty,
wychowuje z żoną dwóch synów.
Całe zawodowe życie związał z
rolnictwem. Ukończył Technikum
Weterynaryjne we Wrześni, a
potem Akademię Rolniczą w Poz-
naniu. Jest magistrem inżynierem
zootechniki. Pracował w podob-
nych do Długiego Starego gospo-
darstwach. Kolejno: w Raszewach
koło Jarocina, Sokołowie koło
Wrześni i Żydowie koło Gniezna.
Ostatnio był prezesem Zarządu
Stadniny Koni w Iwnie. 

- Zaczynałem od pracy zoo-
technika w jednym z gospodarstw
należących do PGR Raszewy -
mówi Krzysztof Idczak. - Przez
lata poznawałem zawód od przy-
słowiowej podszewki. Kolejno
obejmowałem funkcję głównego
zootechnika przedsiębiorstwa,
głównego agronoma, kierownika
gospodarstwa, prezesa Zarządu.
W rolnictwie pracuję już dwadzie-
ścia pięć lat. Lubię swój zawód. 

Prezes Idczak dodaje, że w
Długiem Starem zastał bardzo
dobre gospodarstwo. Znał je oczy-
wiście z wielu publikowanych o
nim artykułów i dokumentów, ale
nigdy Długiego Starego nie odwie-
dzał. Nie bywał też w regionie lesz-
czyńskim, choć zdarzało się, że
tędy przejeżdżał. Zaskoczył go
więc nasz "poznański" porządek,
czystość na wsiach, życzliwość
ludzi. Wiedział natomiast, że
przedsiębiorstwo jest w dobrej
kondycji finansowej, bez zadłużeń,
z najnowocześniejszą oborą w
kraju. Bez wątpliwości stanął do
konkursu na funkcję prezesa Za-
rządu. Twierdzi, że zrobił dobrze.
Po pół roku pracy z przekonaniem
mówi, że mógłby tu zostać na lata. 

- Mamy w przedsiębiorstwie na-
prawdę dobrą kadrę - dodaje. -
Dotąd pracowałem w gospodar-
stwach, które miały dużo lepsze
gleby. Łatwiejsze więc było nawo-
żenie czy chemizacja. W Długiem
Starem gleby są słabsze. Łapię się
na tym, że muszę weryfikować
swoją wiedzę, dostosowując ją do
trudniejszych gospodarczo warun-
ków. I wtedy ogromnie liczy się za-
angażowanie i doświadczenie
ludzi. Wiem, że mogę na nich li-
czyć.

O ludziach prezes Idczak mówi
z szacunkiem. Zdaje sobie
sprawę, że jego przyjście do Dłu-
giego Starego mogło wywołać nie-
pokój o ewentualne zwolnienia z

pracy czy nieoczekiwaną restruk-
turyzację. Takie plotki "chodziły" po
okolicy. Nic bardziej błędnego.
Utrzymanie załogi to jeden z celów
jego pracy. Podkreśla więc, że
nawet przy koniecznych organiza-
cyjnych zmianach nie pozwoli
krzywdzić ludzi. To oni przez lata
pracowali na sukcesy przedsię-
biorstwa.

We wrześniu firma obchodzić
będzie 20 - lecie istnienia w struk-
turach spółki Skarbu Państwa. Bę-
dzie okazja do podsumowań, do
świętowania, także do kreślenia
planów na przyszłość. A tych nowy
prezes ma sporo. 

W przedsiębiorstwie brakowało
powierzchni magazynowych dla
zboża. Część zbiorów trzeba było
sprzedawać na pniu, niezależnie
od ceny skupu. Dlatego Zarząd
podjął decyzję o budowie nowego
magazynu na około 5 tysięcy ton
zboża. Właśnie oddano go do
użytku. Inwestycja kosztowała 1,5

mln zł. Tegoroczne płody będzie
już można magazynować w
nowym obiekcie. 

- Za kilka tygodni rozpoczy-
namy modernizację cielętnika -
mówi Krzysztof Idczak. - To będzie
z prawdziwego zdarzenia wioska
dla cieląt, nowoczesna, spełnia-
jąca wszystkie wymogi produk-
cyjne. Wiosną będzie gotowa. Na
tę modernizację przeznaczyliśmy
dwa miliony złotych. 

Jeszcze niedawno za litr mleka
przedsiębiorstwo otrzymywało
1,50 zł. Dziś, po uwolnieniu tak
zwanych kwot mlecznych, cena
mleka spadła do 1,22 zł za litr. A to
znaczy, że zyski spółki będą mniej-
sze i tym samym mniej pieniędzy
będzie można przeznaczyć na in-
westycje. Wszystko zależeć więc
będzie od gospodarności, od prze-
widywalnych planów rozwoju, od
rentownych zakupów. Właśnie
przyjechał z Holandii nowy opry-
skiwacz samojezdny. Zastąpi w

pracy cztery opryskiwacze obsługiwane
przez ciągnik. W ostatnich miesiącach
firma kupiła też ciągnik dużej mocy, siew-
nik, rozsiewacz nawozu, prasę rolującą.
Sprzedaje natomiast zużyty i zamortyzo-
wany sprzęt. 

- Muszę koniecznie podkreślić, że nie
zamierzam niczego w gospodarstwie nisz-
czyć - wyjaśnia prezes Idczak. - Nie bę-
dziemy pozbywali się ziemi ani
potrzebnego sprzętu. Zwyczajnie sprze-
dajemy ten sprzęt, który nam się już nie
przyda, a w gospodarstwach indywidual-
nych może rolnikom jeszcze długo służyć.
Szanuję dorobek załogi, właśnie dlatego
nie chcę, by kupiony przez nich sprzęt
marnował się pozostawiony gdzieś w ma-
gazynach. 

Prezes Idczak przekazał też informację
o największej planowanej inwestycji. Otóż
ma powstać obora na 500 sztuk bydła. Bę-
dzie to podobna obora do tej w Niechło-
dzie. Tak dużej i tak nowoczesnej nie ma
jeszcze w Polsce. Nowa obora będzie
kosztować około 15 mln zł. Ziemię w apor-
cie wniesie Agencja Restrukturyzacji Rol-
nictwa. Dokumentacja powstanie w ciągu
dwóch lat, a inwestycja powinna ruszyć w
2017 r. Długie Stare stawia więc na inno-
wacyjność. 

- Jesteśmy spółką strategiczną - do-
daje prezes. - To nas zobowiązuje do osią-
gania jak najlepszych wyników i do
ciągłego unowocześniania produkcji. Nie
przez przypadek uczelnie realizują u nas
aż cztery programy naukowe. Ich publika-
cje trafiają do wydawnictw na całym świe-

Na wystawie w Sielinku
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    Starem
           oku po zmianie na sta-

            wiem Krzysztof Idczak. 

cie. Podnosi to nasz prestiż, ułatwia sprze-
daż, daje satysfakcję. 

Podobne skutki przedsiębiorstwo
osiąga wystawiając zwierzęta na dorocz-
nych wystawach hodowlanych. W ostatnie
dwa dni maja odbyła się XXI Regionalna
Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Sie-
linku. Udział w niej wzięło 98 wystawców,
w tym oczywiście Przedsiębiorstwo Rolne
Długie Stare. Patronat honorowy nad wy-
stawą objęli: marszałek województwa wiel-
kopolskiego Marek Woźniak i wojewoda
wielkopolski Piotr Florek. Prezentowane
zwierzęta pochodziły z pięciu województw,
a obejrzało je 40 tysięcy osób. 

Na tej wystawie Długie Stare odebrało
statuetkę czempiona za buhaja w katego-
rii mięsnej oraz wiceczempiony za jałowicę
w I kategorii wiekowej i krowę do III lakta-
cji. Natomiast wójt gminy Święciechowa
przekazał przedsiębiorstwu nagrodę spe-
cjalną dla czempiona w kategorii buhaje do
12 miesięcy rasy limousine oraz puchar
prezesa WCHiRZ za prezentację stawki ja-
łowic po buhaju Carasso. Dodajmy, że
wcześniej na krajowej wystawie zwierząt
Długie Stare otrzymało aż trzy wiceczem-
piony oraz jednego czempiona. To na-
prawdę duże osiągnięcie. 

- Lubię wsiąść w samochód i objeżdżać
okoliczne wioski - mówi na zakończenie
spotkania prezes Krzysztof Idczak. - To
piękny region, mam nadzieję, że będę
mógł kiedyś powiedzieć, iż jestem tu u sie-
bie. 

HaLINa SIECIńSKa 

Od roku szkolnego 2011/2012 każdy uczeń gimnazjum musi uczestniczyć w co najmniej jednym projekcie edu-
kacyjnym. Obowiązek ten dotyczy wszystkich klas gimnazjalnych, bowiem te realizują nową podstawę progra-
mową. Termin realizacji projektu ustalany jest w szkole, a sposób realizacji proponują sami uczniowie. Ważne,
aby jeden uczeń uczestniczył chociaż w jednym projekcie w ciągu trzyletniej nauki w gimnazjum. W tym roku
szkolnym uczniowie gimnazjum z Zespołu Szkół w Święciechowie zrealizowali sześć projektów edukacyjnych.
Uczniowie klas IIa i IIb przed publicznością szkolną przedstawiali następujące projekty: "Powstanie Wielkopol-
skie" (opiekun Barbara Tyrała), "Życie żołnierza polskiego na frontach II wojny światowej" (opiekun Bogumiła
Kuźniak), "Tańce ludowe, stroje dziedzictwem kulturowym każdego narodu" (opiekun Ewa Masiak), "Zdrowy styl
życia" (opiekun Tomasz Wołowicz), "Taniec jako przyjemna droga do zdrowia i pięknej sylwetki" (opiekun Mał-
gorzata Piasecka) oraz "Kraje niemieckojęzyczne. Niemcy - nasz sąsiad" (opiekun Aurelia Malepszak). Wszyst-
kie przygotowane projekty były bardzo ciekawe, a uczniowie w wyczerpujący sposób przedstawili dotyczącą ich
tematykę. 

Gminne konkursy

Na początku czerwca odbyły
się finały gminnych konkursów or-
tograficznych i matematycznych
dla klas II i III. Uczniowie walczyli o
"Złote Pióro Wójta Gminy Święcie-
chowa". Są to konkursy cało-
roczne, trwające od października
do maja. W ciągu roku szkolnego
uczniowie klas II i III szkół podsta-
wowych w Lasocicach, Długiem
Starem i Święciechowie ćwiczyli

ortografię i poznawali zasady orto-
graficzne i matematyczne, a pod
koniec każdego miesiąca pisali test
podsumowujący. W maju odbyły
się konkursy szkolne i wyłoniono
najlepszych w danej dziedzinie,
którzy zakwalifikowali się do kon-
kursów gminnych. Konkurs orto-
graficzny: I miejsce i tytuł Mistrza
Gminy z ortografii klas II - III SP
oraz nagrodę "Złote Pióro Wójta

Gminy" zdobył uczeń z Lasocic,
Maksymilian Przybyła. II miejsce
zajęła Wiktoria Szłapczyńska ze
Święciechowy, a miejsce III przy-
znano Wiktorii Rusin, również ze
Święciechowy. 

Konkurs matematyczny: I
miejsce i tytuł Mistrza Gminy z ma-
tematyki klas II - III SP oraz na-
grodę "Złote Pióro Wójta Gminy"
zdobył Tytus Winiarski ze Święcie-
chowy. Kolejne miejsca zajęli: II -
Hubert Gorwa z Długiego Starego,
III Weronika Samelczak ze Świę-
ciechowy. W konkursie ortograficz-
nym na wyróżnienie zasługują:
Kacper Glapa i Klaudia Przybylska
z Długiego Starego, Szymon Jęd-
ryka z Lasocic oraz Aleksandra An-
gier i Jakub Pejski ze
Święciechowy. Natomiast w kon-
kursie matematycznym wyróżniono
uczniów: Zofię Sztor z Długiego
Starego, Matyldę Adamiak i Kamila
Marach z Lasocic oraz Jana Drosta
i Izabelę Karpowicz ze Święcie-
chowy. Wszystkim uczestnikom i
zwycięzcom gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.

W czwartek, 11 czerwca, na Orliku w Lasocicach odbył się Turniej o Mistrzostwo Gminy Święciechowa w Piłce
Nożnej Dziewcząt Szkół Podstawowych i Gimnazjów. W turnieju brały udział drużyny reprezentujące Zespoły
Szkół z Lasocic, Długiego Starego i Święciechowy. Szkoła w Święciechowie wystawiła w turnieju dwie drużyny.
Pierwsza składała się z dziewcząt uczęszczających do gimnazjum, druga z ich młodszych koleżanek ze szkoły
podstawowej. Obydwa zespoły pewnie pokonały drużyny z Lasocic i Długiego Starego. W decydującym o pierw-
szym miejscu spotkaniu spotkały się dwie drużyny ze Święciechowy. Lepsze (1:0) okazały się gimnazjalistki.
Młodszym dziewczynom przypadło drugie miejsce w turnieju. Końcowa klasyfikacja: I miejsce - ZS Święciechowa
1. II miejsce - ZS Święciechowa 2. III miejsce - ZS Lasocice i IV miejsce - ZS Długie Stare. 

Krzysztof Idczak
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Bibliotekarz radzi

Pierwsza książka to historia o
miłości, dawnych błędach i wyba-
czaniu. W dolinie mgieł i róż za-
czyna się wiosna. Pisarka Sabina
Południewska kończy remontować
stary dom. Przy nim powstaje wy-
jątkowy ogród księżycowy, który
najpiękniej i najbardziej tajemniczo
wygląda nocą. Sabina jest szczę-
śliwa - znalazła swoje miejsce na
ziemi. Otaczają ją przyjaciele - hra-
bina Tyczyńska produkuje swoje
niezwykłe perfumy, Marek Rokosz
rozwija uprawę ziół, a Mila Mossa-
kowska chce zorganizować w pen-
sjonacie "Pod Graalem i Różą"
warsztaty pisarskie, które mogłaby
poprowadzić Sabina. Do starych
znajomych dołączają nowi, jak Ka-
lina Olczak, zdolna projektantka
ogrodów czy Sebastian - "szczę-
śliwy włóczęga", który nigdzie nie
potrafi zagrzać miejsca na stałe.
Przyszłość rysuje się świetloną
kreską i wydaje się, że nic nie po-
winno zakłócić tego harmonijnego
życia. Jednak niespodziewanie po-
jawia się osoba, która może zmą-
cić szczęście Sabiny. Dawne błędy
potrafią rzucać długie cienie, a wy-
baczenie nie zawsze jest proste.
Czy miłość naprawdę jest w stanie
pokonać każdą przeszkodę? Czy

Natomiast saga rodu Quinnów
"Spokojna przystań" to opowieść o
Raymondzie i Stelli Quinnach, któ-
rzy przed laty adoptowali trzech
dorastających chłopców. Jako do-
rośli mężczyźni nadal borykają się
ze wspomnieniami bolesnej prze-
szłości. Wszyscy mają za sobą
trudne dzieciństwo w biedzie i upo-
korzeniu. Krótko przed śmiercią
Ray przygarnął Setha i zobowiązał
starsze rodzeństwo do opieki nad
najmłodszym z synów. Philip -
trzeci z braci Quinnów - prowadzi
wygodne i dostatnie życie, pracuje
w agencji reklamowej i pomaga w
rodzinnej firmie. Żyje intensywnie i
pracuje intensywnie. Ale teraz nad-
chodzi jego kolej, by zająć się nie-
ufnym Sethem. Kiedy poznaje
Sybill, nawet nie podejrzewa, jak
wielkie zmiany kobieta wprowadzi
w jego życie. I jak bardzo zmieni
obraz przeszłości.

Na wakacje proponujemy dwie pozycje książkowe, które
można wypożyczyć w święciechowskiej bibliotece. a są to:
"Ogród księżycowy" agnieszki Krawczyk oraz "Spokojna
przystań" Nory Roberts. 

to, co pęknięte, da się skleić bez
śladu? Tej wiosny w dolinie mgieł i
róż kilka serc zostanie złamanych.
Ale miłość i dobro mają kojącą
moc leczenia ran. Bo jedno jest
pewne - żeby osiągnąć szczęście,
trzeba zawsze podążać słoneczną
drogą.

Rok szkolny zakończył się nie tylko dla uczniów szkół. Grupa starszaków
Tygryski uroczystym spotkaniem i repertuarem wierszy, piosenek i tań-
ców na zawsze pożegnała progi przedszkola. Uroczystość odbyła się w
restauracji Scarabeus w Święciechowie. We wrześniu dzieci rozpoczną
już naukę w szkole. Redakcja życzy im, żeby nauka po wakacjach spra-
wiała im tyle samo przyjemności, co przebywanie w przedszkolu. 

Tajemniczy las
Uczestniczka sekcji plastycznej

działającej przy Samorządowym
Ośrodku Kultury w Święciechowie
odniosła sukces w konkursie mię-
dzynarodowym. Aleksandra
Mocek wzięła udział w V Między-
narodowym Konkursie Plastycz-
nym pn. "Przyroda w Kolorach".
Interpretacja tematu była całkowi-
cie dowolna, a inspiracją dla
uczestników był tajemniczy las.
Konkurs adresowany był do dzieci
i młodzieży. Uczestnicy wykony-
wali prace w dowolnej technice
plastycznej. Aleksandra Mocek
stworzyła pracę malowaną na jed-
wabiu. Jury przyznawało nagrody
główne, wyróżnienia w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych
oraz dokonało wyboru prac za-
kwalifikowanych do wystawy.
Pracę młodej plastyczki ze świę-
ciechowskiej sekcji można oglądać
na wystawie prac laureatów w Mu-

zeum Ogrodu Botanicznego w
Krakowie. Organizatorami kon-
kursu byli: Młodzieżowy Dom Kul-
tury w Krakowie i Ogród
Botaniczny Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w Krakowie. 

Sukces Dawida

W kwietniu w Poznańskiej
Ogólnokształcącej Szkole Muzycz-
nej II St. im. Mieczysława Karłowi-
cza w Poznaniu odbyła się

uroczystość wręczenia zaświad-
czeń i nagród laureatom
wojewódzkich konkursów przed-
miotowych. Z rąk wojewody wiel-
kopolskiego Piotra Florka i
wielkopolskiego kuratora oświaty
Elżbiety Walkowiak zaświadczenie
zwalniające z części matematycz-
nej egzaminu gimnazjalnego otrzy-
mał uczeń szkoły w
Święciechowie, Dawid Makałow-
ski. Został on w tym roku laurea-
tem Wojewódzkiego Konkursu
Matematycznego. Warto dodać, że
Dawid, jako jedyny z powiatu lesz-
czyńskiego, zdobył ten tytuł. Uro-
czystość wręczenia zaświadczeń
laureatom konkursów uświetnił wy-
stęp kwintetu akordeonowego
Poznańskiej Ogólnokształcącej
Szkoły Muzycznej.

KONKURS DLa CZyTELNIKóW
Biblioteka w Święciechowie na koniec roku szkolnego przepro-

wadziła dwa konkursy dla swoich najmłodszych czytelników, czyli
dla uczniów. Pierwszy konkurs na "Najładniejszy Dzienniczek Lek-
tur" zorganizowano dla uczniów klas I - III szkół podstawowych. W
konkursie wzięło udział 61 autorów dzienniczków lektur. Nagro-
dzeni zostali: Hanna andrzejewska, Zuzanna Majchrzak, Natalia
adamczak, Kinga Wojciechowska, Mateusz Rybicki, Szymon jęd-
ryka, Hanna Szłapczyńska, Maksymilian jaroszczuk, Mikołaj Cho-
rążak, Wiktoria Rusin, Maja Klefas, Nicole Sobkowiak. Nagrodzone
dzieci otrzymały książki, a pozostali uczestnicy drobne upominki
w postaci kompletu pisaków.

Kolejny konkurs "Najaktywniejszy czytelnik wśród dzieci i mło-
dzieży" zorganizowano dla czytelników w wieku od 5 do 18 lat.
Według rankingu zwycięzcami zostali: Piotr Sylwoniuk, Marianna
Sylwoniuk, Marta Sobkowiak, Nicole Sobkowiak, Stanisław Czu-
bała, antoni Czubała. Wszyscy otrzymali nagrody książkowe.



[ 11 ]KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

We wtorek, 2 czerwca, dla najmłodszych mieszkańców Święcie-
chowy zorganizowano Bajkowy Dzień Dziecka. Nikogo nie dziwił
widok Królewny Śnieżki, Pippi, Czarownicy, Pirata, Tygryska czy
Calineczki. Postacie bajkowe częstowały słodyczami i bawiły się
wspólnie z dziećmi, zachęcając do udziału w konkursach. Dzieci
chętnie korzystały z przygotowanych atrakcji - były między innymi
dmuchane zamki, trampolina, basen z kuleczkami. Pogoda i frek-
wencja dopisały. Było miło, kolorowo i bajkowo. Teren do zabawy
udostępnili święciechowscy strażacy. Organizatorami imprezy byli
biblioteka oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie. 

Święciechowa
W sobotę, 6 czerwca, zorganizowano Dzień Dziecka w Trzebinach. Plac
zabaw już od południa tętnił życiem. Dzieci otrzymały pędzle i farby, któ-
rymi malowały głazy otaczające plac. Dobrano się w grupy i wybrano ka-
mienie. Każda grupa po dokładnym obejrzeniu głazu decydowała, co
będzie malować. Warunek był jeden - głaz musiał być pomalowany z każ-
dej strony. Twórcza działalność trwała ponad godzinę i na placu pojawiły
się: niedźwiedź polarny, biedronki, motyle, pies, muchomor, jaszczurka i
kilka indiańskich totemów. Dzieci, które ukończyły malowanie, bawiły się
chustą i hula-hoop. Zjedzono lody, ciasto, a za Salą Wiejską palono ogni-
sko i smażono kiełbaski. Rozegrano także kilka konkurencji. Spotkanie
sfinansowali: Rada Sołecka, właściciel miejscowego sklepu spożywczego
i radny Rady Gminy.

Trzebiny

W sobotę, 27 czerwca, festyn z okazji Dnia Dziecka odbył się w Piotrowicach. Organizatorami imprezy byli: sołtys i Rada Sołecka. Na
dzieci czekało mnóstwo atrakcji: trampolina, basen z kulkami, koń Łatek, wiele konkursów dla dzieci i rodziców oraz ognisko. Każde
dziecko otrzymało drobne upominki.

Piotrowice

W niedzielę, 7 czerwca, dzieci mieszkające w Długiem Nowem
miały swoje święto. Imprezę z okazji Dnia Dziecka zorganizowali:
miejscowa Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochot-
nicza Straż Pożarna. W zabawie uczestniczyło 28 dzieci. Impreza
z powodu złych warunków atmosferycznych została przeniesiona
z placu zabaw do Sali Wiejskiej. Tam odbyły się gry, zabawy i kon-
kurencje dla najmłodszych, które poprowadziły panie Jolanta
Ścieglińska i Hanna Dekert. Wszystkie dzieci otrzymały słodkie
upominki. Ognisko zamieniono na smażenie kiełbasek na grillu.
Atrakcją dla zebranych był przyjazd wozu bojowego z jednostki
OSP Święciechowa. Dzieci i ich rodzice mogli na sygnale przeje-
chać po wiosce. Organizatorzy dziękują sponsorom za pomoc w
organizacji imprezy. 

DZIEŃ DZIECKA W GMINIE
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Mój brat jest ode mnie aż o czternaście lat starszy. Kiedy on
dorastał i kończył szkołę, ja byłam małą dziewczynką. Nic
dziwnego, że nigdy nie traktowałam go jak braciszka do
wspólnych zabaw czy nauki, a raczej jak drugiego tatę. Tym
bardziej że nasz tata bardzo wcześnie odszedł na zawsze.
Mnie wychowała mama.

Nie wiem, dlaczego Janek tak
szybko opuścił dom. Pamiętam, że
planował ukończyć szkołę średnią,
potem marzył o pomaturalnym stu-
dium fotograficznym. Chciał robić
zdjęcia, wysyłać je do gazet, kie-
dyś urządzić wystawę. Był w tym
dobry. Nauczyciele mówili, że jak
będzie się uczył i rozwijał tę swoją
pasję, może zajść daleko. 

Mama też o tym marzyła. Ale
Janek dość nieoczekiwanie zmie-
nił zdanie. Postanowił wyjechać i
szukać szczęścia gdzieś w Polsce.
Ja chodziłam wtedy do szkoły pod-
stawowej, a on uważał, że jest tak
dorosły, iż może zaczynać
wszystko od początku. I pojechał.
Aparat fotograficzny, kupiony jesz-
cze przez tatę, został oczywiście w
domu. Nigdy więcej Janek nie
wspomniał, że mógłby być dobrym
fotoreporterem.

Mój brat bardzo rzadko odzy-
wał się do nas. Nie miał jeszcze
wtedy telefonu komórkowego, a

listów nie lubił pisać. Widywaliśmy
się w święta, czasem w wakacje.
Właśnie w jedne z kolejnych wa-
kacji przyjechał z dziewczyną.
Oznajmił bez ogródek, że będzie
ojcem i że za kilka tygodni biorą
ślub. Bratowa była bardzo młoda i
trochę przestraszona tą sytuacją.
Polubiłyśmy się jednak, a mama
przyjęła ich z otwartymi ramionami.
Znowu miała synka w domu.
Wkrótce urodziły się bliźniaki, a
potem jeszcze dziewczynka.
Nagle mieliśmy dużą, chyba
szczęśliwą rodzinę. Przynajmniej
tak nam się wydawało. 

Ja także wyszłam za mąż. To
było prawie dziesięć lat temu. Mam
dwoje dzieci, dobrego męża,
pracę. Odremontowaliśmy stary
dom po babci męża i jesteśmy na
swoim. Nie przelewa nam się, nie
na każdy luksus nas stać, ale
dzieci chodzą do szkoły, co roku
jeździmy na wakacje, czasem po-
magam mamie. I właśnie o mamie

chciałam opowiedzieć w tej histo-
rii. A dokładniej o moim bracie i
mamie.

Któregoś roku brat zdecydował,
że wyjedzie za granicę. Uznał, że
musi zarobić na mieszkanie, a w
kraju nie mógł znaleźć dobrej
pracy. Nie pytał o zdanie żony, a
już tym bardziej mamy. Znowu wy-
jechał, a ja miałam wrażenie, że
uciekł. Dzieci zostały oczywiście w
kraju. Po roku rzeczywiście przy-
wiózł trochę gotówki, ale to ciągle
było za mało na jakikolwiek własny
kąt. No więc zaproponował, by do
pracy za granicę pojechała także
żona. Dzisiaj wiem, że ją wręcz do
tego zmusił, a ona jak zawsze nie
miała odwagi mu się sprzeciwić. Z
trójką małych dzieci pozostała
moja mama. Jak bardzo było jej
ciężko, wiedzą tylko ci, którzy ob-
serwowali jej życie - nauczycielki w
przedszkolu, sąsiedzi, lekarze, bo
chodziła i do nich. No i ja, ale
wtedy już mieszkałam prawie dwa-
dzieścia kilometrów dalej. Nie
wszystko widziałam i nie o wszyst-
kim wiedziałam. Głównie jednak
nie zdawałam sobie sprawy, że
brat nie daje pieniędzy na utrzy-
manie dzieci. 

Brat z bratową kupili w końcu to
swoje wymarzone mieszkanie.
Nieduże, zaledwie dwupokojowe,
ale bardzo ładne. Dzieci mają swój
pokój, oni swój. No i mieszkają w
tej samej miejscowości, co mama.
Czasem myślę, że z bardzo kon-
kretnych powodów wybrali tę
naszą rodzinną mieścinę. Oni nie
potrafią żyć bez pomocy mamy. A
to stało się ostatnio wręcz "nie-
zdrowe". Codzienność mojej
mamy wygląda bowiem tak, że już
po szkole wnuki przychodzą do
niej. Mama gotuje dla nich obiady,
pomaga odrabiać lekcje, jeszcze
odprowadza je do domu. Zdarza
się, że w tym czasie brat jest u sie-
bie, ale odpoczywa. Tłumaczy, że
jest zmęczony, zestresowany.
Nawet w niedzielę podrzuca dzieci
do babci. Patrzę na tę moją mamę
i nie mogę uwierzyć, że pozwoliła,
by młodzi tak bardzo ją wykorzy-
stywali. Jest coraz szczuplejsza i
coraz bardziej zmęczona. Nie żali

się, nie dyskutuje na ten temat, nie
zgadza się, bym szczerze poroz-
mawiała z bratem. Bo przecież
kocha wnuki. 

Niedawno mama poprosiła
mnie o pożyczkę. Zdziwiłam się,
bo ma dosyć dobrą emeryturę i
dotąd nigdy nie potrzebowała pie-
niędzy. Przywoziłam jej często a to
owoce, a to kawałek mięsa, to
jajka, bardziej jednak jako podaru-
nek, nie konieczność. Tymczasem
mamie zaczęło brakować na życie.
Nie mogłam w to uwierzyć. To
przecież znaczyło, że mój dorosły
brat oddał całą trójkę dzieci mamie
na utrzymanie. Robi to bez skru-
pułów, jako coś oczywistego, coś,
co mu się należy. Nie jestem
pewna, czy bratowa wie, że aż tak
zaplanowali codzienność mamy.
Tak nieodpowiedzialnie i tak nie-
sprawiedliwie. 

Zatęskniłam do czasów, gdy
Janek biegał z aparatem po oko-
licy i marzył, że zrobi najpiękniej-
sze zdjęcia. Do tego Janka, który
czasem zastępował mi tatę. Kto go
tak zmienił?

Nieodwołalnie postanowiłam
zabrać mamę do siebie. Chociaż
na kilka miesięcy. Muszę ją jesz-
cze przekonać, że świat Janka się
nie zawali i że dzieciom nie stanie
się krzywda. Na razie nie chce o
tym słyszeć. A przecież u mnie też
są jej wnuki i zwyczajnie tęsknią za
babcią. Może one sprawią, że po-
dzieli się miłością z całą piątką
wnucząt. Tak bym chciała, aby od-
poczęła.

SPISaŁa
HaLINa SIECIńSKa

Prawdziwe historie
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HOROSKOP

Baran 21.03-19.04
Na razie nie masz szans na rozpo-

częcie poważnego związku. Bardziej
prawdopodobny jest krótki romans. W
stałych związkach dobre relacje. Znajdź
czas, by zadbać o urodę przed waka-
cyjnym wyjazdem. Finanse nieco lep-
sze.

Byk 20.04-20.05
Tegoroczne wakacje przyniosą Ci

odnowę uczuć w związku lub nową
miłość. Będziesz naprawdę szczę-
śliwa. W pracy nieco przystopuj, bo
zbyt wiele bierzesz na siebie. Skon-
troluj zdrowie.     

Bliźnięta 21.05-21.06
Właśnie teraz przyjdą Ci do głowy

najlepsze pomysły, zwłaszcza zawo-
dowe. To może być okazja do awansu.
Bliźnięta będą brylować w towarzy-
stwie, mogą poznać nowych przyja-
ciół. Ostrożnie gospodaruj pieniędzmi. 

Rak 22.06-22.07
Gwiazdy niosą Ci powodzenie. Z ła-

twością zrealizujesz to, co sobie plano-
wałaś. Musisz jednak oddzielić to, co
naprawdę ważne, od spraw drugorzęd-
nych. Szykuje się romans. No i nie-
oczekiwany przypływ gotówki.

Lew 23.07-22.08
Najbliższe dni przyniosą Ci znaczną

poprawę nastroju. Będzie to więc dobry
czas na rozrywki, spotkania, urlop. W
pracy warto zgodzić się na drobne
ustępstwa. Koledzy to docenią.

Panna 23.08-22.09
Gorący okres. Wiele drobnych

spraw zwali Ci się na głowę, bez po-
mocy bliskich się nie obejdzie. W czasie
urlopu poznasz kogoś interesującego.
Napisz do przyjaciół.

Waga 23.09-22.10
Szybkie tempo życia zacznie Cię

męczyć. Zechcesz poświęcić więcej
uwagi domowi i najbliższym. Wybierz
się choć na krótki urlop. Pod koniec
miesiąca spodziewaj się dobrej wia-
domości.

Skorpion 23.10-21.11
Wokół Ciebie nowe twarze. Moż-

liwe, że wejdziesz w nowe towarzystwo.
Pamiętaj, że nie każdemu można za-
ufać. Wkrótce czeka Cię spotkanie z
dawną miłością. Będą wspomnienia i
mnóstwo radosnych chwil.

Strzelec 22.11-21.12
Sprawy sercowe zejdą teraz na dal-

szy plan. Skupisz się na pracy, tym bar-
dziej że otrzymasz bardzo ważne
zadania do wykonania. Może czeka Cię
podwyżka?

Koziorożec 22.12-19.01
Pomyśl więcej o sobie. Odpocznij,

wybierz się do fryzjera, kosmetyczki, na
zakupy. Ktoś czeka na znak od Ciebie i
marzy o spotkaniu. Finanse lepsze.

Wodnik 20.01-18.02
Pojawi się szansa na nawiązanie

nowych znajomości, które okażą się
miłe i pożyteczne. W domu trochę nie-
oczekiwanych wiadomości, niektóre
Cię wręcz zaskoczą. Uważaj z wydat-
kami.

Ryby 19.02-20.03
Łatwo nawiązujesz kontakty, więc

towarzyski sukces masz zapewniony.
Przyda Ci się w czasie wakacyjnych
wojaży. Właśnie teraz powinnaś wyje-
chać na urlop. Skontaktuj się z dalszą
rodziną, czekają na sygnał. 

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ Dobre rady

KREM Z KURCZaKa
Składniki: 1 duża pierś kurczaka (pojedynczy filet), 2 - 3 duże ziem-

niaki, 1 cebula, 1 l bulionu drobiowego, 100g śmietany kremówki, sól,
pieprz, mielona słodka papryka, masło. 

Jak to zrobić? Cebulę obierz, pokrój w kostkę i zeszklij na maśle. Prze-
łóż do garnka. Obrane ziemniaki pokrój w kostkę. Pierś kurczaka podziel
na kilka mniejszych części. Razem z ziemniakami włóż do garnka z ce-
bulką i zalej bulionem. Gotuj pod przykryciem na wolnym ogniu około pół
godziny. Zupę zdejmij z ognia i zblenduj na gładko. Dodaj śmietankę, przy-
prawy według uznania i gotuj jeszcze chwilę. Podaj z grzankami lub grosz-
kiem ptysiowym i ewentualnie natką. 

PIaNKa Z RaBaRBaREM
Składniki na 4 porcje: 25 dag rabarbaru, 15 dag cukru, 1 laska wanilii,

2 laski cynamonu, 3 cienkie plasterki świeżego imbiru, 5 dag malin (świe-
żych albo mrożonych), 3 łyżeczki żelatyny, 20 dag mielonego twarogu, 2
białka, 25 dag śmietany kremówki, 2 łyżki likieru pomarańczowego. 

Jak to zrobić? Dzień wcześniej rabarbar oczyść, opłucz, pokrój na ka-
wałki. Przełóż do garnka, dodaj 50 ml wody i połowę cukru, zagotuj mie-
szając. Laskę wanilii rozetnij, czubkiem noża zeskrob rdzeń. Wrzuć do
rabarbaru. Dodaj też imbir, laskę cynamonu i maliny. Garnek przykryj folią
aluminiową i wstaw do piekarnika rozgrzanego do temp. 175 st. Piecz
przez 25 minut. Wyjmij i odstaw na noc do wystudzenia. Następnego dnia
namocz żelatynę. Twaróg utrzyj z 2 łyżkami cukru. Białka ubij powoli do-
sypując pozostały cukier. Ubij także śmietanę. Żelatynę rozpuść, pod-
grzewając, wymieszaj z twarogiem i likierem. Do masy domieszaj pianę z
białek oraz bitą śmietanę. Krem przełóż do 4 szklaneczek. Schładzaj przez
4 godziny. Przed podaniem na wierzch każdej porcji deseru połóż trochę
masy owocowej.

Dobre na lato
(: HUMOR :)
Dwaj znajomi spotykają się

po latach:
- Ożeniłeś się?
- No, sześć lat temu.
- Nie jesteś czasem za-

zdrosny?
- Cały czas. Zazdroszczę ka-

walerom... 

***
Jasiu mówi do mamy:

- Mamo, dzisiaj rano, kiedy jecha-
łem autobusem, tata kazał mi

wstać i ustąpić miejsca kobiecie.
- To bardzo ładnie.

- Ale mamo, ja siedziałem na taty
kolanach. 

***
- Moja dziewczyna postanowiła,
że powinniśmy zostać najlep-

szymi przyjaciółmi. A więc otwo-
rzyłem wino i zacząłem jej

opowiadać o tym, jak moja dziew-
czyna ostatnio przytyła.

* Aby upieczone ciasto było
bardziej apetyczne, zamiast bułką
możemy formę posypać kakao. 

*   Przypalone mleko uratujemy,
przegotowując je ze szczyptą soli.

*  Budyń nie przypali się pod-
czas gotowania, jeśli przedtem
dno garnka nasmarujemy masłem.

*  Aby szybko i skutecznie usu-
nąć piasek z grzybów, należy je
umyć w osolonej wodzie.

*  Do ciasta, do którego nie do-
dajemy drożdży, warto wlać odro-
binę octu, a będzie bardziej
chrupkie

*  Słoik z dżemem lub kompo-
tem łatwo otworzyć bez narusza-
nia zakrętki, jeśli na chwilę
wstawimy go do gorącej wody.

Dziś proponujemy czytelnikom wpisanie do diagramu znaczenia 10 ko-
lejnych słów. Rozwiązanie znajdzie się w pionowym zaznaczonym rzę-
dzie. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, należy odgadnąć hasło ukryte
w krzyżówce. Prawidłowe hasło należy przesłać pod adresem redakcji lub
na e-mail: gazeta@swieciechowa.pl (prosimy podać adres zamieszkania).
Rozwiązaniem konkursu ogłoszonego w ostatnim numerze „Kuriera...”
było hasło: ROWEREM PRZEZ POWIaT. W drodze losowania wyłoni-
liśmy zwyciężczynię. Jest nią     Bożena Solska z Lasocic. Nagrodę można
odebrać w Samorządowym Ośrodku Kultury w godz. od 8.00 do 15.00.
Gratulujemy. Na rozwiązania czekamy do 20 lipca.  

1. Sposobność

2. Na pięciolinii

3. Obchodzi imieniny 27.06

4. Wezwanie na pocztę

5. Z kropką na końcu

6. Szybka karetka 

7. Kolizja kilku pojazdów

8. Kuzynka brzozy

9. Łódka na górski spływ

10. Tłuszcz lizusa 

Regenerujemy włosy
Jeśli często używamy suszarki

lub prostownicy, warto przynajm-
niej raz w tygodniu wzmocnić
włosy. Na 30 minut nakładamy na
nie regeneracyjne maseczki, zro-
bione z naturalnych produktów.
Oto trzy do wyboru:

* Miodowo - jajeczna: Żółtko
jajka połącz z łyżka miodu. Mie-
szankę utrzyj z 2 łyżkami oliwy

* Rycynowo - cytrynowa: Łyżkę
soku z cytryny zmieszaj z 2 łyż-
kami olejku rycynowego i żółtkiem
jajka

* Aloesowo - mleczna: 4 liście
aloesu zmiksuj z 4 łyżkami cie-
płego mleka, łyżką miodu, 2 łyż-
kami oliwy. 

Po zmyciu masek spłukujemy
włosy zimną wodą z sokiem z cyt-
ryny. 



[ 14 ] KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

KOMUNIKaT
Po raz kolejny za pośrednictwem
naszego miesięcznika zwracamy
się do Państwa z prośbą o pomoc
w stworzeniu nowego albumu wy-
dawanego przez gminę Święcie-
chowa. Album ma dotyczyć
ciekawych miejsc dawniej i dziś.
Chodzi przede wszystkim o stare
zdjęcia budowli, parków, ciekawych
miejsc z terenu całej gminy. Mogą
być to także budynki, które już dziś
nie istnieją, a zostały uwiecznione
na starej fotografii. Jeśli ktoś z na-
szych czytelników posiada w swo-
ich albumach, czy zbiorach tego
typu zdjęcia, prosimy o kontakt.
Można je dostarczać do Samorzą-
dowego Ośrodka Kultury w Świę-
ciechowie lub kontaktować się pod
numerem telefonu 65 533 06 91.
Wszystkie udostępnione przez
Państwa zdjęcia zostaną zeskano-
wane i oddane właścicielom. Na tę
chwilę dziękujemy wszystkim oso-
bom, które już przekazały nam
swoje fotografie. 
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Zakończenie projektu w Turcji
Zespół Szkół w Lasocicach od września 2013 r. brał udział w Projekcie Comenius "Partner-
skie Projekty Szkół", zatwierdzonym przez Narodową agencję Programu "Uczenie się przez
całe życie". Temat realizowany przez gimnazjalistów oraz kadrę nauczycielską z Zespołu
Szkół w Lasocicach brzmiał " Forgotten Street Games" - zapomniane gry uliczne.

Celem projektu była wymiana
doświadczeń, rozwijanie wiedzy o
różnorodności kultur i języków eu-
ropejskich, pomaganie młodym lu-
dziom w zdobywaniu umiejętności

i kompetencji życiowych. Ponadto
zaplanowane działania zmierzały
do poznania zapomnianych gier, w
które grali rodzice i dziadkowie. Do
realizacji projektu wykorzystywa-

nych było wiele gier planszowych,
które wpływają na kształtowanie
różnych ważnych umiejętności, ta-
kich jak: przyjmowanie odpowied-
niej postawy wobec porażki i

zwycięstwa oraz odporność na
stres, odkrywanie własnych moc-
nych stron, wytrwałość w dążeniu
do samodzielnego rozwiązywania
problemu.

W wyjazdach uczestniczyło
łącznie 28 uczniów oraz 8 nauczy-
cieli. Zgodnie z kalendarzem reali-
zacji projektu uczniowie oraz
nauczyciele wzięli udział w wizy-
tach projektowych w Rumunii, Buł-
garii, Chorwacji, Włoszech i Turcji.
W czerwcu ubiegłego roku szkoła
w Lasocicach była gospodarzem i
gościła przedstawicieli państw
partnerskich. 

Cały projekt zakończył się nie-
dawno w Turcji - w Kirsehir. Tu-
reccy uczniowie przygotowali dla
gości z zagranicy wiele atrakcji:
minikoncert, w którym nauczy-
cielka muzyki grała na tradycyj-
nych instrumentach, pokaz
"marmurkowania" papieru, były
wspólne tańce, karaoke, a rodzice
zaserwowali tradycyjne potrawy tu-
reckie. Realizowano także główny
temat projektu, a więc gry uliczne.
Był oczywiście czas na zwiedzanie
i poznawanie tamtejszych zwycza-
jów i tradycji. Wszyscy uczestnicy
zaprezentowali też swoje lokalne
smakołyki oraz stroje ludowe.
Pełna relacja z wyjazdu do Turcji
znajduje się na stronie interneto-
wej Zespołu Szkół w Lasocicach. 
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Inwazja w Krzycku

Imprezę o nazwie "Inwazja
smerfów" zorganizowało Stowa-
rzyszenie Krzycka Wyspa Ma-
rzeń. Spotkanie dla najmłodszych
mieszkańców wsi, i nie tylko, od-
było się 13 czerwca przy miejsco-
wej Sali Wiejskiej. Na dzieci
czekało wiele atrakcji. Były mię-
dzy innymi: warsztaty plastyczne,
konkursy, malowanie twarzy, za-
bawy z chustą, przejażdżki
wozem konnym. Ponadto odbył

się pokaz baniek mydlanych.
Dzieci mogły skorzystać z dmu-
chanych zamków, skosztować po-
pcornu i waty cukrowej. Na
imprezie pojawiła się liczna grupa
motocyklowa Wind Wolves ze
Śmigla. Każdy uczestnik zabawy
otrzymał od organizatorów słodki
upominek. Na zabawie nie za-
brakło oczywiście smerfów. Cały
plac otaczały biało - niebieskie po-
stacie z bajki. 

Spotkanie z mistrzem
Uczniowie Zespołu Szkół w

Długiem Starem tuż przed koń-
cem roku szkolnego spotkali się z
mistrzem szermierki. Szkołę od-
wiedził bowiem Sławomir Mocek
wraz ze swoim Szermierczym
Przedszkolem i dwiema młodymi

mistrzyniami. Wszystkim uczniom
- tym starszym i tym młodszym -
spodobała się prezentacja walki
szermierczej, sprzętu oraz medali.
Mistrz Mocek zmuszony też zos-
tał do złożenia setki pamiątko-
wych autografów. 

W niedzielę, 21 czerwca, odbył się Festyn Rodzinny w Strzyżewicach. Impreza odbyła się na boisku sportowym. Na uczestników czekała
moc atrakcji i niespodzianek. Rozrywkę zaplanowano dla małych i dużych. Były między innymi dmuchańce, trampoliny, przejażdżki
bryczką, gry, konkursy, zabawy. Organizatorami festynu byli: miejscowy sołtys i Rada Sołecka oraz Towarzystwo Przyjaciół Strzyżewic. 

Na początku czerwca uczniowie
klas IV - V i gimnazjum ze szkoły
w Długiem Starem wybrali się na
wycieczkę do Wrocławia. Chociaż
tego dnia padał deszcz, humory
dopisywały. Rano wszyscy
uczestnicy wycieczki stawili się na
zbiórce. Podróż do Wrocławia mi-
nęła szybko. Na miejscu ucznio-
wie odbyli rejs po rzece Odrze i
obejrzeli część miasta. Ostrów
Tumski i jego architektura bardzo
ich zachwyciły. Po tej wodnej wy-
cieczce odwiedzili wrocławskie
ZOO i Afrykarium. Warto dodać,
że kolporterzy gazety gminnej
mieli wyjazd darmowy w ramach
podziękowań za ich pracę. 
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