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DNI ŚWIĘCIECHOWY
Moc atrakcji czekała na wszystkich, którzy w dniach 14-15

czerwca uczestniczyli w Dniach Święciechowy. Impreza zor-
ganizowana została na terenie przy Sali Wiejskiej w Święcie-
chowie. 

W sobotę, 14 czerwca, odbyły się turnieje sportowe na Orliku w Świę-
ciechowie. Zorganizowano rozgrywki „dzikich drużyn” w piłkę nożną oraz
rozgrywki drużynowe w piłkę siatkową. Odbył się także turniej strzelecki.
Na dzieci czekał park dmuchanych atrakcji.

Na scenie plenerowej odbyły się prezentacje artystyczne lokalnych ar-
tystów. Wystąpili między innymi: dzieci z Przedszkola Samorządowego w
Święciechowie, Zespół Tańca Orientalnego Hayat, dzieci i młodzież z Ze-
społu Szkół w Święciechowie, Zespół Wild Rock Dreamers, Aleksandra
Liske oraz Zespół Pieśni i Tańca Marynia. Pierwszy dzień zakończył się
koncertem gwiazdy wieczoru Andrzeja Cierniewskiego. 

W niedzielę, 15 czerwca, w ramach Dni Święciechowy przeprowa-
dzono XXXIX Wielkopolskie Święto Pieśni i Muzyki oraz IX Przegląd Chó-
rów Szkolnych. Natomiast w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w
Święciechowie odbyły się II Otwarte Mistrzostwa Powiatu Leszczyńskiego
w Taekwondo Olimpijskim Liga Wesołek Cup. Wieczorem mieszkańcy
gminy bawili się na zabawie tanecznej, do której przygrywał zespół Colo-
rado. 

Organizatorami imprezy byli: wójt gminy Święciechowa, Samorządowy
Ośrodek Kultury w Święciechowie, Oddział Leszczyński Polskiego
Związku Chórów i Orkiestr, Uczniowski Klub Sportowy Dragon Długie
Stare i Orlik Święciechowa. Więcej zdjęć na str. 16. 
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Zemsta Fredry
W niedzielę, 8 czerwca, w Sali

Wiejskiej w Święciechowie odbyła
się impreza pod nazwą „Popołud-
nie Fredry”. Licznie zgromadzona
widownia obejrzała „Zemstę” Ale-
ksandra Fredry w wykonaniu
mieszkańców gminy Święcie-
chowa oraz nauczycieli i uczniów
miejscowej szkoły. Na scenie za-
prezentowali się: Mateusz Mroziń-
ski, Karolina Samelczak, Iwona
Lehmann, Roch Waszak, Nina
Waszak, Patryk Tomczak, Agata
Jaroszczuk, Jarosław Dąbrowski,
Józef Buszewicz, Maksymilian Tu-
lewicz, Michał Sobczyński i Ignacy

Pietrucha. Ponadto przygotowano
inscenizację „Biniu i Eda” na moty-
wach „Pawła i Gawła” Aleksandra
Fredry w interpretacji zdobywców
Pucharu Przechodniego w konkur-
sie „Mówimy Gwarą” w Bukówcu
Górnym oraz odegrano scenkę
„Małpa w kąpieli”, którą recytowała
Marta Kurpisz. Dyrektorka szkoły
Danuta Harasim wręczyła dyplomy
i nagrody za zorganizowany
wcześniej konkurs plastyczny pn.
„Ilustrujemy Fredrę”. „Popołudnie
Fredry” przygotowała i wyreżyse-
rowała Jowita Pietrucha. 

W poniedziałek, 21 lipca, mieszkańcy gminy mogą bezpłatnie zbadać
płuca w ramach programu Profilaktyki schorzeń układu oddechowego. Ba-
danie spirometryczne płuc odbywać się będzie w busie podstawionym
przed Salą Wiejską w Święciechowie. Z tej propozycji skorzystać mogą
osoby powyżej 18. roku życia, z wyjątkiem kobiet w ciąży. Każdy, kto chce
zbadać stan płuc musi zarejestrować się w Urzędzie osobiście lub telefo-
nicznie pod numerem tel. 65 533 35 19. Program finansowany jest ze
środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Bezpłatne badania płuc

Ta informacja dotyczy wła-
ścicieli budynków mieszkal-
nych i innych nierucho-
mości, na których powinny
być tabliczki z numerem po-
rządkowym. Obowiązek
umieszczenia takich tabli-
czek wynika z art. 47b
Ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne z 17 maja
1989 roku. 

Każdy właściciel obiektu musi
umieścić tabliczkę z nazwą ulicy i
numerem domu w widocznym
miejscu na budynku. Jeśli nieru-
chomość znajduje się w głębi
działki, tabliczka może być na
ogrodzeniu. Ważne, by bez prze-
szkód można ją było odczytać. Na
tabliczce w miejscowościach, w
których są ulice, umieszcza się

nazwę ulicy i numer domu. Nato-
miast we wsiach, gdzie ulic nie na-
zwano, napisać należy nazwę
miejscowości i numer posesji. W
naszej gminie nie ustalono obo-
wiązującego kształtu tabliczki ani
jej koloru. Właściciele robią to
według własnego pomysłu. Już od
lipca funkcjonariusze policji zapo-
wiadają kontrole tabliczek. Za ich
brak przewidziana jest kara
grzywny w wysokości 250 złotych
lub kara nagany, zgodnie z art. 64
Kodeksu wykroczeń.

A powiedzmy jeszcze, że obo-
wiązek umieszczania numeracji
nieruchomości wynika przede
wszystkim z potrzeby bezpieczeń-
stwa mieszkańców. W razie ko-
nieczności do oznaczonych
budynków szybciej dojedzie pogo-
towie, straż pożarna lub inne
służby komunalne.

Ważne numery
Pod koniec maja w III Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie odbył
się festiwal muzyczny pod patronatem Prezydenta Miasta Leszna.
W festiwalu uczestniczyli młodzi wykonawcy z regionu leszczyń-
skiego. Celem konkursu jest wspieranie wszechstronnego rozwoju
uczniów szczególnie zdolnych, upowszechnianie kultury europej-
skiej i rozwijanie kompetencji językowych. Szkołę w Święciechowie
reprezentowały Wiktoria Wawrzyniak oraz Dagmara Mrozińska. W
kategorii gimnazjów uczestniczyło trzydziestu wykonawców, śpie-
wających piosenki w języku angielskim, francuskim i niemieckim.
Uczennice ze Święciechowy zaśpiewały piosenkę w języku angiel-
skim. Jury przy ocenie kierowało się między innymi poprawnością ję-
zykową, muzykalnością, warunkami głosowymi, interpretacją oraz
ogólnym wyrazem artystycznym. Do szczęśliwej dziesiątki finalis-
tów zakwalifikowała się Wiktoria Wawrzyniak. W nagrodę finaliści
uczestniczyli w warsztatach muzycznych przygotowanych przez or-
ganizatorów. Podczas obchodów Dni Leszna, 24 maja, na rynku
leszczyńskim Wiktoria ponownie z grupą finalistów zaprezentowała
się na scenie. Już po raz drugi została ona finalistką festiwalu mu-
zycznego „Muzyka nie zna granic”.
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Jak załatwić sprawę
W   U r Z ę D Z I e  G M I n y ?
Szanowni Państwo,
Rada Ministrów przyjęła rzą-

dowy program wspierania rodzin
wielodzietnych. W ramach pro-
gramu rodzinom wielodzietnym
przyznawane są Karty Dużej Ro-
dziny. Karta taka oferuje system
zniżek oraz dodatkowych upraw-
nień, a jej posiadacze będą mieli
możliwość korzystania z katalogu
oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy
transportowej na terenie całego
kraju. 

Karta Dużej Rodziny przyzna-
wana jest rodzinie, która utrzymuje
przynajmniej trójkę dzieci, bez
względu na jej dochód. Dotyczy to
także rodzin zastępczych oraz ro-
dzinnych domów dziecka. Karta
przyznawana jest każdemu człon-
kowi rodziny. Dzieci dostają ją do
czasu ukończenia 18. roku życia,
a w przypadku gdy się jeszcze
uczą, do ukończenia 25 lat, nato-
miast bez ograniczeń wiekowych -
w przypadku dzieci legitymujących
się orzeczeniem o umiarkowanym
albo znacznym stopniu niepełnos-
prawności. Rodzice mogą korzys-
tać z karty dożywotnio. 

Wniosek o wydanie karty, w
imieniu rodziny, może złożyć każdy
pełnoletni jej członek w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w
Święciechowie przy ul. Strzeleckiej
6. Karta wydawana jest bezpłatnie,

każdej osobie zgłoszonej we
wniosku, która spełnia ww. kryte-
ria. Karta Dużej Rodziny posiada
jeden, ogólnopolski wzór. Ma wy-
miary 54x85, 6 mm (takie jak np.
karta płatnicza lub kredytowa).
Karta jest spersonalizowana.
Oznacza to, że znajduje się na niej
imię i nazwisko oraz numer PESEL
jej posiadacza. Dodatkowo po-
dana jest data ważności karty, jej
numer, skrót „KDR” pisany alfabe-
tem Braille’a oraz elementy zabez-
pieczające przed jej podrobieniem.

Miejsca, w których przysługują
zniżki, oznaczone są specjalnym
znakiem „Tu honorujemy Kartę
Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze
zniżki, należy w punkcie zakupu bi-
letu wstępu okazać kartę. Z karty
każdy jej posiadacz może korzys-
tać w dowolnym czasie. Oznacza
to, że aby skorzystać z karty, nie
trzeba być całą rodziną w jednym
miejscu. Wykaz uprawnień przy-
sługujących na podstawie pro-
gramu znajduje się na stronie:
https://rodzina. gov. pl/duza-ro-
dzina. 

Serdecznie zapraszamy do
składania wniosków!

ZaSTęPca WóJTa
PaTryK TOMcZaK

W  czerwcu odbyła się XXXIV
sesja Rady Gminy. Najważniej-
szym punktem obrad było spra-
wozdanie z wykonania budżetu
gminy za rok 2013 wraz z informa-
cją o stanie mienia komunalnego.
To sprawozdanie przedstawiła
skarbnik gminy Barbara Krawiec.
Przypomnijmy więc, że dochody
gminy w minionym roku wyniosły
18. 754. 322 zł, co stanowi 102, 38
procent planowanych dochodów.
Natomiast wydatki sięgnęły kwoty
19. 154. 218 zł. Niedobór gmina
pokryła z wolnych środków finan-
sowych z lat ubiegłych oraz kre-
dytu długoterminowego w
wysokości 370.000 zł. 

W czasie sesji radni wysłuchali
pozytywnej opinii Składu Orzeka-
jącego Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Poznaniu w sprawie
realizacji budżetu. Taką samą opi-
nię wyraziły też komisje Rady. Za-
równo Regionalna Izba, jak i
Komisja Rewizyjna Rady Gminy

przedstawiły uchwałę w tej sprawie
oraz wniosek o udzielenie wójtowi
absolutorium. 

Po przedstawieniu sprawoz-
dania z wykonania budżetu za
rok 2013 oraz sprawozdania fi-
nansowego gminy Święcie-
chowa radni przyjęli oba
dokumenty. Jednogłośnie pod-
jęli też uchwałę o udzieleniu ab-
solutorium wójtowi gminy. 

Na tej samej sesji samorząd
przyjął jeszcze kilka innych
uchwał. Dotyczyły one zatwierdze-
nia rocznego sprawozdania finan-
sowego Samorządowego Ośrodka
Kultury w Święciechowie za rok
2013, zmian uchwały w sprawie
powołania Młodzieżowej Rady
Gminy Święciechowa, ustalenia
wynagrodzenia dla wójta, zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Święciechowa na lata 2014
– 2023, zaciągnięcia zobowiązania
finansowego oraz zmian w budże-
cie na bieżący rok. 

Absolutoryjna sesja

KOMUNIKAT
Uwaga właściciele nieruchomości!
Zarząd Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego przy-

pomina o konieczności dokonania zmiany deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sytuacji, gdy uczeń lub
student dotychczas zamieszkujący poza miejscem swojego stałego za-
meldowania (w internacie, na stancji, w akademiku) na okres wakacji
wraca do miejsca swojego stałego zameldowania (zmiana polega na
zwiększeniu liczby osób i wysokości opłaty).

Podobnie, po rozpoczęciu nowego roku szkolnego lub akademic-
kiego w przypadku kontynuowania nauki lub studiów (poza miejscem
stałego zameldowania) należy ponownie złożyć deklarację, tym razem
zmniejszającą liczbę osób zamieszkujących nieruchomość 

i wysokość opłaty.

Przypominamy również dyrektorom placówek edukacyjnych o moż-
liwości zmiany deklaracji na okres wakacji, powodującej zmniejszenie
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 65 540 77
93 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

ZarZąD 
KOMUnalneGO ZWIąZKU GMIn

reGIOnU leSZcZyńSKIeGO

Popularność grupy „Aktywny sportowy senior”, działającej przy
Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Święcie-
chowie, rośnie. Grupa liczy już 25 osób. W niedzielę, 15 czerwca,
seniorzy zostali zaproszeni na rajd rowerowy przez Stowarzy-
szenie Turystyki Pieszo – Rowerowej Azymut z Lipna. Hasło prze-
wodnie rajdu brzmiało „Poznajemy gminę Lipno”. Trasa liczyła 35
kilometrów. Związek zaprasza wszystkich seniorów do udziału w
tego typu spotkaniach. Przed nimi następny rajd, tym razem po
gminie Święciechowa. Na jesień planują kolejną trasę śladami
Adama Mickiewicza w Wielkopolsce. 

Jest Młodzieżowa Rada Gminy
Od 23 do 27 czerwca trwały wybory do Młodzieżowej Rady Gminy. Star-

towało w nich 22 kandydatów w wieku od 13 do 20 lat. Radę wybierali miesz-
kańcy gminy w 7 okręgach wyborczych. Do dwóch okręgów nie zgłoszono
kandydatów, a w trzech było tylko po jednym, którzy automatycznie zostali
radnymi. Uprawnionymi do głosowania byli wyborcy, także w wieku od 13
do 20 lat. Do urn poszło 29 osób.  Do Młodzieżowej Rady Gminy wybrano
12 radnych. Są nimi: Agata Łowicka - Święciechowa, Weronika Przybyła -
Święciechowa, Aleksandra Stróżyńska-Kapała - Święciechowa, Miłosz Tu-
lewicz - Święciechowa, Dominika Wawrzyniak - Święciechowa, Stefania
Bartkowiak - Gołanice, Michalina Juszczak - Piotrowice, Izabela Zawadzka
- Długie Nowe, Piotr Gross - Przybyszewo, Mikołaj Kostaniak - Lasocice, Mi-
chalina Ławniczak - Lasocice. W lipcu Młodzieżowa Rada Gminy ukonsty-
tuuje się. W kolejnym wydaniu "Kuriera..." poinformujemy o powołanym
Prezydium Rady  i osobach które będą pełnić funkcje w komisji rewizyjnej. 
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imieniny obchodzą
W lipcu

NATALIA - 27 VII
Natalia pochodzi od łacińskiego

imienia Natalis i oznacza "dzień
urodzin". Było rzadko nadawane
dziewczynkom, a być może współ-
cześnie popularność zawdzięcza
wierszom Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego do żony Natalii. Ko-
bieta o tym imieniu jest osobą dość
tajemniczą i skrytą. Kiedy coś nie
wychodzi po jej myśli, "zwija się w
kłębek" i czeka, aż wszystko się
ułoży. Lubi pieniądze i zaszczyty.
Na każdy temat ma wyrobione
zdanie. Niełatwo zasłużyć na jej
względy, dlatego ma niewielu, ale
za to wypróbowanych przyjaciół.
Jej kolorem jest niebieski, rośliną
kozłek lekarski, zwierzęciem jeż,
liczbą czwórka, a znakiem zodiaku
Waga. Imieniny obchodzi także 1
grudnia. 

W gminie Święciechowa
mieszka 58 pań o imieniu Natalia.
Najwięcej jest ich w Święciechowie
- 27, Lasocicach – 8, Gołanicach –

6, a także w Strzyżewicach, Dłu-
giem Nowem i Długiem Starem –
po 4. Natomiast w Ogrodach, Trze-
binach, Henrykowie, Niechłodzie i
Przybyszewie mieszka po jednej
pani Natalii. Wszystkim paniom o
tym imieniu życzymy pogody
ducha, pomyślności i ludzkiej życz-
liwości. 

Natalia Foralewska
z Lasocic

FILIP - 10 VII
Filip to z greckiego przyjaciel,

miłośnik koni. Jest bardzo wrażliwy
i niesłychanie dokładny. Jest też
obowiązkowy w pracy i w domu.
Filip bywa energiczny i pomysłowy,
potrafi być doskonałym doradcą i
rozjemcą. Jest lubianym towarzy-
szem, takim z którym „konie można
kraść”. Jego kolorem jest zielony,
rośliną akacja, zwierzęciem ibis,
liczbą siódemka, a znakiem zodiaku
Lew. Imieniny obchodzi też: 11
kwietnia, 1, 3, 6, 11, 14 i 26 maja, 6
i 11 czerwca, 23 sierpnia, 13 i 20
września oraz 22 i 24 października. 

W naszej gminie mieszka 19
osób o imieniu Filip. Najstarszy ma
23 lata, a najmłodszy zaledwie kilka
miesięcy. Obaj mieszkają w Strzy-
żewicach. Najwięcej Filipów
mieszka w Święciechowie – 5. Na-
stępnie w Strzyżewicach – 4, Laso-

cicach – 3, Długiem Starem i Dłu-
giem Nowem – po 2 oraz w Trzebi-
nach, Gołanicach i Przybyszewie –
po jednym. Redakcja życzy wszyst-
kim Filipom długich lat życia, prze-
pełnionych zdrowiem i szczęściem.

POŻeGnanIe
W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

21. 05 - Józefa Woźniak (1922), lasocice
30. 05 - Wanda Maria Jęsiak (1939), Święciechowa
31. 05 - Bohdan Kucharczyk (1948), Święciechowa
11. 06 - Teresa Irena Wawrzyniak (1940), Długie Stare
27. 06 - Maria Michalewicz (1931), lasocice

Filip Dybizbański
ze Święciechowy 

Najlepsi uczniowie
Uczniowie rozpoczęli już

dwumiesięczne wakacje. Ze
szkołą pożegnali się 27 czerwca
i aż do września cieszyć się
będą czasem wolnym od zadań
domowych i nauki. Wszystkim
uczniom redakcja życzy wakacji
pełnych wrażeń, wypoczynku i
pięknej pogody. 

Rady pedagogiczne oceniały
całoroczną pracę swoich uczniów.
Na uroczystości zakończenia roku
szkolnego podano nazwiska tych,
którzy zasłużyli na wyróżnienie.
Najlepsi uczniowie, otrzymali na-
grody i gratulacje. Poniżej przed-
stawiamy ich nazwiska ze szkół w
Święciechowie, Lasocicach i Dłu-
giem Starem.
Zespół Szkół w Święciecho-
wie:

Szkoła podstawowa:
Klasa IV – Cezary Dominiak,

Julia Kapała, Kacper Kołodziej-
czyk, Paulina Kulińska, Nikola
Marciniak, Agnieszka Pietrucha,
Marianna Sylwoniuk, Maksymilian
Tulewicz, Nikola Dąbrowska, Mi-
chał Sobczyński, Miłosz Pindara,
Karolina Lipowa, Wiktoria Kę-
dziora, Marta Mol.

Klasa V – Franciszek Mroziń-
ski, Robert Marciniak, Kinga An-
drzejewska, Aleksandra Groblica,
Emilia Kozłowska, Krzysztof Mro-
ziński, Zuzanna Mrozińska, Kinga
Strzelczyk, Piotr Sylwoniuk.

Klasa VI – Zofia Sobczyńska.
Gimnazjum:
Klasa I – Aleksandra Główka,

Kacper Strzelczyk.
Klasa II – Oliwia Skorupińska,

Adrian Stanek, Aleksandra Stró-

żyńska – Kapała, Jan Wójcik,
Dawid Makałowski, Wiktoria Tar-
gosz.

Klasa III – Wiktoria Wawrzy-
niak, Katarzyna Brzezewska,
Paula John, Katarzyna Rokosie-
wicz.

Stypendia: szkoła podstawowa
– Nikola Dąbrowska i Piotr Sylwo-
niuk i gimnazjum – Paula John i
Katarzyna Brzezewska. 
Zespół Szkół w Długiem Sta-
rem:

Szkoła podstawowa:
Klasa IV – Nadia Rodewald,

Julia Szwed, Daniela Szulc, Emilia
Prałat, Wiktoria Maraszek, Joanna
Kubacka, Wiktoria Burda, Julia Jó-
zefiak, Aleksandra Kaczmarek.

Klasa V – Sebastian Bestry, An-
gelika Szubart, Michał Płociniczak.

Klasa VI – Emilia Prałat, Zu-
zanna Schubert, Joachim Piwek.

Gimnazjum:
Klasa I – Maja Bodylska, Ange-

lika Bestra, Aleksandra Sta-
chowska.

Klasa II – Kornelia Chudzik, Ag-
nieszka Gierzyńska.

Klasa III – Sandra Bestra. 
Zespół Szkół w lasocicach:

Szkoła podstawowa:
Klasa IV – Wiktoria Olejniczak
Klasa V – Izabela Jankowiak,

Dominika Pietrzak
Gimnazjum:
Klasa III – Sandra Turkowiak,

Weronika Matuszewska, Amanda
Turkowiak, Michalina Ławniczak. 

Wszystkim gratulujemy osiąg-
nięć i życzymy powodzenia w przy-
szłym roku szkolnym. 

W sierpniowym numerze "Kuriera..." przedstawiamy kolejne
osoby w rubryce dotyczącej imienin. Tym razem będą to: Monika i
Jarosław. Dajemy Państwu możliwość przesłania swojego zdjęcia do
naszej redakcji. Zdjęcie pierwszej osoby, która prześle je na adres
gazeta@swieciechowa. pl, umieścimy na łamach naszej gazety.
Można też umówić się z nami i zrobić zdjęcie na miejscu. 

Wizyta w azylu
azyl dla dzikich zwierząt w święciechowskim lesie to magiczne

miejsce. Każdy to wie, kto choć raz się tam znalazł. Dzieci ze święcie-
chowskiej świetlicy już po raz drugi miały okazję odwiedzić pana Ze-
nona Demskiego i jego podopiecznych. 

Pierwszy przywitał się z dziećmi bocian. Siedział na dachu chaty i cieka-
wie zerkał na przybyszy. Potem aportował, klekotał, pozował do zdjęć, a na
koniec, już lekko zirytowany, próbował zaatakować śmiałków, którzy zanadto
się do niego zbliżali. Pan Zenon opowiedział dzieciom jego historię. Bociek
został wyrzucony z gniazda zeszłej wiosny. Jesienią odleciał z azylu, ale już
po dwóch dniach wrócił. Może w tym roku wyruszy w podróż do ciepłych
krajów… Pan Zenon pokazał także kruki i wspólnie z dziećmi poszukał śla-
dów kalekiej sowy, która po kilku latach spędzonych w klatce „przygruchała”
sobie sowiego kawalera. Para mieszka teraz na terenie azylu i przy odrobi-
nie szczęścia można ją wypatrzyć w gęstwinie gałęzi. 

Podopiecznych jest o tej porze mało. Przybywa ich wraz z upływem lata
- kalekich, osieroconych, zbyt młodych, aby samodzielnie przetrwać zimę.
Gospodarz z wielką pasją opowiada o każdym z nich, a jego historie zacie-
kawiają nawet największych łobuziaków. Dzieci bez sprzeciwu poddają się
twardym zasadom panującym w azylu – nie depczą roślin, starają się być
cicho i z wielką dokładnością sprzątają po sobie. Już nie mogą się doczekać
kolejnej wizyty, zwłaszcza że pan Zenon planuje zrobienie ula w wielkim pniu
drzewa. Z tyłu zostanie osadzone lustro weneckie, przez które będzie
można, bez przeszkód, podglądać pracowite pszczoły.
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Dom, który może być nasz

Ś r o d o w i -
skowy Dom Samopomocy w Ką-
kolewie podlega Starostwu
Powiatowemu. Jego powstanie sfi-
nansowali: wojewoda wielkopolski,
powiat i PFRON. Budynek i dwie
przylegające do niego działki
sprzedał powiatowi Urząd Miasta i
Gminy w Osiecznej. Remont i wy-
posażenie obiektu oraz przystoso-
wanie go do potrzeb osób
niepełnosprawnych kosztowało
półtora miliona złotych. Dzięki
temu powstał Dom, na który wiele
rodzin czekało. A jest on miejscem
dla osób dorosłych, chorych psy-
chicznie lub upośledzonych umy-
słowo. Może przyjąć 30
uczestników.

- Po roku działalności mogę z
pełnym przekonaniem powiedzieć,
że placówka wpisała się w życie lo-
kalnej społeczności – wyjaśnia
elżbieta Gazda - Zielony, peł-
niąca obowiązki kierownika Śro-
dowiskowego Domu
Samopomocy. - Dobrze współ-
pracuje nam się z gminą, ze
szkołą, z samorządem wiejskim.
We wsi nikt już nie dziwi się, że
nasi uczestnicy odwiedzają po-
cztę, sklepy, idą do kościoła. Nie-
którzy do nas przychodzą, oferują
pomoc. To bardzo cieszy.

W tej chwili w kąkolewskim-

Domu są 24 osoby uczęszczające
na zajęcia. Kilkoro musiało w mię-
dzyczasie zrezygnować, bo od-
czuwali silne nawroty choroby,
niektórzy mieli zbyt duże ograni-
czenia lub byli za bardzo agre-
sywni. W tym Domu uczestnicy
powinni wykonywać podstawowe
czynności samoobsługi, nie mogą
zagrażać bezpieczeństwu swo-
jemu lub innych. Ale mogą być na
wózkach, poruszać się przy cho-
dziku. Przez pierwsze trzy mie-
siące kadra placówki poznaje więc
uczestników, obserwuje ich zacho-
wanie, pozwala im określić swoje
zainteresowania. A potem rozpo-
czyna realizację programu aktywi-
zacyjno-wspierającego. Około
dwadzieściorga osób jest w Domu
od początku. Znaleźli tu swoje
miejsce i, co najważniejsze, czują
się w tym Domu dobrze i bez-
piecznie. 

Kiedy rok temu pytaliśmy panią
kierownik, co w pierwszej kolejno-
ści będą musieli zrobić, odpowie-
działa, że uruchomić pracownie.
Dla uczestników zajęć było to
ogromnie ważne. Każdy z nich jest
przecież inny, każdy oczekuje in-
dywidualnego zainteresowania.
Jeden chciałby malować, inny
szyć, jeszcze inny zagrać na pro-
stym instrumencie. Dom miał im

taką możliwość stworzyć. 
- Najwięcej chętnych zgłosiło

się do pracowni plastycznej i robó-
tek ręcznych – dodaje Elżbieta
Gazda-Zielony. – Ale zapraszamy
wszystkich także na inne zajęcia.
Kilkoro uczestników uczy się gry
na instrumentach, inni siadają przy
komputerze, ostatnio oblegana jest
pracownia krawiecka. A w pra-
cowni gospodarstwa domowego
może wykazać się każdy. Sami
przygotowują sobie jeden ciepły
posiłek w ciągu dnia. 

Aż trudno uwierzyć, że pod
okiem terapeutów zrobili karmniki
dla ptaków, szafki na kluczyki i wy-
dali pierwszy numer swojej ga-
zetki. Nazywa się „Nasz
kwartalnik”.

Uczestnicy Środowiskowego
Domu Samopomocy dojeżdżają z
Krzemieniewa, Rydzyny, Lipna i
Święciechowy. Dziesięcioro jest z
gminy Osieczna. Jeździ po nich
samochód, i to bezpośrednio pod
ich domy. Rodziny nie mają więc
problemu z dowozem swoich bli-
skich na zajęcia. Od niedawna
Dom ma swojego busa, więc jest
bardziej niezależny. Może też za-
brać uczestników na wycieczkę,
wyjazd do kina czy do muzeum.
Już tam byli.

- Niektórzy po raz pierwszy od-
wiedzili bibliotekę i obejrzeli film w
kinie – mówi Monika Poprawa,
pracownik socjalny. – Chyba
nawet nie wiedzieli, że tak można,
że poczują się normalnie wśród in-
nych ludzi. To tak jakbyśmy zapi-
sywali czystą kartę.

 - Nie zamieniłabym tej pracy na
inną – mówi Gizela Maćkowiak,
instruktorka plastyki. – Tutaj każ-
dego dnia obserwuje się efekty
zajęć. Nie tylko dlatego, że po-
wstają ładne prace, ale nasi
uczestnicy cieszą się nimi, uśmie-
chają się, są dumni z siebie. A o to
przecież chodzi.

Rehabilitantka Sławomira Sta-
chowiak opowiada, że dziewczyna
ze Świerczyny przyjechała na
wózku, a dziś już chodzi przy bal-
koniku. Wszystko ją interesowało,
miała tak olbrzymią motywację, że
rehabilitacja wręcz ją uskrzydlała.
A inna dziewczyna zwyczajnie za-
częła się uśmiechać, choć dotąd
była smutna. Rodzice jednego z
chłopaków dzwonili, że zrobił on

coś w kuchni po raz pierwszy w
życiu. A więc stać go na to.

- Nasi uczestnicy po prostu się
zmieniają – mówi Monika Bła-
szyk, pedagog i instruktorka
pracowni kulinarnej. – Są pewni
siebie, otwarci. Niektórzy nawią-
zują przyjaźnie, sympatie, myślę,
że nawet poznają uczucie miłości.
Na pewno są szczęśliwsi.

Przez miniony rok trochę zmian
zaszło też w otoczeniu Domu. Po-
jawiła się altana z grillem, stanął
garaż dla busa, utwardzono teren,
jest zagospodarowany ogród wa-
rzywny, zrobiono podjazd dla wóz-
ków. W zasadzie nic więcej nie da
się już zrobić. Co prawda w pla-
cówce przydałaby się większa
świetlica i magazyn na różne
przedmioty potrzebne w pracow-
niach, ale w budynku nie ma na
nie miejsca. 

- Współpraca z rodzicami i
członkami rodzin jest ogromnie
ważna – mówi Elżbieta Gazda -
Zielony. – Zapraszamy rodziny na
indywidualne spotkania, rozma-
wiamy o ich dzieciach czy małżon-
kach, pokazujemy zdjęcia. Ale
również organizujemy zebrania
przy kawie i spotkania na okolicz-
nościowych imprezach. Nam za-
leży, aby terapia i rehabilitacja były
wspólne, zarówno w domu rodzin-
nym, jak i w naszym Domu. Dla-
tego między innymi uczestniczyć
będziemy w wyjazdach szkolenio-
wych, w których udział wezmą ro-
dzice, terapeuci i podopieczni. To
będzie ogromne wsparcie dla ro-
dzin.

W Środowiskowym Domu Sa-
mopomocy w Kąkolewie są ciągle
wolne miejsca. Rodziny, które
opiekują się osobami chorymi psy-
chicznie lub upośledzonymi umy-
słowo, mogą skorzystać z pomocy
placówki. Uczestnicy spędzają w
niej osiem godzin dziennie, z
czego sześć na terapii. A terapia
jest skuteczna, mówią o tym za-
równo rodzice, jak i pracownicy
Domu. Warto dać taką szansę
chorym. 

Być może czekają na nią
także niepełnosprawni miesz-
kańcy gminy Święciechowa.

HalIna SIecIńSKa 

Dokładnie rok temu pisaliśmy o otwarciu Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąko-
lewie. Placówka dopiero rozpoczynała działalność, a uczestnicy poznawali Dom i pra-
cowników. Uczyli się też przebywać w grupie i niekiedy po raz pierwszy robić coś
wspólnie. Już wówczas obiecaliśmy czytelnikom, że za kilka miesięcy odwiedzimy kąko-
lewską placówkę po raz drugi. Dziś spełniamy tę obietnicę. na początek jednak przypo-
mnijmy kilka faktów.
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W sobotę, 7 czerwca, na ranczu u państwa Felerów w Ogrodach bawili się tancerze z Zespołu Pieśni i Tańca Marynia. Dzieci i
młodzież do wspólnej zabawy zaprosili swoje rodziny. Impreza przebiegała w stylu kowbojsko – indiańskim. Tancerze oraz ich
rodziny brali udział w konkurencjach z nagrodami. Mieli za zadanie m. in.: poszukiwanie złota, polowanie na bizona, przejście
rwącą rzeką, nadawanie indiańskich imion i wiele innych. Festyn rodzinny przebiegł w przyjaznej i miłej atmosferze. 

W poniedziałek, 9 czerwca, uczniowie klas II ze szkoły w Świę-
ciechowie pod opieką wychowawców uczestniczyli w dwudniowej
wycieczce do Torunia i Malborka. Pierwszego dnia, przy ponad
30-stopniowym skwarze zwiedzali z przewodnikiem Stare Miasto
w Toruniu, miejsca związane m. in. Z Mikołajem Kopernikiem. Po
południu uczniowie mieli okazję obejrzeć projekcję o wielkości i
budowie wszechświata w Centrum Popularyzacji Kosmosu w Pla-
netarium w Toruniu. Siedząc w wygodnych fotelach można było
zobaczyć najbardziej popularne gwiazdozbiory na niebie, kos-
miczne animacje itp.  Jedną z największych atrakcji pierwszego
dnia była kąpiel w fontannie -  świetna zabawa nie tylko dla ma-
łych dzieci, ale również dla gimnazjalistów. Najodważniejsi nie
zostawili na sobie suchej nitki. Po takiej zimnej kąpieli łatwiej było
znieść trudy upalnego dnia. Drugiego dnia czekał na nich jeden z
największych w Europie Środkowej zamków obronnych - Zamek
w Malborku. W Sali Kapitulnej zabrzmiała „Bogurodzica” w wyko-
naniu uczniów klas II. Wszyscy cofnęli się na chwilę do czasów
średniowiecznych. 

W niedzielę, 8 czerwca, na plaży głównej w Gołanicach odbyły się
I manewry ratownicze. Imprezę zorganizowano, aby uczcić Dzień
Ratownika. Spotkanie dostarczyło sporej dawki wiedzy o bezpie-
czeństwie nie tylko w wodzie ale i na plaży.  Jednym z ważnych
punktów było szkolenie ratowników, którzy wykonywali manewry na
otwartej wodzie. W warsztatach udział brały drużyny WOPR działa-
jące na terenie powiatu leszczyńskiego. Wykwalifikowani instrukto-
rzy przyuczali swoich podopiecznych do pracy ratowniczej. Osoby
biorące udział w warsztatach otrzymali zaświadczenie ukończenia
kursów na ratowników WOPR. Ratownicy demonstrowali metody
ratowania życia z użyciem nowoczesnego sprzętu, pracę podczas
poruszania się skuterem z platformą, podjęcie poszkodowanego i
ewakuację w bezpieczne miejsce. W trakcie manewrów odbył się
także wyścig pływacki na 1200 m wpław przez Jezioro Krzyckie. Or-
ganizatorem imprezy było Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe w Lesznie.
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Z Kroniki Święciechowy
- W okresie od 15 lutego do 5

marca 1974 roku zostały przepro-
wadzone wybory sołtysów i podsoł-
tysów. Wybór ten został
zatwierdzony przez Prezydium
Gminnej Rady Narodowej na wnio-
sek naczelnika gminy. W wyniku
wyborów sołtysami zostali: Stani-
sław Wojtkowiak – Krzycko Małe,
Antoni Poniży – Gołanice, Andrzej
Glapa – Strzyżewice, Ignacy Masz-
talerz – Święciechowa, Zygmunt
Małucki – Trzebiny, Stefan Wieczo-
rek – Niechłód, Zygmunt Andrze-
jewski – Lasocice, Jan Gurgul –

Długie Stare, Józef Dudziak – Dłu-
gie Nowe, Ignacy Kmiecik – Zabo-
rowo, Stanisław Geżba –
Henrykowo, a podsołtysami: Jan
Piotrkowiak – Gołanice, Leszek
Stróski – Strzyżewice, Stefan Dziu-
bałka – Święciechowa, Jan Bożek –
Długie Stare, Edmund Bartkowiak –
Zaborowo. Uroczyście pożegnano
długoletnich sołtysów wsi Długie
Stare – Leona Gierdę i Strzyżewic –
Jana Gawronika. 

- 8 marca: Międzynarodowy
Dzień Kobiet. Irena Pazoła, prze-
wodnicząca Koła Gospodyń Wiej-
skich w Święciechowie, bierze

udział w spotkaniu z przywódcami
partii i rządu: I sekretarzem KC
PZPR Edwardem Gierkiem i pre-
mierem PRL Piotrem Jaroszewi-
czem. W imieniu 215 członkiń KGW
Irena Pazoła przekazuje wyrazy
serdeczności, dziękuje za decyzję
partii i rządu korzystne dla rolnictwa,
zapewnia o wydajniejszej pracy,
kończąc z rozbrajającą kobiecą
szczerością „Towarzyszu Gierek, za
to wszystko, co dobrego zrobiliście,
nasze kobiety przekazały mi ser-
decznie was od nich uściskać.” 

- Maj 1974 r.: Gminna Spółdziel-
nia „Samopomoc chłopska” w Świę-
ciechowie zajęła I miejsce w kraju
we współzawodnictwie Mistrz Gos-
podarności i Kultury w roku 1973.
Załoga GS otrzymuje w dowód

uznania puchar, dyplom uznania,
nagrodę 50. 000 zł oraz nagrodę
pieniężną na cele inwestycyjne w
kwocie 2 mln zł. 

- Pracownicy Urzędu Gminy w
Święciechowie 24 maja 1974 roku
biorą udział w czynie społecznym.
O godz. 15 po zakończeniu czyn-
ności służbowych pracownicy udali
się na boisko sportowe – uporząd-
kowano, ułożono kwietnik przed
boiskiem, założono 10 m.b. chod-
nika. 

- Międzynarodowy Dzień
dziecka. W tym dniu odbyła się na
boisku sportowym w Święciechowie
spartakiada młodzieży. Program ob-
chodów był urozmaicony. Zorgani-
zowano wiele konkursów z
nagrodami. 

W połowie czerwca w święcie-
chowskiej bibliotece odbyło się pa-
sowanie na czytelnika uczniów
klas I. Pierwszoklasiści ze szkół
podstawowych ze Święciechowy i
Lasocic zjawili się wraz z wycho-
wawcami w bibliotece działającej
przy Samorządowym Ośrodku Kul-
tury w Święciechowie. Dzieci zwie-
dziły bibliotekę i zapoznały się z jej
księgozbiorem. Były też konkursy
sprawdzające znajomość różnych

baśni, bajek i innych książek dla
dzieci.

Panie bibliotekarki rozmawiały
z dziećmi o poszanowaniu książek
i sposobie ich wypożyczania. Na-
stępnie odbyło się pasowanie na
czytelnika. Po przyrzeczeniu dzieci
otrzymały pamiątkowe dyplomy
oraz drobne upominki. Na zakoń-
czenie mogły wypożyczyć sobie
książkę.

Pasowanie na
czytelnika

W poniedziałek, 16 czerwca,
oddziały przedszkolne w Lasoci-
cach odwiedziła Agata Mrozińska -
malarka. Na co dzień pani Agata
jest pracownikiem Urzędu Gminy
w Święciechowie, a z zamiłowania
jest pasjonatką sztuki i malarką.
Swoje obrazy prezentowała na

wielu wernisażach, zdobyła rów-
nież wyróżnienia za swoje prace.
Do przedszkola przywiozła kilka-
naście prac, wykonanych różnymi
technikami plastycznymi. Pokazała
malarskie narzędzia, a także po-
mogła dzieciom namalować ich
obrazy.

Malarka u
przedszkolaków

Skończył się remont
Sali Wiejskiej w Nie-
chłodzie. Prace obej-
mowały uzupełnienie
zewnętrzne tynku na
budynku, malowanie
elewacji i okien, na-
prawę rynien. Remont
kosztował 30. 817 zł, a
przeprowadzała go Fir-
ma Ogólnobudowlana
Grzegorza Matuszew-
skiego z Przybyszewa. 
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Święto Pieśni i Muzyki
Tegoroczne Dni Święciechowy przebiegały pod
hasłem muzyki i śpiewu. W niedzielę, 15
czerwca, podczas obchodów Dni Święcie-
chowy odbyło się XXXIX Wielkopolskie Święto
Pieśni i Muzyki oraz IX Przegląd chórów Szkol-
nych z programu „Śpiewająca Polska”. W cza-
sie imprezy zaprezentowało się osiemnaście
chórów szkolnych, szesnaście chórów ama-
torskich – dorosłych i sześć zespołów folklo-
rystycznych z terenu całej Wielkopolski. To
szczególne wydarzenie zgromadziło liczne
grono chórzystów, śpiewaków, tancerzy i mu-
zyków. rywalizacja konkursowa okazała się
bardzo emocjonująca. W jury zasiedli: prof.
Jadwiga Gałęska-Tritt, prof. Halina Bobrowicz i
doc. alina Pietrzak. Samo ogłoszenie wyników
z pewnością na długo pozostanie w pamięci
wszystkich uczestników. atmosfera, jaka pa-
nowała w wypełnionej po brzegi Sali Wiejskiej,
podkreślała magiczną moc muzyki. Każdy ze-
spół wyjechał ze Święciechowy z nagrodą, bo-
wiem Złote, Srebrne i Brązowe Pasma
otrzymały wszystkie chóry. Ponadto wręczono
zespołom pamiątkowe dyplomy i statuetki
uczestnictwa. niezwykle widowiskowy okazał
się także uroczysty przemarsz wszystkich wy-
konawców ulicami Święciechowy. Organizato-
rami tego wydarzenia byli: wójt gminy
Święciechowa, Oddział leszczyński Polskiego
Związku chórów i Orkiestr oraz Samorządowy
Ośrodek Kultury w Święciechowie.
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Bibliotekarz radzi

Pierwsza książka opowiada o
historii Wiktorii, która kończy zwią-
zek z hojnym, lecz agresywnym
partnerem. Ma nadzieję, że wraca
do otoczenia, które wręcz kipi od
miłujących się istot. Układając swe
życie od nowa, dochodzi do
wniosku, że dziwny jest ten świat,
a ludzie na nim jeszcze dziwniejsi.
Próbuje odbudować relacje z ro-
dziną: gderającą matką, wiecznie
obrażonym ojcem, nieustannie kłó-
cącym się nastoletnim rodzeń-
stwem oraz dobroduszną Melą -
starszą siostrą, która robi, co
może, by zapanować nad całym
tym hardym stadłem. Jakby tego
było mało, kalendarz nieuchronnie
odmierza czas dzielący Wiktorię
od spotkania z przebywającym
chwilowo na morzu szwagrem -
mężczyzną, który nigdy jej nie
lubił. Na szczęście jest też wizja
lepszego jutra. Oparta głównie na
słodkich siedmiolatkach oraz sika-
jącym wszędzie szczeniaku labra-
dora, bo zdaje się, że w tym
oszalałym świecie już chyba tylko
dzieciom i psom można ufać.
Każdy dzień upewnia w przekona-
niu, iż trzeba bardzo uważać, kogo
wpuszczamy do własnych biogra-
fii... A jeśli dodać do tego swaty i

intrygi zrzędzącej matki? Dramat!
Niestety, wszystko wskazuje na to,
że kobiety same są temu winne. 

Druga propozycja, czyli
„Ogród Oleandrów” rosy Ven-
trelli to przepełniona zapachem
włoskich ziół i kwiatów saga ro-
dzinna o czterech wyjątkowych i
silnych kobietach. Książka jest pi-
sana w pierwszej osobie – jako
wspomnienie jednej z ciotek auto-
rki. Jest też dedykowana wszyst-
kim kobietom w rodzinie. Zaczyna
się w 1938 roku. Opisuje historię
ubogiej rodziny mieszkającej na
południu Włoch. Głową rodziny
jest matka zwana “la Margiala”, ob-
darzona niezwykłymi zdolno-
ściami. Potrafi leczyć noworodki,
pomaga przy porodach, umie rów-
nież odczyniać uroki. Jednocześ-
nie żelazną ręką trzyma trzy córki:
najstarszą Rosettę, średnią Cor-
nelię i najmłodszą, zarazem narra-
torkę, Diamante. Zupełnie inaczej
traktuje mężczyzn – męża Agos-
tino i najstarszego syna Giuseppe.
Jednocześnie jednak Margiala
uczy swoje córki, jak postępować
z mężczyznami, by osiągać za-
mierzone cele. Książka napisana
jest barwnym językiem. Oddaje
życie na włoskim południu, opisuje
tamtejszą obyczajowość oraz
kuchnię. Przede wszystkim jednak
przedstawia cztery postacie ko-
biece, obdarzone silnymi charak-
terami, których życie potoczyło się
zupełnie odmiennie.

Panie z biblioteki na lato po-
lecają dwie książki „Histerie
rodzinne” Izabeli Pietrzyk
oraz „Ogród Oleandrów”
rosy Ventrelli. 
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Psotki Dorotki
W środę, 4 czerwca, w Sali

Wiejskiej w Święciechowie odbyło
się przedstawienie pt. „Wielkie
psotki małej Dorotki”. Na widowni
zasiadła najmłodsza publiczność.
Przedszkolaki z terenu naszej
gminy uważnie śledziły losy nie-
grzecznej Dorotki, która całymi
dniami zajadała się ogromną ilo-
ścią słodyczy, piła słodkie gazo-
wane napoje i garściami podjadała
chipsy i zapiekanki ze szkolnego
sklepiku. Dziewczynka wiedziała,
co to jest segregacja śmieci, ale
nigdy tego nie robiła, bo jej się naj-
zwyczajniej w świecie „nie chciało”.

„Wielkie psotki małej Dorotki” to
ekologiczny spektakl o problemie
śmieci: segregacji, opakowaniach
i ich rodzajach. To także przedsta-
wienie, które wskazuje dzieciom
odpowiednie postawy prozdro-
wotne, szczególnie te związane z
właściwym odżywianiem się. Or-
ganizatorem przedstawienia był
Samorządowy Ośrodek Kultury w
Święciechowie. Na scenie wystą-
pili artyści z krakowskiego Biura
Promocji Kultury: Roksana Maj-
chrowska, Maria Laberschek i
Jakub Zajda. 

Z a G a D K a   l I T e r a c K a
Biblioteka działająca przy Samorządowym Ośrodku Kultury w

Święciechowie ogłosiła całoroczny konkurs pn. ZaGaDKa lITe-
racKa.

Przypominamy główne punkty regulaminu:
1.  W konkursie mogą brać udział czytelnicy naszej biblioteki.
2.  W przypadku wielu bezbłędnych odpowiedzi zwycięzca zostanie

wybrany drogą losowania.
3.  Na zwycięzcę czekają nagrody niespodzianki. 
4.  Podpisane kartki z odpowiedziami należy oddać w bibliotece, ul.

Ułańska 34, do 15. dnia następnego miesiąca. 
5.  Kartka powinna zawierać: numer zagadki, autora i tytuł utworu, któ-

rego fragment drukujemy poniżej, imię i nazwisko bohatera książki oraz
swoje dane ( imię, nazwisko, adres, numer telefonu ). 

ZaGaDKa nr 6: „Kto listy pisać chciał drobnym maczkiem i po
to kupił raz maczku paczkę?”

Rozwiązanie zagadki nr 4: Drogą losowania wytypowano zwycięzcę,
którym została Lilianna Fresel. Prawidłowa odpowiedź to: A.A. Milne
"Kubuś Puchatek", bohater- Puchatek.

Starając się o tytuł „Szkoła Pro-
mująca Zdrowie”, w klasach IV-VI
w Święciechowie odbył się kon-
kurs z języka angielskiego, któ-
rego celem było reklamowanie
zdrowej żywności i zdrowego
stylu życia. Uczestnicy wykony-
wali prace projektowe w języku
angielskim. Kl.IV - „My fruit and
vegetables painting” - uczniowie
rysowali portrety wykonane z wa-
rzyw i owoców oraz podpisywali
użyte produkty w języku angiel-
skim. Kl.V - „The food pyramid” - uczestnicy przygotowywali piramidę żyw-
ności, używając angielskiego słownictwa. Kl.VI - „Healthy life”- zadanie
polegało na stworzeniu komiksu w języku angielskim dotyczącego zdro-
wego stylu życia. W konkursie wzięło udział 10 uczniów. Jury przyznało
następujące miejsca: I - Zuzanna Mrozińska, II - Kinga Strzelczyk, III - Ni-
kola Marciniak.  Sponsorem nagród było wydawnictwo Oxford University
Press. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy.
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W dniach od 29 maja do 1 czerwca zespół Razem Raźniej z Dłu-
giego Starego wybrał się na wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej. Jego
członkowie chcieli zobaczyć wszystkie najciekawsze miejsca i za-
bytki. Zwiedzili między innymi monumentalną, górującą nad
Kłodzkiem twierdzę, zabytki miasta. Następnego dnia wyjechali
do Polanicy Zdroju, gdzie zwiedzili pijalnię wód leczniczych i
Wambierzyc, gdzie obejrzeli Sanktuarium Wambierzyckiej Królo-
wej Rodzin NMP. Zespół Razem Raźniej odwiedził także czeskie
ZOO Safari. Był również czas na biesiadę przy ognisku, śpiewy i
tańce. Wracając do domu zatrzymali się jeszcze w Lądku Zdroju
i Kletnie. Wyjazd był pełen wrażeń. Członkowie zespołu śpiewa-
czego już teraz myślą, gdzie pojadą w przyszłym roku. 

W niedzielę, 22 czerwca, w Wijewie przeprowadzono II Przegląd
Muzyki i Piosenki Biesiadnej. W imprezie uczestniczyły dwa ze-
społy śpiewacze z terenu gminy Święciechowa - Cecylia i Razem
Raźniej. Na scenie zaprezentowali się także: dzieci z miejsco-
wego przedszkola, zespół muzyczny z Berlina, zespół śpiewaczy
z Drezna i zespół ludowy Wilkowo Polskie. Każdy przedstawił 15-
minutowy program artystyczny. Wykonawcy otrzymali pamiątkowe
dyplomy i statuetki. Przegląd odbył się pod patronatem wójta
gminy Wijewo, a organizatorami byli Stowarzyszenie Działajmy
Razem oraz Chór Hejnał. 

Zakończenie roku szkolnego odbyło się także w Ognisku Mu-
zycznym działającym przy Samorządowym Ośrodku Kultury w
Święciechowie. W tym roku do ogniska uczęszczało 10 osób.
Podjęły one naukę gry na skrzypcach, organach i gitarze pod
okiem instruktorów: Mariusza Sałaty i Stefana Kozaneckiego.
Cały cykl nauki to sześcioletni program dziecięcy i czteroletni pro-
gram młodzieżowy. W tym roku absolwentką cyklu młodzieżo-
wego została Zuzanna Sylwoniuk grająca na gitarze. Wszyscy
odebrali świadectwa ukończenia swojego roku nauki. Młodym mu-
zykom w występach towarzyszyli rodzice. Już teraz zapraszamy
do ogniska chętne osoby. Nabór rozpocznie się we wrześniu. 

Zakończył się sezon piłkarski 2013/2014 w Klubie Sportowym
Kormoran Święciechowa. Wzięły w nim udział 3 drużyny: senio-
rów, orlików i młodzików. Drużyna seniorów grających w A klasie
gr. I rozgrywki zakończyła 15 czerwca przegranym meczem 4:0 z
LUK Stare Bojanowo. Ostatecznie z dorobkiem 24 punktów za-
jęła XI miejsce. Drużyny orlik i młodzik, które po rundzie jesiennej
awansowały do grup mistrzowskich, zajęły w nich odpowiednio
orlik – IV miejsce i młodzik – III miejsce. Podsumowania rozgry-
wek dokonano 18 czerwca na posiedzeniu Zarządu Klubu. 

Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury
w Święciechowie Marek Tulewicz składa

serdeczne podziękowania:
Ochotniczej Straży Pożarnej w Święciechowie, Kołu

Gospodyń Wiejskich w Święciechowie, Firmie Gastro-
nomicznej Pana Wiktora adamskiego, animatorom

boisk Orlik, Firmie Instalacyjnej Pana Krzysztofa Ko-
ciuckiego, gospodarzowi Sali Wiejskiej w Święciecho-

wie, pracownikom Urzędu Gminy w Święciechowie
oraz pracownikom Samorządowego Ośrodka Kultury
w Święciechowie za zaangażowanie w przygotowanie

oraz pomoc w realizacji DnI ŚWIęcIecHOWy.

Ognisko zakończyło rok
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Prawdziwe 
historie

Nigdy nie zastanawiałam się,
na czyjej ziemi stały nasze domy.
Wiadomo było, że teren wokół nich
należał do właścicieli, a więc do
moich rodziców i pani Wery. Ale
cały „szmat” gruntu między nami
był po prostu wolny. A było tego
sporo, bo choć z daleka widzie-
liśmy domek naszej sąsiadki, to
tak naprawdę dzielił nas od niej co

ciągle widzę panią Werę, która wychodziła przed dom i sie-
działa na ławce zbitej z kilku nieoheblowanych desek. Miesz-
kała sama, bo mąż dawno odszedł na zawsze, a dzieci nie
mieli. Ten jej domek był wyjątkowy, bo naprawdę bardzo
mały. Prosto z dworu wchodziło się do niewielkiej sieni, a z
niej do kuchni. Tuż przy kuchni był tylko jeden pokoik i mała
skrytka. Pani Werze to wystarczało, bo nigdy nie przyjmowała
gości, a jedyne wizyty, na które mogła liczyć, to nasze. Przy-
najmniej raz na tydzień wpadała do niej moja mama, a my,
dzieciaki, chodziliśmy tam na śliwki. U pani Wery rosły bo-
wiem dwie duże śliwy węgierki. Pozwalała nam zrywać je do
woli, a kiedy rok był urodzajniejszy, to nawet organizowa-
liśmy sprzedaż owoców wśród sąsiadów. Pani Werze każdy
grosz się przydawał. nie była zamożna.

najmniej kilometr. Któregoś roku
nagle ten grunt podzielono na
działki budowlane. Nasz dom zna-
lazł się na skraju tego przyszłego
osiedla, ale domek pani Wery był
w samym jego środku. I wtedy zro-
dził się problem.

Bardzo szybko zaczęły powsta-
wać nowe domy. Nie muszę spe-
cjalnie wyjaśniać, że były duże,

nowoczesne, ładne. Kilka z nich
było piętrowych. Tak naprawdę to
otoczyły chatkę pani Wery i zza ich
ogrodzeń było widać tylko gałęzie
śliw węgierek. Zniknął widok są-
siadki na ławce, choć przecież
pani Wera ciągle tam była i od
wiosny do jesieni siadywała na tym
swoim zydelku. Ale jej domek prze-
stał pasować do otoczenia. Opo-
wiadała nam, że nie było tygodnia,
by któryś z nowych sąsiadów nie
przychodził i nie namawiał jej na
sprzedaż gruntu. Bo oczywiście li-
czyła się tylko ziemia, nowy wła-
ściciel na pewno by domek
zburzył. A właśnie ten dom miał dla
pani Wery największe znaczenie.
Tutaj zamieszkała zaraz po ślubie,
tu z mężem przeżyła ponad trzy-
dzieści lat, stąd wyprowadzała go
w ostatnią drogę. Nie mogłaby go
sprzedać. A obiecywano jej miesz-
kanie w mieście, miejsce w domu
opieki społecznej, troskę na jej
ostatnie lata. Podnoszono też
ciągle cenę za nieruchomość. Nic
z tego, pani Wera chciała być w tej
swojej „dziupli”, jak nazywała to je-
dyne dla siebie miejsce na życie.

Pani Wera nigdy nie opowia-
dała nam o rodzinie. Byłam prze-
konana, że nie ma nikogo
bliskiego. Zdziwiłam się więc
ogromnie, gdy pewnego lata przy-
jechał do niej młodszy brat. Naj-
pierw na kilka dni, niby na urlop.
Wtedy dowiedzieliśmy się, że pan
Janek miał żonę, dzieci, że od lat
mieszkał zaledwie kilkadziesiąt ki-
lometrów od siostry. Nie pytaliśmy
dlaczego zerwali ze sobą kontakt,
dlaczego się nie odwiedzali. Oka-
zało się jednak, że brat pani Wery
przyjechał na stałe. Rozwiódł się z
żoną, zaczęły się kłopoty ze zdro-
wiem, nie miał gdzie mieszkać. A
pani Wera była sama. Przyjechał i
został.

I znowu mogłabym powiedzieć,
że pamiętam, jak pani Wera wsta-
wiła leżankę do kuchni. Na więcej
nie było miejsca. Ona spała w po-
koju, pan Janek w kuchni. Razem
siadywali na ławce przed dom-
kiem. I razem przyjmowali sąsia-
dów, którzy ciągle składali im
propozycje kupna ich domu. Ale
teraz bronili tej swojej „posiadłości”
w dwójnasób. Nie chcieli się roz-
dzielać, gdzieś wyprowadzać, nie
marzyli o żadnych luksusach. Na
nieszczęście pani Wera zaczęła
chorować. Mnie już wtedy nie było
w domu. O tych tygodniach i mie-
siącach choroby naszej sąsiadki
dowiadywałam się od mamy. Było
mi jej bardzo żal, choć tak na-
prawdę cieszyliśmy się, że ma
opiekę, że pan Janek nigdy jej nie
zostawił i że - choć sam słaby - or-
ganizował ten ich zwyczajny dzień.

Pani Wera odeszła cichutko.
Nie ma jej już na tym wielkim
osiedlu. Jest pan Janek i…

O tym koniecznie chciałam
opowiedzieć. Przez ponad dzie-

sięć lat, gdy rodzeństwo mieszkało
w swoich dwóch izbach, nikt do
nich nie przyjeżdżał. Tak jak kiedyś
sama była pani Wera, tak potem
sami byli Janek i Wera. Myślę, że
na swój sposób czuli się szczę-
śliwi, a na pewno spokojni. Kiedy
pan Janek został sam, nagle za-
częły przyjeżdżać do niego dzieci.
Ma dwóch synów i córkę. Ma też
wnuczki. Wiem, że domek cioci
Wery nigdy im się nie podobał.
Mama mówi, że często to demon-
strowali. A to, że taki stary i znisz-
czony, to, że za mały dla całej
rodziny. To znowu, że szkoda w
niego ładować pieniądze. W pod-
tekście zawsze dało się usłyszeć,
że najlepiej sprzedać ruderę.
Oczywiście każde z dzieci uwa-
żało, że to ono właśnie dokona naj-
korzystniejszej sprzedaży i że
potem zaopiekuje się tatą. Moja
mama słyszała te rozmowy i te
obietnice. Dzieci zwyczajnie przy-
jeżdżały po pieniądze.

Moi rodzice sprzedali dom na
tamtym osiedlu. Kupili działkę i po-
stawili wolno stojący budynek.
Znowu mają sąsiadów o kilometr
dalej. Oczywiście bez pani Wery i
bez pana Janka. Myślę, że nieraz
tęsknią do dawnych czasów. Tym
bardziej że teraz oni są w wieku
pani Wery. Na szczęście mają
mnie i moich bliskich. A ja ciągle
obiecuję sobie, że pojadę w tamte
rodzinne strony. Jestem ciekawa,
czy domek pani Wery stoi na
swoim miejscu, czy dzieci pana
Janka go sprzedały? A może same
„zburzyły przeszłość” cioci i posta-
wiły tam swój dom? Może zapusz-
czają własne korzenie? Tak chyba
byłoby najlepiej. W miejscu, gdzie
kiedyś stała nieoheblowana ławka,
mogłyby bawić się prawnuki pana
Janka. 

I ciocia Wera chyba by tego
właśnie chciała.

SPISała HalIna SIecIńSKa
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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi
od 1 do 14 do odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy
przesłać pod adresem redakcji lub na e-mail: gazeta@swieciechowa.pl
(prosimy podać adres zamieszkania). Rozwiązaniem konkursu ogło-
szonego w ostatnim numerze „Kuriera...” było hasło: cZeKaM na Wa-
KacJe. W drodze losowania wyłoniliśmy zwycięzcę. Jest nim Mateusz
Szewczyk z leszna. Nagrodę można odebrać w Samorządowym
Ośrodku Kultury w godz. od 8.00 do 15.00. Gratulujemy. Na rozwiąza-
nia czekamy do 20 lipca.  

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Najbliższe tygodnie przyniosą Ci
szczęście w miłości. Stałe związki
wzmocnią się, a single mogą spotkać
partnera na życie. W pracy gwiazdy
wróżą awans. Koniecznie skontroluj
zdrowie. 

Byk 20.04-20.05
Odmłodniejesz. Pojawią się nowe

pomysły, dzięki którym nabierzesz
blasku. A ważna dla Ciebie sprawa za-
kończy się sukcesem. Pod koniec
miesiąca wybierz się na urlop. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Czekają Cię ważne decyzje. Bę-

dziesz musiała z czegoś zrezygno-
wać, by zyskać coś innego. Nie
„wylewaj jednak dziecka z kąpielą”.
Odezwij się do przyjaciół, jesteś im po-
trzebna.

rak 22.06-22.07
Pokaż, że umiesz się sprawdzić w

trudnych sytuacjach. Zyskasz satys-
fakcję i pieniądze. W uczuciach nieco
zawirowań. Nie przesadzaj z oczeki-
waniami. Dobre finanse. 

lew 23.07-22.08
Może się zdarzyć, że właśnie teraz

będziesz tą trzecią. Burzliwe zmiany
wyjdą Ci jednak na dobre. Oczekuj
wspaniałego prezentu. Pomyśl o kilku
dniach urlopu.

Panna 23.08-22.09
Będziesz wystawiona na liczne

próby. Kieruj się rozumem i pamiętaj,
że inni też mają swoje racje. Zdrowie
w porządku, ciesz się więc tym, co
masz. W drugiej połowie miesiąca nie-
spodzianka. 

Waga 23.09-22.10
Najbliższe dni przyniosą ważne

spotkania, których efekty mogą zmie-
nić Twoje życie zawodowe. W spra-
wach uczuć spodziewaj się wyznań,
może zaręczyn, a na pewno wielu do-
brych chwil. Oczekuj ważnej przesyłki. 

Skorpion 23.10-21.11
Nie pozwól na to, by druga po-

łówka wymigiwała się od wspólnych
zajęć. Potrzebna jest Wam szczera
rozmowa i podział obowiązków. Pod
koniec miesiąca spodziewaj się przy-
pływu gotówki.

Strzelec 22.11-21.12
Warto ułożyć sobie dobre stosunki

z osobami, których nie lubisz. Będzie
Ci się lepiej pracowało. Nie przesadzaj
z porządkami w domu. Pomyśl o dłuż-
szym urlopie. 

Koziorożec 22.12-19.01
Zwróć większą uwagę na finanse.

Nie wszystkie planowane przez Ciebie
transakcje mogą być korzystne. W
domu ktoś bliski czeka na szczerą roz-
mowę, a Ty czekaj na ważny list. 

Wodnik 20.01-18.02
Spotkasz się z kimś z dawnych lat.

To może być bardzo ciekawy wieczór
wspomnień. W pracy poznasz nie-
zwykle intrygującą osobę. Kto wie,
może to będzie początek przyjaźni.

ryby 19.02-20.03
Czujesz się samotna? Cierpliwo-

ści. Urlop przyniesie oczekiwane
zmiany. A w pracy nowa propozycja
zawodowa. Może nawet wymagać
wyjazdu na dłużej. Przemyśl ją. 

(: (: HUMOR :) :)
Spotykają się dwie dżdżownice,
pierwsza pyta się drugiej.
- Co tak głośno było wczoraj u Cie-
bie?
- No, wiesz - odpowiada druga -
chcieli wczoraj starego wyciągnąć
na ryby.

* * *
Egzamin poprawkowy. Profesor
pyta studenta:
- Czy pan w ogóle chce skończyć
te studia?
- Oczywiście, że chce!
- To właśnie pan skończył! 

* * *
Spotyka pająk pająka:
- Cześć, co robisz?
- Gram w motylki.
- Skąd je masz?
- A, ściągnąłem sobie z sieci…

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

Dziś propozycja dania z
ciastem francuskim. Bardzo
łatwo je przygotować. a
smakuje pysznie - sprawdzi-
liśmy. 

Składniki: 1 opakowanie ciasta
francuskiego, 1 cebula, 500 g pie-
czarek, 500 g mielonego mięsa
drobiowego, 2 jajka, 3-4 łyżki bułki
tartej, oliwa, sól, pieprz, gałązki ty-
mianku do dekoracji. 

Sposób przyrządzenia: Przy-
gotować składniki na farsz: pie-
czarki umyć pod bieżącą wodą i
pokroić na małe kawałki. Cebulę
obrać i pociąć w małą kostkę. Na
patelni rozgrzać odrobinę oliwy i
podsmażyć cebulę. Dodać pokro-
jone w kostkę pieczarki. Doprawić
solą i pieprzem. Smażyć do odpa-
rowania płynu. Do grzybów z ce-
bulą dołożyć mięso mielone.
Rozdrobnić je i podsmażyć. Farsz
przełożyć do miseczki i ostudzić.
Następnie wbić jedno jajko. Do na-
dzienia wsypać 3-4 łyżki bułki tartej
i całość wyrobić dłonią. Masa nie
powinna być jednolita. Doprawić
do smaku solą i pieprzem. Ciasto
francuskie rozwinąć. Równomier-
nie wyłożyć na nie przygotowany
farsz. Całość starannie zwinąć w
roladę, tak by farsz nie wypadł. Ro-
ladę posmarować jajkiem i zrobić
kilka nacięć na wierzchu, by para
miała ujście. Piec ok. 40 min w
temp. 200 st. C. z termoobiegiem.
Ozdobić tymiankiem. 

Polecamy
pyszną
roladę

Zioła poprawiają nastrój,
wspomagają trawienie, działają
jak antybiotyk. Warto je mieć na
działce lub po prostu na parape-
cie. I oczywiście z nich korzystać.
Podajemy dwie ziołowe propozy-
cje z mięty i rozmarynu.

Mięta. Sprawdza się przy kłopo-
tach żołądkowych, uśmierza ból i
odświeża oddech. Drobne listki za-
wierają olejki eteryczne, a także fla-
wonoidy, dzięki którym mięta działa
rozkurczająco. Mięta jest idealna
przy kłopotach z trawieniem. Sa-
łatka z dodatkiem świeżych listków
to obowiązkowa pozycja do dań
mięsnych. Likwiduje kolkę, wzdęcia,
przynosi ulgę przy bólach brzucha,
stymuluje wydzielanie soku żołąd-
kowego i wytwarzane żółci. Pomoże
także cierpiącym na zespół jelita
drażliwego. Jeśli mamy za sobą
nerwowy dzień, warto przygotować
napar miętowy. Do litra wrzątku

trzeba wrzucić garść listków i parzyć
10-15 minut pod przykryciem. Napój
pozwoli się odprężyć. Z naparu
można też przygotować okłady sku-
teczne przy migrenie.

rozmaryn. Już w starożytności
znany był jako „zioło pamięci”. Wy-
korzystywano go, by poprawić kon-
centrację. Zawarte w nim
substancje działają pobudzająco
oraz przeciwbólowo i przeciwzapal-
nie. Rozmaryn to skuteczny środek
na problemy trawienne, pobudza
perystaltykę jelit i łagodzi wzdęcia.
Świeże ziele ma właściwości prze-
ciwgrzybiczne i przeciwbakteryjne,
zaś olejki rozmarynowe zaleca się
osobom z łuszczycą i trądzikiem.
Idealny jest dla seniorów. Doskona-
łym sposobem na poprawę koncen-
tracji jest kąpiel z odwarem z
rozmarynu. 4-5 świeżych liści obra-
nych z gałązek rozmarynu zalać na-
leży 1 litrem wody. Dodać łyżkę
oliwy. Zagotować, odstawić na 15
minut. Przecedzić odwar i wlać do
wanny z ciepłą wodą. Zażywać ką
pieli przez 10-15 minut. 

Magia ziół
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Narkomania
Wakacje to okres wzmożonej
działalności dealerów narkotyko-
wych. Szukając nowych odbior-
ców swojego towaru, nie wahają
się wciągać w uzależnienie ludzi
bardzo młodych, a nawet dzieci.

Pamiętaj, że biorąc narkotyki:
• oszukujesz samego siebie,
• nie masz czasu dla przyjaciół,
• zabierasz sobie radość,
• narażasz się na uzależnienie,
• zmniejszasz swoją sprawność fi-
zyczną i intelektualną,
• zachowujesz się nieprzewidywal-
nie nawet dla siebie,
• pozbawiasz się wolności,
• inni mogą tobą kierować,
• niszczysz organizm i narażasz się
na wczesną śmierć.
• Jeśli ktoś częstuje cię narkotykami
lub czymś, czego nie znasz i obie-
cuje miłe doznania, a ty nie wiesz,
jak się zachować, porozmawiaj o
tym z osobą zaufaną, może to być
ktoś bliski albo inny dorosły, lub za-
telefonuj do:

Policyjnego Punktu Pomocy
Ofiarom Przestępstw

Poznań, ul. Wyspiańskiego 7
Tel. 84-120-67 lub 84-120-68,

który zapewni ci pełną
anonimowość.

Zwróć uwagę na otoczenie!
O kontakcie osoby z narkotykami
świadczą następujące zachowa-
nia:
• nagłe i nieuzasadnione niepowo-
dzenia w nauce,
• niczym nieuzasadnione zmiany
nastroju,
• późne powroty do domu w stanie
typowym dla upojenia alkoholo-
wego (niewyraźna bełkotliwa mowa
„wodniste” oczy, powiększone źre-
nice), lecz bez zapachu alkoholu,
• nocowanie poza domem bez
wcześniejszych uzgodnień,
• agresywne zachowanie się lub
nagłe wybuchy paniki i lęku,
• utrata łaknienia i nagły spadek
wagi ciała,
• zaczerwienienie i obrzęk powiek,
wąskie lub nazbyt powiększone źre-
nice,
• posiadanie substancji przypomi-
nających narkotyki – tabletki, biały,
kremowy lub brązowy proszek, zie-
lone pokruszone liście,
• specyficzne akcesoria – małe fo-

liowe torebki, papierowe kopertki,
bibuła papierosowa, szklane lufki,
fajki, kawałki srebrnej folii, kolorowe
znaczki z nadrukami.

Młodzi ludzie sięgają po narko-
tyki ponieważ:
• nie chcą czuć się „gorsi”,
• zaspokajają ciekawość,
• nie potrafią odmówić,
• naśladują dorosłych,
• pragną pokonać własną nieśmia-
łość i kompleksy,
• nie radzą sobie z problemami,
• chcą zwrócić na siebie uwagę,
• nudzą się.

Pamiętaj! Zawsze możesz liczyć
na pomoc niżej wymienionych
służb ratunkowych:

Policja… 997
Straż pożarna …. 998

Pogotowie ratunkowe… 999
Telefon ratunkowy …. 112

Nad wodą
nie zawsze pamiętamy, że woda
– nawet ta najspokojniejsza – jest
groźnym, niebezpiecznym żywio-
łem. Większość utonięć oraz po-
ważnych uszkodzeń ciała,
doznanych podczas kąpieli, jest
rezultatem lekkomyślności.

Dlatego pamiętaj:
• kąp się tylko w miejscach do tego
przeznaczonych i odpowiednio
oznakowanych, przestrzegaj regu-
laminu kąpieliska i poleceń ratowni-
ków,
• nie wchodź do wody natychmiast
po jedzeniu, po grach sportowych,
po dłuższym opalaniu się lub gdy
jesteś jeszcze rozgrzany,
• przed kąpielą skorzystaj z na-
trysku. Jeśli go nie ma, ochłodź
wodą głowę, kark i klatkę piersiową.
Nigdy nie skacz na głowę do nie-
znanej wody. Przed każdym pierw-
szym skokiem sprawdź głębokość i
dno. Nie skacz do wody płytszej niż
2,5 m,
• bezwzględnie wystrzegaj się alko-
holu.

Pożar
Pożar to niekontrolowane spala-
nie w miejscu, w którym nie
wolno palić ognia.

Gdy zauważysz pożar:
• wezwij straż pożarną – nr 998 lub

112 z telefonu komórkowego,
• niezwłocznie opuść miejsce po-
żaru,
• zaalarmuj dorosłych.

Podczas pożaru:
• jeżeli pali się trawa, papier,
drewno, meble, ubrania – do ga-
szenia użyj wody,
• gdy pali się rozlana benzyna,
nafta, rozpuszczalniki – zduś ogień
kocem, kurtką, płaszczem,
• gdy pali się urządzenie elektryczne
– wyjmij wtyczkę z gniazdka siecio-
wego, zduś płomień kocem – nigdy
nie polewaj wodą urządzeń elek-
trycznych będących pod napięciem.

Pamiętaj!
• ogniska rozpalaj tylko w miejscach
oznakowanych przez służbę leśną i
nadzorowanych przez osoby doro-
słe,
• zabawa zapałkami to pożar, który
może zniszczyć twój dom, szkołę
lub las, na którego odnowienie po-
trzeba wielu lat,
• w żadnym wypadku nie próbuj
„majsterkować” przy sprzęcie pod-
łączonym do gniazdka elektrycz-
nego, a tym bardziej przy samym
gniazdku,
• unikaj miejsc, gdzie leżą beczki,
pojemniki czy puszki niewiadomego
pochodzenia, nie tylko ze względu
na łatwopalne, ale również trujące
substancje, które mogą się w nich
znajdować,
• gdy znajdziesz przedmiot przypo-
minający granat lub jakikolwiek po-
cisk, nie dotykaj go, nie próbuj go
rozbierać i pod żadnym pozorem
nie wrzucaj do ognia. Wybuch może
spowodować twoją śmierć lub
trwałe kalectwo. O znalezieniu nie-
wypału zawiadom dorosłych.

Przestępczość
ludzie bardzo młodzi, a nawet
dzieci, często są ofiarami ban-
dyckich rozbojów i wymuszeń.
Dzieje się tak dlatego, że sprawca
– najczęściej działający z zasko-
czenia – typując potencjalną
ofiarę wybiera tę, która jego zda-
niem będzie stawiała najmniejszy
opór. Powodem ataku może być
np. telefon komórkowy czy
rower, ale również rzeczy dużo
mniej wartościowe – modna
czapka czy buty.

Dlatego też zapamiętaj nasze
rady:
• bądź zorientowany, wiedz, co się
wokół ciebie dzieje – pilnuj się,
• dbaj o swoją sprawność fizyczną,
• sprawiaj wrażenie pewnego siebie
i ufaj we własne siły,
• nie korzystaj z ofert podwiezienia
przez obcych,
• w porze wieczorno-nocnej nigdy
nie wracaj do domu samotnie,
• unikaj miejsc nieoświetlonych,
przechodnich bram i zarośli.
Jeśli jednak zostaniesz napadnięty:
• jeśli nie masz szans na ucieczkę
czy też skuteczną obronę, nie staraj
się za wszelką ceną walczyć z na-
pastnikiem, lepiej oddać mu ko-
mórkę czy portfel, nie ryzykując przy
tym życiem czy zdrowiem,
• typowy rabuś ma mało czasu i za-
dowoli się małą kwotą – zawsze le-
piej oddać parę złotych niż zostać
pobitym,
• natychmiast powiadom policję o
zdarzeniu – upływający czas oddala
szansę zatrzymania napastnika,
• postaraj się przekazać policji jak
najwięcej szczegółów, każda infor-
macja może okazać się bezcenna,
zwłaszcza jeśli dotyczy wyglądu
sprawcy, jego charakterystycznych
cech zachowania, chodu, mowy lub
kierunku oddalenia się,
• pamiętaj, aby nie zacierać ża-
dnych śladów pozostawionych
przez złoczyńcę, a zwłaszcza nie
dotykać przedmiotów, z którymi
wcześniej się stykał,
• zawsze, kiedy dzieje się coś złego,
każdy, nawet dziecko może za-
dzwonić na numer alarmowy policji
997.

UWAGA NA WAKACJACH

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Zarządzania Kryzysowego

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Wydział Prewencji
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Turniej rycerski w gimnazjum

W poniedziałek, 2 czerwca, uczniowie klas drugich z Gimnazjum w Święciechowie przygotowali jeden wspólny projekt pt. “Turniej Ry-
cerski". W ramach projektu uczniowie musieli wykazać się znajomością lektury Henryka Sienkiewicza pt. “Krzyżacy”, życiorysem au-
tora, wiedzą o kulturze i historii średniowiecza. Zaprezentowali walkę ze “smokiem”, gry i zabawy średniowieczne, udzielenie pierwszej
pomocy, tańce i obyczaje epoki. Podziękowania należą się rodzicom, którzy przygotowali stragany ze średniowiecznymi potrawami.
Nad projektem czuwały nauczycielki Bogumiła Kuźniak i Katarzyna Przybylska. Uczniowie udowodnili, że przygotowanie projektu nie
musi być nudne, wręcz przeciwnie - dla wszystkich były wielką przyjemnością i atrakcją.

Taka noc jest tylko raz w roku. W sobotę, 21 czerwca, nad jeziorem w Gołanicach przeprowadzono uroczyste obchody Nocy Święto-
jańskiej. Tradycyjnie mieszkańcy gminy szukali kwiatu paproci, a miejscowe nimfy w towarzystwie Neptuna przygotowały obrzęd świę-
tojański. Do tańca przygrywał zespół muzyczny Power, a późnym wieczorem na niebie rozbłysnął pokaz sztucznych ogni. Dobrej
zabawie nie przeszkodziły nawet krople deszczu. Organizatorami imprezy byli: Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie, Rada
Sołecka Gołanic i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. 

Noc Świętojańska w Gołanicach
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