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Witaj maj,
Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Święciechowie rozpoczęły się mszą św. w intencji Ojczyzny w miejscowym kościele.

Mszę odprawił ks. Błażej Stróżycki. Uczestnicy obchodów przenieśli się na rynek pod pomnik ku czci żołnierzy i ofiar wojen.
Tam odbyła się patriotyczna manifestacja, z udziałem uczniowów Szkoły Podstawowej ze Święciechowy. Głos zabrał także
wójt gminy Marek Lorych. W obchodach rocznicowych uchwalenia konstytucji udział wzięły poczty sztandarowe z terenu na-
szej gminy, strażacy oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Śmigla. 

Obchody połączone zostały z Dniem Strażaka, które przypadają na dzień czwartego maja. Po manifestacji na rynku uro-
czystość przeniosła się pod remizę OSP w Święciechowie. Teren wokół jednostki został poszerzony - przed dobudowanym
garażem wyłożona została kostka brukowa. Przeniesiono także obelisk. A z okazji Dnia Strażaka poświęcono nową figurę św.
Floriana umiejscowioną na murze OSP. Wójt gminy Marek Lorych oraz prezes odziału zarządu gminnego Jerzy Machowiak
wręczyli dziesięć odznak “Strażak Wzorowy”. Za zasługę 30-stu lat w OSP odznaczony został Waldemar Dworak. 

Na uroczystości zaprosili: wójt gminy Święciechowa, Samorządowy Ośrodek Kultury oraz Ochotnicza Straż Pożarna w
Święciechowie. 

trzeci maj!
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Ulicami Święciechowy i Lasocic
Wieczorem 12 kwietnia wierni z

parafii pw. św. Jakuba w
Święciechowie uczestniczyli w
Drodze Krzyżowej ulicami miejsco-
wości.

Przy poszczególnych stacjach
krzyż kolejno przejmowali: Ojcowie
Różańcowi, samorządowcy, młodzież
przygotowująca się do bierzmowania,
Matki Różańcowe, rolnicy, dzieci
szkolne, Rada Parafialna, zespoły
śpiewacze, dzieci pierwszokomu-
nijne, nauczyciele, strażacy OSP, tan-
cerze z ZPiT Marynia, Koło Gospodyń
Wiejskich oraz ministranci. Wierni
przy blasku pochodni wsłuchali się w
wizje błogosławionej Anny Katarzyny
Emmerich, według których powstał
film "Pasja", przedstawionych przez
lektorów. Droga Krzyżowa przeszła
ul.: Kościelną, Ułańską, Szkolną,
Rynek oraz św. Marka. 

Wkraczając w Wielki Tydzień w piątek, 12 kwietnia, ulicami parafii
w Lasocicach przeprowadzono Drogę Krzyżową. Całość rozpoczęła i
zakończyła się przy kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lasoci-
cach. Jak każdego roku w rozważaniach licznie wzięli udział mieszkańcy
parafii. Strażacy z Przybyszewa i Lasocic odpowiadali za bezpieczeństwo,
asystę i pilnowanie porządku. Rozważania czytała miejscowa młodzież. 
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Jak załatwić sprawę
W   U r Z ę D Z I E  G M I N y ?
Szanowni Państwo!
Na dzień 26 maja 2019 r. wyznaczono wybory do Parlamentu Euro-

pejskiego. Głosowanie rozpocznie się o godz. 7, a zakończy o godz. 21.
Z ww. wyborami wiąże się kilka dat, które mogą się okazać przydatne.

1. Do 13 maja wyborcy niepełnosprawni mogą zgłaszać do Komisarza
Wyborczego w Lesznie swój zamiar do głosowania korespondencyjnego,
w tym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w al-
fabecie Braille'a.

2. Do 17 maja można składać wnioski do wójta gminy o sporządzenie
aktu pełnomocnictwa do głosowania. Osoby o znacznym lub umiarkowa-
nym stopniu niepełnosprawności, jak również wyborcy, którzy w dniu gło-
sowania ukończą 75 lat, mogą w ten sposób wyznaczyć pełnomocnika,
który w dniu wyborów odda za nich głos.

3. 21 maja to ostateczny termin dla wyborców o dopisanie się do wy-
branego przez siebie obwodu głosowania.

Ponadto informujemy wszystkich, że siedziby lokali wyborczych nie
zmieniły się. Zatem mieszkańcy Święciechowy będą mogli oddać swój
głos w lokalu wyborczym w szkole w Święciechowie (ul. Szkolna 15). Dla
mieszkańców Krzycka Małego, Gołanic, Piotrowic, Niechłodu, Strzyżewic,
Henrykowa i Książęcego Lasu głosowanie odbędzie się w Samorządo-
wym Ośrodku Kultury w Święciechowie (ul. Śmigielska 1a). Mieszkańcy
Przybyszewa, Lasocic i Ogrodów będą głosować w szkole w Lasocicach
(ul. Szkolna 13). Natomiast w szkole w Długiem Starem przy ul. Lesz-
czyńskiej 1 odbędzie się głosowanie mieszkańców Długiego Starego, Dłu-
giego Nowego i Trzebin. 

Obydwa lokale wyborcze w Święciechowie będą dostosowane do po-
trzeb wyborców niepełnosprawnych.

Zapraszamy do udziału w wyborach!

ZASTęPcA WóJTA
PATryK TOMcZAK

Parafia oraz społeczność szkolna w Długiem Starem zapraszają
na kolejną edycję Przeglądu Piosenki Religijnej. 

Koncert dedykowany jest Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. 
Koncert odbędzie się w niedzielę, 26 maja, godz. 15

w kościele Św. Marcina w Długiem Starem. Zapraszamy!

Strajk nauczycieli

W poniedziałek, 8 kwietnia,
nasza redakcja udała się do
Szkoły Podstawowej w Święcie-
chowie. Tego dnia w całym kraju
ruszył strajk nauczycieli. Do szkoły
udaliśmy się przed południem. Na
tamtą chwilę we wszystkich trzech
szkołach w naszej gminie: Świę-
ciechowie, Lasocicach i Długiem
Starem doszło do strajku. Rozma-
wialiśmy z przewodniczącą Za-
rządu ZNP w Święciechowie
Elżbietą Skorupińską. Pierwszego
dnia strajku w szkole w Święcie-
chowie zjawiło się jedno dziecko,
w Lasocicach siódemka dzieci, a w
Długiem Starem nie było żadnego
ucznia. 

Na wszystkich drzwiach do bu-
dynku szkoły zamieszczono pla-
katy informujące o zaistniałej
sytuacji: Drodzy Rodzice! Protes-
tujemy, bo zależy nam na edukacji
waszych dzieci. Jak przyznaje
jedna ze strajkujących nauczycie-
lek, ten plakat jest bardzo wy-
mowny. Nauczyciele stawiali się w
szkole w godzinach swojej pracy,
nie prowadzili jednak zajęć. Prze-
bywali w pokojach nauczyciel-
skich. W niektórych placówkach
naszej gminy zajęcia odbywały się
zgodnie z planem po świętach
wielkanocnych. Strajk we wszyst-
kich szkołach zawieszony został
26. kwietnia. 

W IX edycji Regionalnego Dziecięcego Przeglądu Pieśni Ludowej
"Kukułeczka" w Zespole Szkół w Tulcach udział wzięło ponad 150
młodych artystów z różnych części Wielkopolski. Organizatorem im-
prezy było Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej "Otwórz się
na folklor". Wszyscy wykonawcy ocenieni zostali przez profesjonalne
jury. Zaraz po przeglądzie przeprowadzono także warsztaty wokalne.
Miło nam poinformować, iż główną nagrodę za popisy solowe otrzy-
mała Maja Małecka ze Święciechowy. Występy młodzieży oceniano
w trzech kategoriach wiekowych. W kategorii I solo (uczniowie klas 0
- III) miejsce I zdobyła Maja Małecka ze Szkoły Podstawowej w Świę-
ciechowie, natomiast w kategorii II solo (uczniowie klas IV-VI) miejsce
III przyznano Kindze Dybizbańskiej ze Szkoły Podstawowej w Świę-
ciechowie. Wszystkim uczestnikom festiwalu wręczono dyplomy i
drobne upominki, a najlepsi otrzymali dodatkowo statuetkę "Kuku-
łeczki".

W dniach od 24 do 26 kwietnia uczniowie klas Vb i VIb ze Szkoły Pod-
stawowej w Święciechowie wzięli udział w trzydniowej wycieczce
szkolnej. Zwiedzanie rozpoczęli od Ojcowskiego Parku Narodowego.
Przewodnik pokazał im m.in. Maczugę Herkulesa, zamek w Ojcowie
czy Grotę Łokietka. Drugiego dnia uczniowie udali się do Krakowa.
Tam zwiedzili zamek i katedrę na Wawelu, Smoczą Jamę, Sukien-
nice, kościół Mariacki i liczne zabytki archeologiczne. Ostatniego dnia
wybrali się na pieszą wycieczkę po Dolinie Będkowskiej, zwiedzili
także Jaskinię Nietoperza oraz Wyżynę Krakowsko - Częstochowską. 
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imieniny obchodzi
W   m a j u 

ESTERA  - 23 V
Imię to ma swój początek w Bib-

lii. Pochodzi najprawdopodobniej od
hebrajskiego słowa ester (gwiazda).
Estera jest kobietą silną i inteli-
gentną. Świetnie radzi sobie w trud-
nych sytuacjach i potrafi zachować
zimną krew. Jednocześnie jest am-
bitna, pewna siebie, wesoła i bardzo
towarzyska. Uwielbia przebywać
wśród ludzi. Źle znosi samotność.
Ceni przyjaźń i miłość. Jest ro-
dzinna i opiekuńcza. Wrażliwa na
sztukę, piękno oraz krzywdę słab-
szych. Estera ma świetną intuicję,
nie ulega wpływom, żyje według
swoich zasad. Potrafi bronić swo-
jego zdania. Nie lubi się kłócić, ale
jeśli ktoś zajdzie jej za skórę, potrafi
tupnąć nogą. To kobieta lubiąca
zdrową rywalizację. Często uprawia
więc sporty, które uznawane są za
ekstremalne lub męskie. Zawodowo
sprawdzi się w branżach, które wy-
magają zdyscyplinowania, umiejęt-
ności organizatorskich i stalowych
nerwów. By w pełni się realizować,

powinna obejmować posady, które
dają możliwość rozwoju i awansu.
Estera imieniny obchodzi także 17
lipca i 19 grudnia. 

W naszej gminie mieszkają za-
ledwie dwie panie o tym imieniu.
Obie są mieszkankami Święcie-
chowy. 

Estera Kuźniak 
ze Święciechowy

Kompozycje na święta

W sobotnie popołudnie 6 kwiet-
nia w Sali Wiejskiej w Strzyżewi-
cach odbyły się kolejne warsztaty
z projektu pt. "Kreatywne integra-
cje". Projekt dofinansowany został
przez Fundację Orlen - Dar Serca.
Spotkanie upłynęło w ciepłej, in-
spirującej atmosferze wśród cu-

downych kobiet. Mieszkanki po-
wiatu pod czujnym okiem florystki
Ilony Kominowskiej z leszczyńskiej
kwiaciarni "Jedna na milion" two-
rzyły wielkanocne stroiki. Panie z
niecierpliwością czekają już na ko-
lejne spotkanie przy kawie i cias-
tku. 

Kapliczka w lesie
W sobotnie popołudnie 13 kwietnia odbyło się uro-
czyste poświęcenie kapliczki w lesie przy drodze Piot-
rowice - Gołanice.

Na pomysł odnowienia ka-
pliczki wpadł Przemysław Warliń-
ski z Piotrowic, który wykonał
drewnianą kapliczkę na nowo. Wy-
rzeźbieniem nowej figury Jezusa
Frasobliwego zajął się rzeźbiarz
Jerzy Sowijak z Bukówca Gór-
nego. Wszyscy zainteresowani
spotkali się przy Sali Wiejskiej
skąd wspólnie udali się na miejsce.
W lesie przytoczono krótko histo-
rię kapliczki, a następnie ksiądz
Andrzej Pajzderski dokonał jej po-
święcenia. Przypomnijmy pokrótce
historię kapliczki. W roku 1938 do
Piotrowic przybył młody nauczyciel
Józef Borowiak. Kiedy wybuchła
wojna przeniesiono go do Pawło-
wic. Tam pracował jako parobek.
Do Piotrowic wrócił od razu po
działaniach wojennych. Później
został dyrektorem święciechow-
skiej szkoły. W roku 1947 postano-
wił podziękować Bogu za
wszystkie łaski. Sam wyrzeźbił fi-
gurę Pana Jezusa Frasobliwego i
umieścił ją w małej drewnianej ka-
pliczce. Figurkę poświęcił ks. Hen-
ryk Górecki. W latach, kiedy
wycofano religię ze szkół, ka-
pliczkę wykopano i wyrzucono w
paprocie. Odnaleziono ją, ale nie-
stety nie było wyrzeźbionej figury
Jezusa. Kapliczkę wkopano w to
samo miejsce. Zamiast figury za-
mieszczono drewniany krzyżyk

oraz obrazek Jezusa Chrystusa
przyniesiony przez Helenę Łucz-
kowską, która opiekowała się ka-
pliczką. Teraz kapliczka ma
zupełnie nowe oblicze. Pozostał w
niej jedynie ten sam krzyż. 

Zapraszamy mieszkańców
gminy Święciechowa na

Gminne Zawody 
Sportowo-Pożarnicze, 

które odbędą się w niedzielę, 19 maja 
o godz. 13 na boisku sportowym 

w Święciechowie.
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Świąteczny kiermasz
W dniach 12 i 15 kwietnia w

holu Przedszkola Samorządowego
gminy Święciechowa przeprowa-
dzono kiermasz świąteczny. Na
stoisku można było znaleźć piękne
ozdoby świąteczne, pisanki ręcz-
nie robione, wianuszki, drewniane
zajączki, świąteczne kartki i wiele
innych świątecznych ozdób. To

wszystko dzięki rodzicom przed-
szkolaków, nauczycielom i pra-
cownikom przedszkola, którzy
dostarczyli ozdoby na sprzedaż.
Cała kwota zebrana z kiermaszu
przeznaczona zostanie na zakup
sprzętu sportowego dla przed-
szkola. Udało się uzbierać kwotę
2814 zł. 

Bezinteresowna pomoc 
O swojej przygodzie z krwiodawstwem opowiedział nam ryszard Klimpel z Długiego Starego - Honorowy Dawca Krwi.

Wszystko zaczęło się 7 marca 1973 roku. Tego dnia brał udział w poborze do wojska w Domu Kultury w Lesznie przy ulicy
Narutowicza, obecnie znajduje się tam Teatr Miejski. Wtedy pan ryszard oddał krew po raz pierwszy. 

Zachęcił go do tego podpułkow-
nik, który obiecał, że będzie mógł
wybrać sobie jednostkę, do której
trafi na służbę. I tak się stało. Za-
proponowano Jelenią Górę i jesz-
cze tego samego roku pan Ryszard
wyjechał tam na swoją służbę. Była
wtedy bardzo śnieżna zima. Pan
Ryszard wspomina przedzieranie
się przez górzyste tereny w śniegu
sięgającym po pas. W czasie
służby oddawał krew kilka razy. Po
wyjściu z wojska krótko pracował w
Lesznie, a w 1975 roku podjął
pracę w Przedsiębiorstwie Rolnym
w Długiem Starem. Tam pracował
przez 34 lata. Pan Ryszard wspo-
mina, że zawsze mógł liczyć na
przychylność prezesa, gdy chciał
oddać krew. Dodajmy, że wtedy
przysługuje dzień wolny od pracy. 

Ryszard Klimpel oddawał krew
przez 46 lat. Będąc na emeryturze
oddał maksymalną ilość krwi, jaką
można oddać w ciągu roku, a więc
6,5 litra. Przez wszystkie te lata pan
Ryszard ma na swoim koncie
ponad 50 litrów oddanej krwi, co
przekłada się na ponad 200 ukuć i
sto wizyt w centrum krwiodawstwa.
Na sto wizyt zaledwie trzy razy nie
przeszedł pomyślnie rejestracji ze
względu na złe samopoczucie. Za
każdym razem w jego legitymację
honorowego dawcy wbijano pie-
czątkę z datą i ilością oddanej krwi.
W legitymacji znajduje się zdjęcie,
dane osobowe krwiodawcy, grupa
krwi i fenotypu Rh oraz przebieg
udziału w akcjach oddawania cen-
nego płynu. 

Pan Ryszard w 2010 r. w dowód
uznania za najpiękniejszy dar hu-
manitarny i bezinteresowne długo-
letnie oddawanie krwi
uhonorowany został odznaką i legi-
tymacją "Zasłużony Honorowy
Dawca Krwi". Wyróżnienie nadał
Zarząd Okręgowy Polskiego Czer-
wonego Krzyża. Osiem lat później
w 2018 r. otrzymał kolejne wyróż-
nienie. Odebrał zaproszenie od Re-
gionalnego Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa w Poznaniu na
spotkanie, podczas którego wrę-
czono mu odznakę "Honorowy
Dawcy Krwi - Zasłużony dla Zdro-
wia Narodu". Odznaczenie nadane
zostało przez ministra zdrowia. Uro-
czyste spotkanie odbyło się 7
marca 2018 r. w RCKiK w Pozna-
niu. Data ta nie była dla pana Ry-
szarda obojętna, bowiem spotkanie
w Poznaniu zorganizowano do-
kładnie w datę, kiedy oddał krew po
raz pierwszy, tylko że po 45 latach.
Ten zbieg okoliczności spowodo-
wał, że wyróżnienie nabrało jeszcze
większej wartości. Pan Ryszard był
jedynym wyróżnionym krwiodawcą
z naszego regionu. Tego dnia od-
znaczono łącznie 42 osoby. 

Ryszard Klimpel po raz ostatni
oddał krew 1 lutego 2019 r. - wtedy
skończył 65 lat, a więc osiągnął
górną granicę wiekową możliwą do
oddawania krwi. 

Co trzeba zrobić, żeby zostać
dawcą?

Przed oddaniem krwi należy
przede wszystkim zapoznać się z
wytycznymi, które mówią, kto
może, a kto nie powinien oddawać
krwi. Lista przeciwwskazań zdro-
wotnych dostępna jest w internecie.
Krew można oddawać od 18. do
65. roku życia, nie więcej niż sześć
razy do roku. Należy też sprawdzić:
kiedy czynne jest centrum, punkt, w
którym chce się oddać krew. Można
oddawać ją także w czasie akcji wy-
jazdowych mobilnych punktów po-
boru krwi, tzw. krwiobusów. Dobrze
jest zjeść lekki posiłek i wypić dużą
ilość soków owocowych oraz wody,
a także unikać nadmiernego fizycz-
nego wysiłku przed oddaniem krwi.
Należy też zabrać ze sobą dowód
tożsamości i jeżeli się posiada legi-
tymację honorowego dawcy krwi.

Oddawanie krwi - krok po kroku. 
Wszystko zaczyna się od rejes-

tracji i odbioru kwestionariusza z
pytaniami na temat aktualnego
stanu zdrowia. Dokument należy
dokładnie wypełnić. Ważne jest
również, aby podczas rejestracji
podać aktualny adres do korespon-
dencji i numer telefonu. Osoba
otrzymuje również opaskę identyfi-
kacyjną. Następnie bada się po-
ziom hemoglobiny przy stanowisku
laboratoryjnym oraz zostają po-
brane próbki do badań. Po czym le-
karz przeprowadza badanie
lekarskie i decyduje, czy dawca
kwalifikuje się do oddania krwi. Jeśli
spełnia wszystkie wymogi, może
usiąść wygodnie w fotelu. Zostanie

założone wkłucie, a krew samo-
czynnie zacznie napełniać pojem-
nik. Oddawanie krwi jest
bezpieczne i bezbolesne. Trwa od
5 do 8 minut. W tym czasie oddaje
się jedną jednostkę krwi, a więc 450
ml. Po oddaniu krwi należy odcze-

kać 15 minut, odebrać upominki w
postaci czekoladek i soków, które
mają uzupełnić ubytek energe-
tyczny. Można też otrzymać za-
świadczenie zwalniające w dniu
oddania krwi z pracy lub szkoły, a
także zwrot kosztów podróży. 
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Wiedzą, jak
zapobiegać

W poniedziałek, 1 kwietnia, na obiektach Orlik w Lasocicach i Święciechowie rywalizowały w piłce nożnej drużyny szkolne chłopców
z terenu powiatu Leszczyńskiego. Najpierw rozegrano spotkania grupowe. W Lasocicach o awans do finału rywalizowały szkoły z
Osiecznej, Pawłowic i gospodarze z Lasocic. Do Święciechowy zawitały natomiast drużyny z Rydzyny, Drobnina i Nowego Belęcina.
Po fazie grupowej drużyny spotkały się w Święciechowie, by rozegrać mecze pucharowe. I tak trzecie miejsce przypadło szkole z
Drobnina, drugie szkole z Rydzyny, a zwycięzcami zostali uczniowie szkoły z Pawłowic. Gratulujemy!

W połowie marca 1938 roku
odbyło się w Święciechowie ze-
branie miejscowej jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej.
Podsumowano dotychczasową
działalność i wybrano nowy Za-
rząd. 

Spotkanie otworzył dotychcza-
sowy prezes Juszczak. Następnie
wybrano prezydium zebrania.
Jego przewodniczącym został pan
Barski, prezes powiatowej OSP,
którego zaproszono na obrady. Do
prezydium weszli jeszcze trzej
mieszkańcy Święciechowy: pan
Różanek został sekretarzem, a pa-
nowie Donaj i Szafrański ławni-
kami.

Wszyscy członkowie ustępują-
cego Zarządu kolejno składali
sprawozdanie ze swej działalności.
Zgodnie twierdzili, że ich praca
przyniosła dobre efekty. W ciągu
minionego roku przeprowadzono
szereg ćwiczeń, przygotowano
dwa alarmy, dwukrotnie wyjeż-
dżano do akcji gaszenia pożarów.
Sprawnie zorganizowano "Tydzień

strażacki", na koniec którego odbył
się duży pokaz ćwiczeń. 

Następnie na wniosek prze-
wodniczącego Komisji Rewizyjnej
Zarządowi udzielono absolutorium.
Po dziesięciominutowej przerwie
przystąpiono do wyborów nowego
Zarządu. 

W jego skład weszli: prezes -
Juszczak, naczelnik - Wawrzyniak,
sekretarz - Mikołajczyk, skarbnik -
Płócienniczak, gospodarz -
Schwengler, członkowie - Prause
M. i Donaj, przewodniczący Ko-
misji Rewizyjnej - Kwaśnik, Nowak
i Prause J. - członkowie Komisji
Rewizyjnej, zastępca członka Ko-
misji Rewizyjnej - Łukaszyk.

Następnie na wniosek prezesa
Juszczaka nadano panu Szłap-
czyńskiemu godność Honorowego
Naczelnika Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Święciechowie. 

DAMIAN SZyMcZAK 

Źródło: Głos Leszczyński, 
nr 63 z 1938 r.

Szczypta historii
c o  u  s t r a ż a k ó w  s ł y c h a ć ?

Dzieci i młodzież z terenu
gminy Święciechowa corocznie
biorą udział w Turnieju Wiedzy
Pożarniczej. W tym roku elimina-
cje gminne odbyły się 5 kwietnia
w Sali Wiejskiej w Długiem Sta-
rem. Nazwa turnieju brzmi: "Mło-
dzież zapobiega pożarom". Wzięli
w nim udział uczniowie szkół pod-
stawowych z Lasocic, Święcie-
chowy i Długiego Starego, a także
uczniowie leszczyńskich szkół po-
nadgimnazjalnych. W składzie

jury eliminacji gminnych znaleźli
się: asp. Dominik Wels - przewod-
niczący, dh Wojciech Konatowski
- sekretarz oraz dh Jerzy Macho-
wiak - członek. 

Turniej podzielony był na dwa
etapy. Każdy dotyczył jednak tej
samej tematyki związanej z poża-
rnictwem. Po dokonaniu oceny
pierwszej części konkursu, która
składała się z prac pisemnych,
wyłoniono finalistów, którzy prze-
szli do kolejnego etapu. Część

druga konkursu polegała na indy-
widualnych odpowiedziach
ustnych. Jury wyłania na tym eta-
pie zwycięzców gminnego turnieju. 

W wyniku rozgrywek finało-
wych kolejność zajętych miejsc
przedstawia się następująco - w
pierwszej kategorii wiekowej przy-
znano  miejsca: I - Igor Nowak, II -
Marcel Dąbkowski, III - Patrycja
Bachorska, IV - Konstancja Dąb-
rowska. W kolejnej grupie wieko-
wej kolejno miejsca zdobyli: I -
Tymoteusz Dworak, II - Hubert
Gorwa, III - Wiktoria Olejniczak i IV
- Marcelina Fic. Spośród uczniów

szkół ponadgimnazjalnych miejsce
I zajął Patryk Mroziński, a miejsce
II przyznano Eliaszowi Kuźniakowi. 

Uczestnicy turnieju, którzy zdo-
byli pierwsze miejsca w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych,
zakwalifikowali się do etapu po-
wiatowego, który organizowany
jest w Lesznie. 

Ponadto podczas Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej w Długiem Starem
przeprowadzono konkurs doty-
czący obrony cywilnej. 

Wszystkim uczestnikom, a
szczególne zwycięzcom gratulu-
jemy! 
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W ramach akcji informacyjnej koordynowanej przez Wojewódzki
Urząd Wojewódzki w Poznaniu w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Święciechowie pod koniec marca można było uzys-
kać informacje na temat propozycji programu #Nowa Piątka:
Emerytura Plus, 500 +, Niższy PIT, Bez PIT proc. dla młodych
oraz przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych. Natomiast
z ZUS udzielano informacji na temat nowego rodzicielskiego
świadczenia uzupełniającego oraz jak zalogować się na platfor-
mie usług elektronicznych ZUS.

Spotkanie z podróżnikiem
W piątek, 5 kwietnia, w Sali

Wiejskiej w Święciechowie od-
było się spotkanie dla uczniów z
klas V - VII Szkoły Podstawowej
w Święciechowie z podróżni-
kiem Łukaszem Superganem. 

Młodzież szkolna z zaciekawie-
niem słuchała ciekawych opowie-
ści o niezwykłych wyprawach
gościa. Pasją Łukasza Supergana
są długodystansowe wyprawy,
podczas których pokonuje setki lub
tysiące kilometrów, zazwyczaj sa-
motnie. Podróżowanie jest dla
niego próbą zrozumienia świata,
poznania go z bliska. Jego przy-
goda z górami zaczęła się ponad
25 lat temu. Momentem, który do
dziś uważa za przełomowy, była
samotna wyprawa Łukiem Karpat
- pierwsze w historii samotne
przejście tego łańcucha górskiego.
Od tamtej pory przeszedł 20 000
km przez trudno dostępne tereny
górskie Europy i Azji. Za swoje naj-
ważniejsze przedsięwzięcia uważa
dwukrotne przejście Łuku Karpat,

trawers Islandii wschód - zachód i
przejście irańskiego łańcucha gór
Zagros. Wędrował w Himalajach,
Karakorum, Tien - szanie i Pami-
rze, przeszedłem grań Pirenejów,
trawers Alp oraz Izraelski Szlak
Narodowy. Jego podróże zostały
dwukrotnie wyróżnione w kategorii
"Wyczyn Roku" na gdyńskich "Ko-
losach", otrzymały też dwie nomi-
nacje do nagrody National
Geographic Traveler. Dwie z nich
stały się tematem książek.

Egzaminy mimo strajku 
Pomimo trwającego strajku nauczycieli w naszej gminie we wszystkich trzech szkołach odbyły się egzaminy.
Jak dobrze wiemy, każdy etap edukacji w polskiej szkole kończony jest egzaminem. W tym roku egzaminów było
więcej - wszystko za sprawą egzaminu ósmoklasisty, który w tym roku odbył się po raz pierwszy.

Pierwsze przeprowadzone
zostały egzaminy gimnazjalne,
które odbyły się w dniach 10 - 12
kwietnia. Egzamin składał się z
trzech części. Egzamin ten jest
obowiązkowy, jednak nie można
go nie zdać, ponieważ minimalna
liczba punktów potrzebna do zali-
czenia tego egzaminu nie została
określona. Oznacza to, że każdy
uczeń, który do niego przystąpi,
zaliczy swój szkolny obowiązek.
W naszej gminie zdawała nastę-
pująca liczba uczniów: Święcie-
chowa - 42, Lasocice - 19, Długie
Stare - 15.

W drugiej kolejności do egza-
minu podeszły te dzieci, które w

roku szkolnym 2018/2019 kończą
ośmioletnią naukę w szkole pod-
stawowej. Przypomnijmy, że
ośmio-letnia szkoła podstawowa
wróciła do polskiego systemu
edukacji po ostatniej reformie
oświaty z 2017 r. Egzamin ósmo-
klasisty ma sprawdzić umiejętno-
ści i wiedzę ucznia z trzech
przedmiotów: języka polskiego,
matematyki oraz wybranego ję-
zyka obcego. Te egzaminy prze-
prowadzono w terminie od 15 do
17 kwietnia. Przystąpiło do niego
35 uczniów w Święciechowie, 15
uczniów w Lasocicach i 9 uczniów
w Długiem Starem. 

Jedenaścioro mieszkańców z Długiego Nowego spotkało się na
placu zabaw, żeby uporządkować teren po zimie i ze spokojną
głową udostępnić dzieciom teren do zabawy. Najpierw wysprzą-
tano teren, a następnie odnowiono i wymalowano drewniane ele-
menty sprzętów do zabaw, które na tym placu się znajdowały.
Robi się coraz cieplej, więc życzymy dzieciom miłej zabawy na
świeżym powietrzu. 
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Czarny sport Sz
Mieszkaniec Przybyszewa Szymon Szlauderbach opowiedział nam o swoim zamiłowaniu         

dyscypliną sportu bardzo popularną w naszym regionie - żużlem.
Szymon chodził do przedszkola,

szkoły podstawowej i gimnazjum w
Lasocicach. Teraz uczęszcza do IV
klasy Zespołu Szkół Technicznych
w Lesznie na kierunku technik me-
chatronik. Ma 20 lat. 

Na Stadion im. Alfreda Smoczka
w Lesznie po raz pierwszy zabrał go
tata Maciej Szlauderbach. Szymon
miał wtedy około sześciu lat. Lubił te
wspólne wyprawy z tatą na treningi
i mecze. Interesował się żużlem,
śledził poczynania zawodników,
choć na tym etapie nie myślał
nawet, że może się bardziej w ten
sport zaangażować. Nie marzył
nawet o tym, żeby jeździć. Było to
dla niego nierealne. 

Bardzo lubił motocykle. Swój
pierwszy motor crossowy dostał,
gdy miał dziewięć lat. Kupił go za
zebrane pieniądze podczas swojej
Pierwszej Komunii Świętej. Jako
trzynastoletni chłopak jeździł na
crossie w Wilkowicach. 

- Mój kolega zapisał się do
szkółki żużlowej - opowiada Szy-
mon. - Trenował go Roman Jan-
kowski. Kolega często opowiadał mi
o tym sporcie, o treningach, atmo-
sferze, motorach. Stwierdziłem
wtedy, że też chcę spróbować swo-
ich sił. 

Szymon miał wtedy czternaście
lat. Udał się do trenera, razem z
tatą, bowiem potrzebny był podpis i
zgoda rodziców. Mamę Alicję było
ciężko przekonać. Żużel to przecież
sport trudny i kontuzyjny. 

- Ostatecznie mama się zgodziła
- uśmiecha się Szymon. - Choć nie
było łatwo ją przekonać. Często
mówi, że chciałaby, aby stadion
został zamknięty. Jestem jedyna-

kiem, więc obawa o moje bezpie-
czeństwo jest ogromna. Ale widząc
moje zaangażowanie, zamiłowanie
do motorów i chęć uczestnictwa w
treningach, zgodziła się. 

Ze względu na bliskość Sta-
dionu im. Alfreda Smoczyka i popu-
larność Unii Leszno większość
mieszkańców regionu zna tę dyscy-
plinę sportu, a dla tych, którzy nie
wiedzą, czym jest speedway, nad-
mienimy, że to nic innego, jak wy-
ścigi motocyklowe na torach
przypominających kształtem owal.
To jedna z dyscyplin sportu motoro-
wego. Zawodnicy ścigają się przez
cztery okrążenia ze startu wspól-
nego, pokonując tor zawsze w kie-
runku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara. A dlaczego
czarny sport? Nazwa ta wywodzi
się z czasów, kiedy na torach sto-
sowano jedynie czarne nawierzch-
nie żużlowe, obecnie wyparte przez
specjalne mieszanki sjenitu lub gra-
nitu.

Szymon rozpoczął treningi. Za-
czął jeździć, gdy miał szesnaście
lat. Zdał licencję żużlową w Opolu.
Zaliczył pomyślnie egzamin teore-
tyczny i praktyczny. 

Łączenie nauki z uprawianiem
żużla nie jest łatwe, ale stara się za-
wsze nadrabiać zaległości, które są
spowodowane częstym opuszcza-
niem zajęć ze względu na wyjazdy,
zawody i treningi.

Swoje pierwsze zawody przeje-
chał w Ostrowie Wielkopolskim.
Zdobył wtedy 9 pkt w czterech wy-
ścigach. Kolejne zawody odbyły się
na stadionie w Lesznie. Niestety,
chęci pokazania się z jak najlepszej
strony przerosły na ten czas umie-

jętności. Szymon zaliczył upadek.
Złamał nogę i rękę. Karetka zabrała
go do szpitala. Przeszło dwumie-
sięczna przerwa w treningach spo-
wodowała, że zmarnował cały
sezon. 

Szymon Szlauderbach w  2017
r. z Unii Leszno wypożyczony został
do Krakowa. Regularnie występo-
wał w Arge Speedway Wandzie
Kraków. Tam jeździł cały sezon.
Poznał wiele nowych torów i zdobył
cenne doświadczenie.

Rok 2018 uważa za dobry. Wziął
udział w Ligowych Zawodach w Ra-
wiczu i zadebiutował w PGE Eks-
tralidze w Lesznie. Wystąpił w
dwóch meczach i nie ukrywa, że to-
warzyszyły mu olbrzymie emocje.
Cieszy się, że udało mu się posma-
kować tej ekstraligi. 

Jego ogromnym sukcesem był
udział w Młodzieżowym Pucharze
Europy do lat 19. w Finlandii. Wy-
walczył tam drugie miejsce. W czte-
rech biegach zdobył po 3 pkt. i raz
zaliczył taśmę. Pechowym dla Szy-
mona był wyścig piąty, jak się póź-
niej okazało decydujący o
zwycięstwie w tym turnieju, który
żużlowiec Fogo Unii zakończył z
dorobkiem 12 pkt (3. t, 3. 3. 3).
Gdyby nie taśma, być może miałby
komplet zdobytych punktów. 

Następnego dnia brał udział w
zawodach w Lesznie. Junior Fogo
Unii na mecz w Lesznie podróżował
z oddalonego o ponad 1700 kilo-
metrów Varkaus w Finlandii. W
meczu przeciwko MrGarden GKM
Grudziądz zgromadził na swoim
koncie 4 pkt. i bonus, mimo że w
nocy przed zawodami musiał poko-
nać w busie niemal pół Europy.

- Bywa, że więcej czasu zajmuje
przygotowanie sprzętu do jazdy niż
jest samej jazdy na torze - mówi
Szymon. - Po każdym treningu oraz
meczu trzeba rozebrać motor,
umyć, wyczyścić poszczególne jego
części, a następnie go złożyć i przy-
gotować do jazdy. To bardzo czaso
- i pracochłonne. 

Sezon 2018, w porównaniu z
poprzedzającym sezonem 2017, to
zdecydowany progres. Szymon ma
nadzieję, że w tym roku będzie jesz-
cze lepiej i osiągnie jeszcze lepsze
wyniki. I tego mu życzymy. A sezon
2019 został już otwarty. W tym roku
udało się wyjechać na stadion 5
marca, o tydzień wcześniej niż w

roku ubiegłym. 
- Najważniejsze, żeby cały sezon prze-

jechać bez kontuzji, które hamują rozwój -
dodaje Szlauderbach. 

W tym roku Szymon przeszedł z kon-
traktu amatorskiego na kontrakt zawodowy
w Fogo Unii Leszno. Wcześniej miał do
dyspozycji sprzęt klubowy. Teraz korzysta
ze swojego sprzętu. Cały czas jeździ także
w II - ligowej Stainer Unii Kolejarzu Rawicz. 

W tym roku Szymon został powołany
do kadry narodowej juniorów na sezon
2019. W kadrze znajduje się jedenastu za-
wodników, juniorów z całej Polski. To dla
niego wielkie wyróżnienie. 

- Pierwszy raz byłem na zgrupowaniu
kadry narodowej i przyznaję, że bardzo się
z tego cieszę - opowiada Szlauderbach. -
Ta nominacja motywuje mnie do tego, by
jeszcze ciężej pracować. W Zakopanem
była okazja, żeby jeszcze lepiej się poz-
nać, zintegrować. Sporo kolegów ma
znacznie większe osiągnięcia niż ja, ale
kto znajdzie się w składzie na DMŚJ, zwe-
ryfikuje sezon. Ja mogę zapewnić, że będę
się starał z całego serca, by jeździć jak naj-
lepiej. 

Szymon świetnie się czuje w Unii
Leszno. Podkreśla, że ma się od kogo
uczyć i że  może liczyć na zawodników z
klubu. Zawsze służą pomocą i radą.
Szczególnie ceni sobie rady od bardzo do-
świadczonych zawodników. Ci chętnie
podpowiadają młodszym kolegom, odpo-
wiadają na pytania, doradzają. To bardzo
ważne. Tak powinna działać zgrana ekipa.
Ponadto dodaje, że ma doskonałych tre-
nerów: Piotra Barona i Romana Jankow-
skiego. To świetni szkoleniowcy, praca z
nimi jest wymagająca, ale przynosi efekty. 

Sezon żużlowy trwa od marca do paź-
dziernika. Właściwie tylko w listopadzie
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  zymona
        u do sportu i motocykli. Od kilku lat zajmuje się

        

mają miesięczną przerwę. Już w grudniu
rozpoczynają przygotowania do sezonu.
Odbywają treningi ogólnorozwojowe,
sztuki walki, jazdy na kolarzówkach. A od
stycznia przygotowuje się sprzęt do se-
zonu. 

Zapytaliśmy o emocje, jakie towarzy-
sza mu podczas wyścigu. Odpowiedział
nam, że podczas zawodów stara się o ni-
czym nie myśleć, skupia się na tym, żeby
jak najlepiej pojechać. Maszyna osiąga
prędkość ponad 100 km na godzinę. Mo-
tocykle żużlowe nie posiadają skrzyni
biegów ani hamulców. Więc jest to na
pewno jakaś adrenalina, którą ciężko

opisać. Dodaje, że bardzo lubi tę
pozytywną adrenalinę, lubi motory,
ściganie, a ten sport wszystkiego
mu dostarcza. Nie myśli więc pod-
czas wyścigu, czy to bezpieczne,
czy nie. Po prostu robi swoje. 

Szymon jest bardzo wdzięczny
swoim sponsorom i wszystkim oso-
bom, które go wspierają. Bez tego
nie byłoby możliwe jego uczestnic-
two w tym sporcie. Żużel to dyscy-
plina bardzo kosztowna. 

Szymon w tym roku otrzymał od
gminy Święciechowa stypendium
sportowe za wybitne osiągnięcia
sportowe. 

Na koniec dodał, że nie wyob-
raża sobie teraz życia bez żużla.
Poświęcił tej dyscyplinie sporo
czasu, włożyć z nią tyle serca, że
dziś rezygnacja z tego sportu by-
łaby niemożliwa. Lubi, gdy stadiony,
na którym odbywają się zawody, są
zapełnione. Lepiej jeździ się przy
pełnej widowni. Na szczęście w
Lesznie i Rawiczu nie można na ki-
biców narzekać. Zawsze dopisują. 

Lubi w wolnych chwilach sięgać
po inne dyscypliny sportowe. Naj-
częściej znajduje czas na bieganie,
jazdę na rowerze i motocrossie.
Lubi też jeździć na nartach oraz
oglądać skoki narciarskie oraz piłkę
ręczną. 

Wsparcie dla Adrianka
Adrian Wiktorowski z Trzebin urodził się 19 maja 2015 roku. Nic
wtedy nie wskazywało, żeby chłopczyk był chory. Lecz los chciał ina-
czej. Już w pierwszej dobie Adrianek dostał pierwszego ataku bez-
dechu. Jak się później okazało, była to padaczka lekooporna. I tak
zaczęła się walka o każdy kolejny dzień dzielnego dzieciątka. 

Rozpoczęła się droga przez
szpitalne korytarze, wizyty u spe-
cjalistów i ciągła rehabilitacja. Cho-
roba zabrała mu wiele dni
"normalnego" dzieciństwa. Przez
te cztery lata Adrianek miał wyko-
nanych mnóstwo drogich i skom-
plikowanych badań genetycznych,
metabolicznych, neurologicznych. 

- Obecnie nasz synek ma
zdiagnozowaną padaczkę lekoo-
porną oraz opóźnienie psychoru-
chowe - opowiada pani Martyna,
mama chłopczyka. - Szukamy
przyczyny jego wiotkości, ponie-
waż samodzielnie nie siedzi, nie
potrafi chodzić i ciągle pracujemy
nad metodą komunikacji. 

Co dwa miesiące rodzice za-
bierają chłopca do Instytutu Matki i
Dziecka w Warszawie, gdyż Adrian
jest objęty leczeniem sterydowym.
Oczekują również na wyznaczenie
terminu przyjęcia go na oddział or-
topedyczny w celu poszerzenia
diagnostyki i wdrożenia leczenia.
Każdy kolejny dzień to krok do
przodu. Dzięki rehabilitacji i lecze-
niu widać duże postępy. Adrianek
jest uśmiechniętym 4-latkiem, pod-

opiecznym Fundacji Dzieciom
"Zdążyć z Pomocą". 

Rodzice Adrianka zwracają się
do Państwa z uprzejmą prośbą o
wsparcie w realizacji szczytnego
celu, jakim jest pomoc dla ich
synka. Liczą na pomoc ludzi do-
brej woli, życzliwych, wyrozumia-
łych, sponsorów i darczyńców -
ludzi dobrego serca. Proszą o
wsparcie i pomoc w pozyskaniu
środków finansowych na diagno-
stykę i leczenie Adrianka. 

Aby wspomóc leczenie Adrianka, wystarczy odwiedzić portal zrzutka.
pl, gdzie prowadzona jest obecnie zbiórka pieniędzy na "Diagnostykę i le-
czenie za granicą Adrianka". Adres portalu: 

https://zrzutka.pl/diagnostyka-i-leczenie-za-granica-adrianka

Wpłaty można również kierować na konto: 
Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"

ul. Łomiańska 5, 01 - 685 Warszawa
Alior Bank SA 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 

Tytułem: 29823 Wiktorowski Adrian - darowizna na pomoc 
i ochronę zdrowia.

Lub w postaci 1 % podatku w rozliczeniu rocznym: 
KrS 0000037904, a w polu informacje uzupełniające: 

29823 Wiktorowski Adrian

Państwo Wiktorowscy bardzo dziękują za okazane wsparcie
finansowe i nie tylko. Z całego serca wierzą, że razem można wię-
cej i każda wpłacona złotówka to kolejny krok do przodu, do celu.
A tym celem jest 120.000 zł na leczenie Adrianka w jednej z nie-
mieckich klinik. Czas ma tu ogromne znaczenie, bowiem co-
dzienne napady sieją spustoszenie we wszystkim, czego Adrianek
nauczył się do tej pory i potrafi teraz zrobić.

KUrIEr ŚWIęcIEcHOWSKI Miesięcznik Samorządowy Gminy Święciechowa
Wydawca: Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie  
red. naczelny: Marek Tulewicz. Kontakt do redakcji: tel. 65 5330691
redaktor: Ewelina Konieczna
redakcja: SOK w Święciechowie, ul. Śmigielska 1A, 64-115 Święciechowa
E-mail: gazeta@swieciechowa.pl
Skład: Halpress - www.halpress.eu 
Przesyłanie materiałów i numery archiwalne: www.swieciechowa.eu

DrUK:  Drukarnia Leszno
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PrZyJMę UcZNIóW 
W ZAWODZIE ELEKTryK 

TELEFON KONTAKTOWY - 605 664 785

Podsumowali akcję
W niedzielę, 7 kwietnia, w

"Kuźni marzeń" w Lasocicach
odbyło się podsumowanie do-
tychczasowych działań w ra-
mach akcji "rowerem. Leszno -
Lasocice - Długie Stare". 

Na konferencji byli obecni
przedstawiciele lokalnych władz
samorządowych: starosta powiatu
leszczyńskiego Jarosław Wawrzy-
niak oraz zastępca wójta gminy
Święciechowa Patryk Tomczak.
Podczas spotkania Anna Urbań-
ska oraz Mikołaj Kostaniak podpi-
sali oficjalnie petycję do
Ministerstwa Infrastruktury oraz
GDDKiA, które zostały wysłane już
następnego dnia. Pod petycją

znajdują się podpisy 1821 osób,
którym również zależy na wybudo-
waniu ścieżki rowerowej. Roz-
strzygnięto także konkurs
plastyczny "Bezpieczna droga -
moja wymarzona ścieżka rowe-
rowa"! I miejsce zajęła Jagoda Ma-
cieszonek. Nagrodą główną dla
zwycięzcy konkursu był rower.
Laureaci oraz pozostali uczestnicy
konkursu otrzymali wyposażenie
oświetlenia roweru. Nagrody zos-
tały ufundowane przez radnego
powiatu Remigiusza Leciejew-
skiego oraz radnych gminy: Annę
Urbańską, Dawida Nowaczyka,
Dariusza Matuszewskiego oraz
Mikołaja Kostaniaka. 

W poniedziałek, 15 kwietnia,
w Niechłodzie odbyło się ostat-
nie zebranie wiejskie w naszej
gminie. W poprzednim numerze
naszego miesięcznika przedstawi-
liśmy sołtysów i rady sołeckie w po-

zostałych wioskach. W Niechłodzie
na kolejną kadencję sołtysem zos-
tał Rafał Jóźwiak. W skład Rady
Sołeckiej wsi Niechłód weszli: Ka-
rolina Samelczak, Lucyna Marci-
niak oraz Szymon Kurpisz.

Zebranie w Niechłodzie

Z wizytą u sołtysa
O rozmowę poprosiliśmy Milenę Hermanowicz z Krzycka Małego. Pani Milena pod-
czas ostatniego wyborczego zebrania wiejskiego w swojej miejscowości została wy-
brana na sołtysa Krzycka Małego. Tę funkcję będzie pełniła przez najbliższe cztery
lata. 

Pani Milena ma 35 lat. Od
dziecka mieszka w Krzycku Małym.
Do przedszkola i szkoły podstawo-
wej uczęszczała do Krzycka Wiel-
kiego. Szkołę średnią oraz
policealną ukończyła w Lesznie.
Potem przez pół roku pracowała w
firmie EuroComfort w Lesznie. To
była jej pierwsza praca. 

W 2006 r. zawarła związek mał-
żeński. Po ślubie zamieszkała z
mężem Damianem w Święciecho-
wie. W rodzinnym domu męża
mieszkali cztery lata. Pani Milena
uśmiecha się, że nie umiała się tu
odnaleźć. Chęć powrotu do Krzycka

była ogromna. I tak się stało. Po
czterech latach państwo Hermano-
wiczowie, zamieszkali w Krzycku
Małym, w rodzinnym domu mamy
pani Mileny. 

- Krzycko Małe naprawdę do sie-
bie przyciąga jak magnes - mówi
pani Milena. - Jestem bardzo z tą
wioską związana. Tu są moi zna-
jomi, przyjaciele. Znam tu każdy za-
kątek. Ta miejscowość ma swój
urok. 

Pani Mielna mieszka przy
samym jeziorze. Lubi ten bezpo-
średni kontakt z wodą, naturą. Gdy
otwiera okno, słyszy śpiew ptaków i

rechotanie żab. 
Pani Milena przez dziewięć lat

pracowała w leszczyńskiej piekarni
szwajcarskiej, gdzie sprzedawała
gotowe wypieki. W zeszłym roku
podjęła pracę w Szkole Podstawo-
wej w Krzycku Wielkim. 

Państwo Hermanowiczowie
mają dwójkę dzieci: dziesięcioletnią
Majkę i siedmioletniego Huberta.
Córka ma zamiłowania artystyczne,
lubi robótki ręczne, malowanie, two-
rzenie. A synek w wolnym czasie
gra w piłkę nożną. 

Od pięciu lat w Krzycku Małym
istnieje Stowarzyszenie Krzycka
Wyspa Marzeń. Pani Milena od sa-
mego początku jest prezesem tego
stowarzyszenia. Jak przyznaje,
praca w tej organizacji daje jej dużo
satysfakcji z działalności na rzecz
swojej miejscowości. Członkowie
stowarzyszenia organizują dwie cy-
kliczne imprezy: Owocowo-Wa-
rzywne Czary oraz Pieczenie
Pierników. Poza tym organizują też
festyny i biorą udział w różnych pro-
jektach. Najbliższe plany skupiają
na dokończeniu "grillowego za-
kątka", marzą też o boisku do piłki
siatkowej. Mają również nadzieję,
że przy współpracy ze szkołą i sto-
warzyszeniem z Krzycka Wielkiego
uda im się stworzyć tablice infor-
macyjne ze starymi zdjęciami i in-
formacjami na temat swojej wsi. A
przypomnijmy jeszcze, że w
Krzycku Małym zamieszczono już
wcześniej tablice informacyjne w
najbardziej charakterystycznych
punktach wsi i nagrano film rekla-
mowy. Udało się to zrealizować z
pomocą projektu "Traktem Historii". 

Osoby działające przy stowa-
rzyszeniu wspólnie wysprzątały
teren za Zakładem Rolnym przy Je-
ziorze Krzyckim. Tam stworzyli
strefę relaksu z miejscem do grillo-
wania, ławkami, posadzili kwiaty.
Została jeszcze do wysprzątania
plaża. Jak to się uda zrealizować, w
Krzycku Małym powstałaby plaża z
prawdziwego zdarzenia długości
około 80 metrów. W tej chwili linia

brzegowa zarasta chaszczami. 
W działalność stowarzyszenia

angażują się: Maryla Zielonarska,
Regina Sztor, Monika Sztor, Wie-
sława Nawrot, Barbara Sztor, Kry-
styna Krawczyk, Ewa
Cichoszewska, Agnieszka Cicho-
szewska, Iwona Korbel, Ewa Rząt-
kowska, Damian Hermanowicz,
Adam Nawrot oraz Ryszard Rząt-
kowski. Z taką ekipą można dużo
zdziałać. Największym zmartwie-
niem przy organizacji imprez na te-
renie wsi jest, czy zechcą
skorzystać z tych propozycji miesz-
kańcy. Bardzo zależy im na więk-
szej solidarności mieszkańców.
Pani Milena dziękuje także paniom,
które działały wcześniej w stowa-
rzyszeniu, ale ze względów zawo-
dowych musiały zrezygnować ze
społecznych działań, a są to: Mo-
nika Skopińska,Iwona Stachowska,
Emilia Sofczyńska, Roksana Rząt-
kowska i Klaudia Kasperska. 

Nowa pani sołtys ma zupełnie
odmienioną Radę Sołecką, w skład
której wchodzą: Izabela Kopka, Syl-
wia Grześkowiak, Ewa Józefowska,
Adam Nawrot, Eugeniusz Bartosie-
wicz. Pani Milena zdobyła wcześ-
niej doświadczenie będąc
członkiem poprzedniej Rady Sołec-
kiej. Teraz jako sołtys będzie prze-
kazywała swoje doświadczenia
nowej radzie. A nowa Rada Sołecka
ma w najbliższym czasie przed
sobą organizację dwóch imprez na
terenie miejscowości: w lipcu bę-
dzie 725-lecie Krzycka Małego, a w
sierpniu dożynki wiejskie. 

- Będę robiła wszystko, żeby
zmienić naszą miejscowość na
jeszcze lepszą - dodaje na koniec. -
Pragnę, by była jeszcze piękniej-
sza. Będę dążyła do tego, żeby
utworzyć w Krzycku plażę, z której
będą mogli korzystać wszyscy
mieszkańcy. 
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We wtorek, 16 kwietnia, radni
z Młodzieżowej rady Gminy
Święciechowa wzięli udział w
wyjeździe integracyjnym do
Wrocławia. 

Po kilku latach wyjazdów na
bowling zdecydowali się na podróż
pociągiem do stolicy Dolnego
Śląska. Spędzili tam kilka godzin,
a głównym celem było oczywiście
wrocławskie ZOO. Tam odwiedzili

m.in. największą atrakcję tamtej-
szego ogrodu zoologicznego, czyli
Afrykarium. Był również czas na
wspólną wizytę w restauracji. Ba-
wili się świetnie, zarówno podczas
drogi do Wrocławia, jak i na miej-
scu. Po powrocie rozpoczęli przy-
gotowania do kilku ciekawych
akcji, które chcą przeprowadzić
jeszcze przed wakacyjną przerwą. 

Integracja młodzieży 

Wielkanocne warsztaty
Warsztaty wielkanocne dla

dzieci z Długiego Nowego połą-
czone zostały z Zajączkiem.

Spotkanie dla dzieci prowa-
dziły wolontariuszki z Fundacji
Centrum Aktywności Twórczej w
Lasocicach. Były wspólne gry i

zabawy oraz zdobienie jajek wiel-
kanocnych. W spotkaniu wzięło
udział dwadzieścioro dzieci. Or-
ganizatorem warsztatów byli:
Koło Gospodyń Wiejskich, sołtys
oraz Rada Sołecka z Długiego
Nowego. 

Na początku kwietnia, szkolna
biblioteka w Święciechowie gościła
poetkę - Jadwigę Mendykę, która
przygotowała dla uczniów z klas I -
III wiersze dotyczące wiosny, zwy-
czajów primaaprilisowych, czy po-
ranków, kiedy ciężko wstaje się do
szkoły. Dzieci miały okazję zadać
pytania dotyczące poezji oraz zos-

tali zachęceni przez gościa do
spróbowania swoich sił w pisaniu
wierszyków. Tego też dnia ucznio-
wie z klas Ia i Ib zostali pasowani
na czytelników szkolnej biblioteki.
Gratulujemy pierwszakom i zapra-
szamy do częstych odwiedzin bib-
lioteki i poznawania świata
książek! 

Poetka w szkole

W środę, 24 kwietnia, poseł Wojciech Ziemniak zaprosił uczniów świę-
ciechowskiej szkoły na wycieczkę do Warszawy. Główną atrakcją było
zwiedzanie Sejmu RP. Wspólnie z przewodniczką oprowadził uczestni-
ków wyprawy po zabudowaniach parlamentarnych. Uczniowie mieli
okazję zobaczyć salę posiedzeń i posłuchać obrad przebywając na spe-
cjalnej galerii dla publiczności. Poseł opowiedział o tajnikach swojej
pracy, a potem zaprosił uczniów na obiad do sejmowej stołówki. Dużą at-
rakcją okazały się spotkania na korytarzach sejmowych ze znanymi z
mediów parlamentarzystami. Był też czas na wspólne zdjęcia i rozmowy.
Następnie uczniowie przeszli na Stare Miasto trasą Koło kościoła Świę-
tego Krzyża. Minęli Grób Nieznanego Żołnierza i Pałac Prezydencki.
Potem zatrzymawszy się przy Kolumnie Zygmunta i pomniku Małego
Powstańca udali się na Rynek, gdzie można było zakupić upragnione
pamiątki. Ostatnim punktem wycieczki były Łazienki Królewskie. Spa-
cer po przepięknym parku zakończono przy pomniku Fryderyka Cho-
pina.



[ 12 ] KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

W sobotę, 6 kwietnia, w Kuźni Marzeń w Lasocicach odbyło się
spotkanie pn. "Muzykowanie z pasją". Skierowane było do dzieci
i młodzieży. Zajęcia poprowadziła Natalia Olejniczak z Leszna.
Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się, jak wielką pasją
może być muzyka, wysłuchali także piosenek, przygrywanych na
gitarze. Na wspólne muzykowanie zaprosili: sołtys i Rada Sołecka
wsi Przybyszewo. 

Grupy Zajączków i Rybek z
Przedszkola w Święciechowie pod
koniec marca gościły plastyczkę
Mirosławę Wojciechowską. Zapro-
szony gość zdradził dzieciom taj-
niki robienia pisanek
świątecznych. Przedszkolaki

ozdabiały wydmuszki gęsich jaj
techniką batikową. Metoda polega
na rysowaniu wzorów na wy-
dmuszce za pomocą roztopionego
wosku pszczelego. Dzieci były bar-
dzo zaangażowane, a wydmuszki
wyszły piękne. 

Warsztaty pisankowe

Każdego miesiąca proponu-
jemy swoim czytelnikom nowo-
ści, jakie pojawiają się w
święciechowskiej bibliotece.
Tym razem zachęcamy do sięg-
nięcia po książkę "Gra na
cztery" Hanny cygler. 

Wirtuozerska gra na instrumen-
cie niekoniecznie przekłada się na
biegłość w sztuce życia. Przeko-
nują się o tym bohaterki powieści:
dwie skrzypaczki z gdańskiej fil-
harmonii, menedżerka kwartetu
smyczkowego i dziennikarka.
Trudne relacje z mężczyznami, to-
ksyczne związki rodzinne,
mroczne tajemnice, rywalizacja z
kolegami muzykami, którzy nie
przebierają w środkach, by dostać
się na muzyczny top - zajmowanie
się na co dzień kulturą wysoką nie
chroni przed takimi problemami.

Czy sobie z nimi poradzą? Gra na
cztery, współczesna powieść oby-
czajowa, w charakterystyczny dla
autorki lekki sposób - momentami
zabawny, to znowu wzruszający -
opowiada o życiowych i emocjo-
nalnych sprawach kobiet, które
żyją nie tylko muzyką. 

Bibliotekarz radzi

W piątek, 29 marca, w Sali Wiejskiej w Długiem Nowem odbyły się
warsztaty z filcowania jajek. Organizatorami spotkania byli: Koło
Gospodyń Wiejskich z Długiego Nowego oraz miejscowa Rada
Sołecka. Warsztaty prowadziła Dorota Wróbel. Wzięły w nich
udział 24 panie z Długiego Nowego, Niechłodu oraz Przyby-
szewa.
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HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Poczujesz, że wszystko staje się
prostsze. Będziesz bardziej zgodna
i wyrozumiała. Umów się z przyja-
ciółmi, spędzaj wspaniale czas. Nie
zapomnij o ważnej rocznicy w rodzi-
nie. 

Byk 20.04-20.05
Obok Ciebie pojawi się wyjąt-

kowa osoba. Zrób wszystko, aby się
poznać. Zadbaj też o zdrowie, wio-
senne zmiany pogody mogą dać Ci
się we znaki. Dobre finanse.    

Bliźnięta 21.05-21.06
Zapowiada się miesiąc pod zna-

kiem miłości i przyjaźni. To dobry
moment, by wrócić do dawnych
znajomych. W pracy zwróć uwagę
na skrywane nieporozumienia. Po-
radź sobie z nimi. 

rak 22.06-22.07
Czekają Cię spore wydatki, co

może zachwiać domowym budże-
tem. Na szczęście ktoś Ci pomoże.
W pracy załatw zaległą sprawę i
rozpocznij realizację nowego pro-
jektu. 

Lew 23.07-22.08
Dadzą o sobie znać błędy z

przeszłości. Trzeba będzie rozwią-
zać pewien rodzinny problem. W
drugiej połowie miesiąca spodzie-
waj się ważnej przesyłki. 

Panna 23.08-22.09
Gwiazdy wróżą przypływ go-

tówki. To może być nagroda, wy-
grana w totka albo dodatkowe
dobrze płatne zajęcia. Nieco zmian
w pracy. I dobre zdrowie.

Waga 23.09-22.10
Ktoś dawno niewidziany ocze-

kuje sygnału od Ciebie. Możesz
wrócić do waszych dobrych relacji.
W rodzinie szykują się zmiany. A w
pracy podwyżka. 

Skorpion 23.10-21.11
To będzie przyjemny i owocny

czas. Nabierzesz sił, zmienisz coś w
swojej codzienności. A pod koniec
miesiąca czeka Cię niespodziewana
wizyta. Sprawi Ci ogromną radość. 

Strzelec 22.11-21.12
Gwiazdy sprzyjają nauce, podró-

żom i zawieraniu nowych znajomo-
ści. Bądź więc aktywna, inwestuj w
siebie. Ktoś z bliskiego otoczenia
potrzebuje Twojej pomocy.

Koziorożec 22.12-19.01
Koniec maja świetnie nadaje się

na urlop. Możesz poznać kogoś bar-
dzo interesującego. Zadbaj o zdro-
wie, przydałby się wiosenny
"przegląd" organizmu. 

Wodnik 20.01-18.02
Nie próbuj na siłę godzić zwaś-

nionych stron. Bądź obok i pomóż.
Pomyśl także o sobie. Dobrze by Ci
zrobił weekendowy wypad w góry.

ryby 19.02-20.03
Przed Tobą kilka towarzyskich i

rodzinnych spotkań. Skorzystaj z
zaproszeń. Załatw ważną sprawę
urzędową. W pracy nie daj się
wciągnąć w żadne plotki. 

(: (: HUMOR :) :)
Nauczyciel pyta Jasia: 
- Jakie kwiaty najbardziej lubisz? 
- Róże. 
- Proszę, napisz to na tablicy. 
- Chyba jednak wolę maki - mówi
Jasio.

xxx
- Mamo, z mego listu do świętego
Mikołaja wykreśl kolejkę elek-
tryczną, a wpisz łyżwy. 
- A co, nie chcesz już pociągu? 
- Chcę, ale jeden już znalazłem w
waszej szafie.

… bo pomaga w odchudzaniu.
Walczy z nadwagą i otyłością.
Przetestowali to naukowcy z USA.
Po wielu badaniach potwierdzili, że
chrzan przyśpiesza przemianę
materii oraz ułatwia usunięcie z or-
ganizmu nagromadzonej wody i to-
ksyn. Spora dawka zawartego w
nim błonnika wywołuje uczucie sy-
tości i zmniejsza wchłanianie tłusz-
czów. A dodatkowo obniża poziom
cholesterolu u osób chorujących
na miażdżycę. 

… bo lepiej trawimy. Chrzan
poprawia smak pasztetów, mięs,
wędlin, ryb. Dodajemy więc go do
serwowanych potraw. Ale chrzan
ułatwia także trawienie, zwłaszcza
tłustych dań. Sprzyja bowiem wy-
dzielaniu się soków trawiennych
oraz żółci. Dzięki temu żołądek le-
piej sobie radzi z "przerobieniem"
produktów. Dodatkowo świeży
wiosenny chrzan dostarcza wita-
min i minerałów. 

… bo oczyszcza organizm.
Łyżka startego chrzanu dziennie
wspomaga proces oczyszczania.
Enzymy i olejki eteryczne zawarte
w ostrym korzeniu pomagają ner-
kom i wątrobie pozbyć się toksyn.
Czujemy się wówczas mniej zmę-
czeni. 

Dlaczego warto
jeść chrzan?

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

1. Znosi jaja na fermie
2. Niepowodzenie, obciach
3. Dezintegracja
4. Błyszczący papierek na czeko-
ladce
5. Zaczyna się w marcu
6. Z gryfem i strunami

7. Przepisy dla partii
8. Tępiony owad
9. Akcja policyjna
10. ... wielkanocne
11. Długi pies
12. Na niebie
13. ... Miki
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Aby rozwiązać krzyżówkę, trzeba wpisać w poziome rzędy znaczenie
słów. Potem z oznaczonych liter ułożyć hasło. Prawidłowe hasło należy prze-
słać pod adresem redakcji lub na e-mail: gazeta@swieciechowa.pl (prosimy
podać adres zamieszkania). Rozwiązaniem konkursu ogłoszonego w ostat-
nim numerze „Kuriera...” było hasło: WIELKANOc Z NAJBLIŻSZyMI. W
drodze losowania wyłoniliśmy zwyciężczynię. Jest nią      Bronisława Frącko-
wiak. Nagrodę można odebrać w Samorządowym Ośrodku Kultury w godz.
od 8 do 15. Gratulujemy. Na rozwiązania czekamy do 30 maja.  

* Ziemia jest jedyną planetą,
której nazwa nie pochodzi od ża-
dnego bóstwa.

* Podobno "Na zdrowie" wzięło
się od epidemii dżumy (Czarna
Śmierć).

* Większość szminek zawiera
łuski ryb.

* Wydry podczas snu trzymają
się nawzajem za łapki, żeby nie
odpłynąć od siebie.

* W Chinach zakazane jest
przytulanie się do drzew. Zaś w
Singapurze zabronione jest żucie
gumy.

* Aby wejść na wieżę Eiffla,
trzeba pokonać 1710 stopni.

Czy wiesz, że...?

HErBATKA Z rUMIANKU
DLA WrAŻLIWEGO ŻOŁĄDKA

Dwie łyżeczki suszonych kwia-
tów zalać szklanką wrzątku i za-
parzyć pod przykryciem przez 5
minut. Przecedzić. Pić pół godziny
przed przyjęciem leku przeciwreu-
matycznego lub innego mogącego
podrażniać delikatną śluzówkę żo-
łądka. 

ODWAr Z KOrZENIA 
cyKOrII NA ODPOrNOŚĆ

Łyżkę rozdrobnionego korzenia
cykorii wsypać do garnuszka,
zalać szklanką wody i gotować
przez ok. 5 minut na wolnym
ogniu. Odstawić na 20 minut, prze-
cedzić. Do lekko ciepłego odwaru
dodać łyżeczkę miodu i dokładnie
wymieszać. Pić dwa razy dziennie. 

Dobre rady dla zdrowia

www.rowery.swieciechowa.eu
...rowerzyści zostawiają w regionie skrzynki, 

zaznaczają na mapie ich miejsce,
a inni rowerzyści je znajdują. I zostawiają kolejne...

i tak to się kręci!
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Sztafeta Pamięci 
W środę, 24 kwietnia, ze Szkoły Podstawowej
w Święciechowie wyruszyła "IX Sztafeta Pa-
mięci gen. broni Tadeusza Buka". 

10 kwietnia 2010 roku nieopo-
dal Smoleńska doszło do kata-
strofy lotniczej, w której zginęło
96 osób, stanowiących delegację
polską na uroczystości związane
z obchodami 70. rocznicy zbrodni
katyńskiej. Była to druga pod
względem liczby ofiar katastrofa

w dziejach polskich sił powietrz-
nych. Dla uczczenia pamięci
zmarłych w katastrofie organizo-
wanych jest wiele przedsięwzięć
upamiętniających - jedna z nich
jest "Sztafeta Pamięci". Śmierć
poniosło wiele wybitnych osób
m.in. dowódca Wojsk Lądowych

gen. broni Tadeusz Buk. Bieg
sztafety rozpoczyna się w rocz-
nicę katastrofy lotniczej 10 kwiet-
nia w miejscowości Spała, gdzie
generał mieszkał i został pocho-
wany. Z rąk rodziny państwa
Buków przekazywana jest sym-
boliczna pałeczka sztafety. W
Święciechowie biegaczom wrę-
czył ją dyrektor szkoły Mirosław
Grzelczyk. Biegacze 24 kwietnia

wystartowali ze Święciechowy w
kierunku Sławy. Trasa zakończyła
się 26 kwietnia w Żaganiu. 

Organizatorem Sztafety Pa-
mięci jest 34 Brygada Kawalerii
Pancernej im. Hetmana Wiel-
kiego Koronnego Jana Zamoy-
skiego, która stacjonuje w
garnizonie Żagań i wchodzi w
skład 11 Lubuskiej Dywizji Kawa-
lerii Pancernej. 

VIVA LA MUSICA 2019
Już po raz jedenasty do Święciechowy zjechali się członkowie zespo-
łów śpiewaczych oraz chórów, którzy wyrazili swoją chęć udziału w
corocznym Przeglądzie VIVA LA MUSIcA.

W tym roku swoje wokalne
umiejętności zaprezentowało pięt-
naście zespołów. A byli to: Zespół
Śpiewaczy Babie Lato z Żarkowa,
Zespół Śpiewaczy Belęcin z Belę-
cina, Zespół Śpiewaczy Zawsze
Młodzi z Jarocina, Zespół Śpiewa-
czy Rydzyniacy z Rydzyny, Zespół
Śpiewaczy Jezioranki z Jezierzyc
Kościelnych, Zespół Śpiewaczy
Zgoda z Kamieńca, Zespół Śpie-
waczy Tęcza z Piasków, Chór Lut-
nia z Siedlnicy, Zespół Śpiewaczy

Melodia z Włoszakowic, Zespół
Śpiewaczy Wrzos z Kąkolewa, Ze-
spół Śpiewaczy Mezzo Forte z
Krzycka Wielkiego, Chór Cecylia
ze Święciechowy, Zespół Śpiewa-
czy Wiola ze Święciechowy, Ze-
spół Śpiewaczy Razem Raźniej z
Długiego Starego oraz Zespół
Śpiewaczy Karolinki z Gołanic.
Każdy zespół zaśpiewał około
trzech utworów. Pozycją obowiąz-
kową w tym roku był utwór musi-
calowy, operetkowy. Ze sceny
zabrzmiały więc takie utwory, jak:
“Usta milczą dusza śpiewa”, “Lat
dwadzieścia”, “Gdybym był boga-
czem” itd. Przegląd nie jest nagra-
dzany. Największą nagrodą są
brawa widowni. A tych nie brako-
wało. Wszystkie występujące
grupy otrzymały pamiątkowe sta-
tuetki i dyplomy. Uczestnicy usiedli
także do wspólnego posiłku.
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W POGONI 
ZA ZAJĄCEM

W Wielki Czwartek 18 kwietnia dzieci szukały Zajączka w Dłu-
giem Starem. Organizatorem pogoni było Stowarzyszenie Przyja-
ciół Szkoły i Rozwoju Wsi Długie Stare. W szukaniu Zajączka po
zapłociach Długiego Starego wzięło udział ponad 60 dzieci. Na tra-
sie pogoni przeprowadzano m.in. zadania sprawnościowe. Trzeba
było także wykazać się wiedzą ogólną. W nagrodę każdy uczest-
nik otrzymał od Zajączka prezent dofinansowany przez gminę
Święciechowa. 

Grupy przedszkolne - Tygryski, Jeżyki i Motylki - wybrały się
na wycieczkę do Kluczewa do Starej Chaty u Kowala. Czekali na
nich gospodarze z wielkanocnym śniadankiem, na którym dowie-
dzieliśmy się, jak wyrabia się masło i formuje wielkanocnego ba-
ranka. Przedszkolacy zjedli pyszne domowe rogaliki, brali udział
w przejażdżce i w końcu szukali w parku Zajączka. Ten kicał mię-
dzy drzewami i zapraszał dzieci do poszukiwań koszyczków nie-
spodzianek. Były też zabawy na placu oraz ognisko i pieczone
kiełbaski. Maluchy zobaczyły także pracę kowala, doiły krowy i
poznawały znajdujące się tam zwierzęta. 

MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ TAŃCA

W poniedziałek, 29 kwietnia, na całym świecie obchodzono Mię-
dzynarodowy Dzień Tańca. Dokładnie tego dnia w Sali Wiejskiej w
Święciechowie spotkali się miłośnicy muzyki i tańca. Uczestnicy
spotkania poznali podstawy taneczne dwóch żywiołowych i ener-
gicznych tańców - samby oraz cza-czy. Warsztaty trwały ponad
dwie godziny, a swoją wiedzę w tym zakresie przekazywała wy-
kwalifikowana para tańca towarzyskiego. Organizatorem otwartych
warsztatów dla dorosłych byli: Zespół Pieśni i Tańca Marynia oraz
Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie. 



[ 16 ] KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

W POGONI ZA ZAJĄCEM

W piękną, słoneczną niedzielę 14 kwietnia dzieci ze Strzyżewic
spotkały się z Zajączkiem wielkanocnym. Zajączek, zanim rozdał
dzieciom prezenty, przeprowadził dla nich kilka konkursów. Można
było sprawdzić się w slalomie z jajkiem, wyścigu sprawnościo-
wym z szarfą czy w zawodach na najszybciej nadmuchany balo-
nik. Potem Zajączek zaprosił wszystkie dzieci na plac zabaw, aby
wspólnie z nimi szukać ukrytych paczuszek. Radość na buźkach
najmłodszych i zaangażowanie, z jakim brały udział w konkursach,
były najlepszą nagrodą dla organizatorów. Organizatorzy spotka-
nia - Towarzystwo Przyjaciół Strzyżewic - są wdzięczni, że z roku
na rok przybywa chętnych zarówno do udziału w imprezie, jak i
do pomocy. Dziękują także wszystkim tym, którzy przyczynili się
do organizacji i przeprowadzenia "Pogoni za Zającem". 

Sołtys, Rada Sołecka oraz Stowarzyszenie Możemy ze Świę-
ciechowy zaprosili dzieci na pogoń za Zajączkiem. Impreza odbyła
się w niedzielę, 14 kwietnia na terenie przy Sali Wiejskiej. Dzieci,
które zgłosiły się do wspólnej zabawy, otrzymały szablony, na któ-
rych musiały zdobyć pieczątki ukończonych i wykonanych pra-
widłowo konkurencji. A tych było 12: sprawnościowe i plastyczne.
Wszystkie stanowiska zadaniowe kierowane były przez wolonta-
riuszy. A za zdobyte pieczątki i na znak wspólnej zabawy Zajączek
wydawał upominki. 

W Niedzielę Palmową dzieci i rodzice z Krzycka Małego i oko-
lic uczestniczyli w corocznej pogoni za Zającem. Zorganizowano
zawody sportowe, były kiełbaski z grilla i szukanie słodkich upo-
minków. Stowarzyszenie i Rada Sołecka dziękują wszystkim za
przybycie i zapraszają za rok.

W sobotę, 13 kwietnia, w Piotrowicach dzieci urządziły pogoń
za Zajączkiem. Biegały po lesie i zapędziły go do Sali Wiejskiej.
Tam otrzymały drobne upominki. Rodzice w czasie, gdy dzieci po-
szukiwały Zajączka, wzięli udział w warsztatach malowania pisa-
nek woskiem. Organizatorami pogoni byli: Stowarzyszenie
Piotrowice na Nowo, sołtys i Rada Sołecka Piotrowic. 

Tradycyjnie w Wielki Czwartek, 18
kwietnia, młodzież ze Stowarzysze-
nia ZMW zorganizowała Pogoń za
Zającem. Wszystko odbyło się na
boisku przy placu zabaw w Przyby-
szewie. Maluchy miały do rozwiąza-
nia różne zagadki i konkurencje. Po
wykonaniu przez nich wszystkich
zadań pojawił się Zajączek wielka-
nocny, który rozdał dzieciom przy-
gotowane wcześniej paczki ze
słodyczami. Wydarzenie było dofi-
nansowane przez gminę Święcie-
chowa i wsparte przez sołtysów,
radnych i lasocicką szkołę.


