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Żegnamy się z naszymi
czytelnikami, ale na krótko.
Zaraz po wakacjach, we
wrześniu, oddamy do rąk
Państwa kolejny numer
"Rydzyny Tu i Teraz". Już
teraz zachęcamy do lektury.

Zespół redakcyjny życzy
mieszkańcom słonecznych
wakacji i miłego wypoczynku.

Orlik dla wszystkich
Cena 1,50 zł

Ponad milion złotych kosztowała budowa Orlika przy Szkole
Podstawowej w Kaczkowie. Kompleks boisk służy nie tylko
uczniom.

- Cieszę się, że Ziemia Rydzyńska zmienia swoje oblicze mówił burmistrz Grzegorz Jędrzejczak podczas oficjalnego
otwarcia boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012".
Uroczystość odbyła się 27
kwietnia.

Piosenka dla Zuzi

Uczniowie Gimnazjum w Rydzynie pamiętają o swojej koleżance Zuzannie Kołacie z
Rojęczyna. Dziewczyna od
ubiegłego roku walczy o powrót
do zdrowia.

Uczniowie zorganizowali 2 koncerty charytatywne w Rydzyńskim
Ośrodku Kultury. Zatytułowano je
"Piosenka dla Zuzi”. W przygotowania włączyli się dyrekcja szkoły
i Stowarzyszenie Przyjaciół Gim-

nazjum im. Sułkowskich w Rydzynie. Dla Zuzi wystąpili i zaśpiewali
uczniowie z klas I, II i III, przygotowani do występów przez Ilonę
Twardowską i Krystynę Michalską.
Podczas koncertu zebrano 2. 032,
39 złotych. Zostaną przekazane na
kupno przyborów medycznych dla
Zuzi.

Gimnazjaliści dziękują mieszkańcom za obecność na koncertach i hojność.

„To przestrzeń do zacieśniania
więzi społecznych. To miejsce,
które będzie tętniło życiem” - napisała Joanna Mucha, minister
sportu i turystyki w liście skierowanym do władz gminy. Gratulacje
składali posłowie, radni Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego i
przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Lesznie.
Kompleks powstał na działce
gminnej. Do dyspozycji mieszkańców są: boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej i

wymiarach 30 na 62 metry, boisko
wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, budynek sanitarnoszatniowy, plac zabaw oraz
parking dla samochodów. Koszt inwestycji zamknął się kwotą
1.189.004,10 złotych. Inwestycja
została dofinansowana przez Ministerstwo Sportu, które na ten cel
przekazało 500 tysięcy złotych
oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Ten dołożył
333
tysiące
złotych.
Wykonawcą było Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe GRETASPORT z
Dąbrowy Górniczej.
Na zdjęciu: wstęgę przecinają Mariola Czarnota - radna Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego,
burmistrz Grzegorz Jędrzejczak
oraz uczennice Marta Matecka i
Patrycja Tatarek.

Zdjęcia także na stronie 16.

Mieszkańcy Kłody mogą rozpocząć podłączanie nieruchomości
do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej.

W celu podłączenia nieruchomości do kanalizacji należy zachować następujące zasady: 1) przyłącze kanalizacji sanitarnej, odprowadzające
ścieki socjalno-bytowe należy podłączyć do przykanalika (studni kanalizacyjnej) z pominięciem szamba; 2) do kanalizacji sanitarnej nie wolno
podłączać wód opadowych oraz ścieków pochodzenia rolniczego; 3) termin podłączenia należy zgłosić w Zakładzie Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o. o. Oddział Terenowy w Rydzynie (tel. 65 538 86 05) w celu
dokonania odbioru; 4) odbiór wykonywany jest na odkrytych przewodach
kanalizacyjnych, zakończony jest spisaniem stanu wodomierza i zawarciem umowy na odbiór ścieków.

Minęło 40 lat
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Finaliści
pięknego słowa

„Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa” - słowa Juliusza Słowackiego idealnie odzwierciedlają ideę Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Obraz
a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego”. Przygotowało go
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Gratulacje należą się
uczestnikom konkursu - uczniom Gimnazjum w Rydzynie.

13 kwietnia zakończyła się
ósma edycja konkursu, któremu
patronowało Ministerstwo Edukacji
Narodowej. Ocenie poddano
ponad 200 prac z całej Polski.
Uczestnicy opisywali obraz z Galerii Malarstwa Polskiego bytomskiego Muzeum, dzieło „Duet”
Piotra Potworowskiego. Zwycięzcami tegorocznej edycji okazali się
gimnazjaliści. To w tej kategorii
wiekowej – zdaniem jurorów – pojawiło się najwięcej ciekawych,
bardzo dobrych prac. Do finału jurorzy zakwalifikowali 20 prac.
Wśród nich znalazły się wszystkie
prace rydzyńskich gimnazjalistów.

W tegorocznej edycji nasze
Gimnazjum wypadło najlepiej. „Pobiło" szkoły z Poznania, Warszawy,
Lublina i Częstochowy. Żadna ze
szkół nie otrzymała tylu wyróżnień.

Wielki dar

Pierwsze wyróżnienie zdobył Mateusz Markiewicz za pracę „Jak
wiele potrafi przekazać obraz?”.
Wyróżnienia honorowe zdobyły
Anna Lokś i Maria Drewniak. W
kategorii niemieckojęzycznej wyróżnienia honorowe zdobyły Anita
Okrent i Żaneta Mentel. Warto
wspomnieć o pozostałych dwóch
finalistkach. Były to Paulina Czwojdrak i Małgorzata Mitula.
Organizatorzy konkursu komplementowali Gimnazjum w Rydzynie nie tylko za poziom
merytoryczny i literacki prac, ale i
za długoletnią współpracę. Od
czwartej edycji tego konkursu gimnazjaliści z Rydzyny są w sposób
znaczący widoczni w tym konkursie.
GIMNaZJUM W RyDZyNIe

W sobotę, 12 maja, Szkoła Podstawowa w Rydzynie obchodziła Święto Patrona Szkoły. W tym roku miało ono szczególnie uroczysty charakter – była to bowiem czterdziesta
rocznica nadania szkole imienia 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich.

Wówczas, w czerwcu 1972
roku, do rydzyńskiej szkoły przybyło
ponad stu „siedemnastaków”, w minioną sobotę nie było już żadnego.
Czas jest nieubłagany. Przybyli jednak przedstawiciele rodzin ułanów,
wśród nich pani Kosterowa, żona
wachmistrza Ludwika Kostery, licząca lat 99 oraz kilka lat młodsza
pani Anna Rybakowska, również
żona ułana. Po raz kolejny gościliśmy syna ułana - pana Jana Zakrzewskiego
z
małżonką,
mieszkających na co dzień w Anglii.
Obecni byli też przedstawiciele
władz, delegacje z zaprzyjaźnionych szkół, rekordowa liczba pocztów
sztandarowych
oraz
poprzedni dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Rydzynie.

Uroczystość rozpoczęła się
mszą w kościele parafialnym, po
której poczty sztandarowe, zaproszeni goście, uczniowie naszej
szkoły i Szkoły Podstawowej w Bielawach wraz z nauczycielami przeszli przez rynek na boisko szkolne,
poprzedzani przez kilku konnych
„ułanów” oraz orkiestrę z Ponieca.

Podczas apelu dyrektor Jerzy
Stróżycki przypomniał najważniejsze fakty mijającego czterdziestolecia historii naszej ojczyzny, a pan
Czesław Wieszczeczyński, dyrektor
szkoły z roku 1972, wspominał okoliczności nadania imienia. Wspomnieniowy charakter miał też
specjalny numer gazetki szkolnej,
który wręczono gościom, a także
starannie przygotowana wystawa.
Apel zakończył się, tradycyjnie już,
wysłaniem w świat białych, żółtych i
czerwonych baloników, do których

Święto Szkoły na sportowo zintegrowało gospodarzy święta i
zaproszonych delegacji.

przymocowano karteczki z pozdrowieniami. Trzy największe balony
wyleciały z rąk trzech poprzednich
dyrektorów szkoły: Czesława
Wieszczeczyńskiego, Zenobiusza
Wyrodka i Janusza Hoffmanna.
Nieco wcześniej zaś w niebo poszybowały gołębie.

Po apelu odbył się krótki koncert
ponieckiej orkiestry. Goście mogli
zapoznać się z tradycjami ułańskimi
dzięki grupie rekonstrukcyjnej „Żółtego Szwadronu” (m.in. „punktem
werbunkowym” młodego kadeta).

Warto dodać, że w przededniu
Święta Patrona Szkoły odbyły się
zawody „ułańskie” między szkołami
z Bielaw, Goniembic i Rydzyny.
Łączy je ten sam patron – 17 Pułk
Ułanów Wielkopolskich. Składały
się one z rozgrywek sportowych
oraz turnieju wiedzy historycznej,
przygotowanego przez zaprzyjaźnione szkoły z inicjatywy i przy
współudziale Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy Garnizonu Leszno.
JeRZy STRóŻyCKI

DyReKTOR SP W RyDZyNIe

W kościele w Kaczkowie spoczęły relikwie krwi papieża Jana
Pawła II. Dla parafii to wielki dar.

Uroczystość rozpoczęła się na
Kozim Rynku, historycznym miejscu. To dawne centrum Kaczkowa.
To właśnie z tego miejsca wyruszyła procesja.

- Spełniło się moje wielkie pragnienie - mówił ksiądz Wojciech
Prostak, proboszcz parafii w Kaczkowie. - Kiedy w lutym odbierałem
relikwie dla Zakładu Karnego w
Rawiczu, poprosiłem kardynała
Stanisława Dziwisza, by podarował relikwie papieża także tym, co
są na wolności. Kaczkowo na nie

zasłużyło. Widziałem jak szanujecie Ojca Świętego.

- Dzisiaj Jan Paweł II patrzy na
nas z nieba i w kropli krwi przybywa do parafii. Całuje tę ziemię i
mówi „Jestem z wami i tak pozostanę” - ksiądz biskup Zdzisław
Fortuniak, tymi słowami zwracał
się do uczestników procesji.

Kombatanci Wacław Szczepaniak i Jan Kowalski wpisują się do
Księgi Honorowej na wystawie z okazji 40-lecia nadania imienia
szkole.
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Wiosenne nasadzenia

Składając wniosek do UMiG w
Rydzynie o wydanie zezwolenia na
wycinkę drzew, należy się spodziewać że w zamian za wycięte
drzewa, wnioskodawca zostanie
zobowiązany do posadzenia co
najmniej tyle samo drzew co wnioskowanych do wycinki. Taki proceder jest podyktowany ustawą o
ochronie przyrody, która w jednym
z artykułów mówi że rada gminy
jest obowiązana zakładać i utrzymywać w należytym stanie tereny
zieleni i zadrzewienia oraz że wydanie zezwolenia może być uzależnione od przesadzenia drzew
lub krzewów w miejsce wskazane
przez wydającego zezwolenie albo
zastąpienia ich innymi drzewami
lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew
lub krzewów. Oczywiście wnioskodawca w zamian za uzyskanie zezwolenie, zgodnie z ustawą może

mieć naliczone także opłaty.

Analogicznie gmina wycinając
drzewa na swoim terenie jest zobowiązana przez starostę lub konserwatora zabytków do nasadzeń
zastępczych.

W ostatnim czasie z ramienia
gminy wykonano nasadzenia na
Alei Kasztanowej (kasztanowcem
białym), Alei Sułkowskiego (lipą
drobnolistną), ulicy Jana Pawła
(głogiem jednoszyjkowym), drodze
Kaczkowo-Jabłonna (klonem pospolitym) oraz pojedyncze nasadzenia na placach zabaw.
Wiosenną akcję nasadzeń oraz
zasady ekologicznego postępowania przeprowadzono także na zajęciach „Świetlicy Wiejskiej” w
Jabłonnie. Dzieci odpowiadały na
pytania i uzyskały informacje na
temat zagadnień ochrony środowiska i posadziły kilka drzew, w
tym 5-metrowego kasztanowca.

Trwają prace związane z budową środowiskowej sali sportowej w
miejscowości Dąbcze. Obecnie montowana jest konstrukcja
dachu hali sportowej. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowlane KONTRAKT z Wilkowic. Koszt inwestycji wyniesie ponad
1, 5 mln zł. Sala sportowa zostanie dofinansowana w wysokości
500. 000 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Obiekt posiadać będzie wymiary 26,25 m x 16,25 m - pole do gry 12 m x 24 m.
Koniec realizacji inwestycji planowany jest na miesiąc grudzień
2012 roku.
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Trwają prace budowlane związane z przebudową blisko 4, 5 km
drogi powiatowej Kłoda - Moraczewo - Pomykowo. Gmina Rydzyna jest partnerem przy realizacji tego zadania. Przebudowa
drogi z Kłody do granicy powiatu dofinansowana jest w 80% ze
środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Gmina Rydzyna przekaże na realizację zadania kwotę 300 tys. zł. Projekt przebudowy drogi
zakłada wzmocnienie jej konstrukcji, poszerzenie do 6 m oraz ułożenie nowej nawierzchni. Ponadto na odcinku 2, 7 km zostaną
ułożone nowe chodniki. Powstanie również kilometrowy ciąg pieszo-rowerowy. Prace budowlane powinny zakończyć się w połowie 2012 roku. Prace prowadzi Konsorcjum: Przedsiębiorstwo
Dróg i Ulic Leszno sp. z o. o., Przedsiębiorstwo TransportowoSpedycyjno-Handlowe PRA-MAS Sp. z o. o. i Przedsiębiorstwo
Drogowo-Melioracyjne DROGOMEL Andrzej Skoczylas, Krzysztof
Głuszko Spółka Jawna. Koszt inwestycji wyniesie około 5 mln zł.

W związku z zatapianiem przepompowni, jak i oczyszczalni ścieków podczas opadów, z początkiem maja Zakład Usług Wodnych
we Wschowie rozpoczął ogólne sprawdzanie prawidłowości wykonania przyłącza kanalizacyjnego pod kątem podłączenia do
sieci kanalizacyjnej tzw. deszczówki. Planuje się kontrolę całej
sieci kanalizacyjnej w gminie, a rozpoczęto ją od miejscowości
Dąbcze. Aktualną kontrolę przeprowadza się za pomocą zadymiarki, ale kolejne szczegółowe kontrole, aby wykryć wszystkie
rodzaje nielegalnych przyłączy, będą przeprowadzane innymi
technikami na poszczególnych posesjach. Właściciele posesji,
których wody opadowe są odprowadzane do sieci kanalizacyjnej,
zobowiązani są do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości, a prawo daje możliwość nałożenia grzywny do 1 tys. złotych.
Podstawą prawną ww. działań jest ustawa z dnia 7 czerwca 2001
r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków.

[4]

W dniu 14 maja br. Wojewoda Wielkopolski zarekomendował Szkołę
Podstawową im. Armii Krajowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie do
otrzymania dofinansowania na realizację rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii
informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”. Planowana wysokość
dofinansowania wynosi prawie 90. 000 złotych. Gmina Rydzyna w ramach
projektu sfinansuje wkład własny – 28. 000 złotych. Całkowity koszt projektu szacuje się na ok. 118. 000 złotych.
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Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w Sali Rydzyńskiego Ośrodka
Kultury odbyły się inscenizacja patriotyczna w wykonaniu uczniów
Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczkowie oraz koncert w wykonaniu Koła Śpiewaczego "Rydzyniacy". Podczas uroczystości burmistrz Grzegorz Jędrzejczak oraz przewodniczący
Rady Bonifacy Skrzypczak wręczyli Panu Stefanowi Szmani - długoletniemu przewodniczącemu Rady oraz dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie
odznaczenie "Zasłużony dla Miasta i Gminy Rydzyna".

Podstawa dla Stasia

Zakończył się remont drogi krajowej nr 5 od km 270+540 do km
271+300 - długości 0, 76 km (na wysokości restauracji Eden i stacji paliw). Wykonawcą robót była firma POL-DRÓG Kościan Sp. z
o. o., która zrealizowała zadanie za kwotę brutto: 560 902, 76 zł. W
najbliższym czasie nowy dywanik asfaltowy ma pojawić się także
na drodze krajowej nr 5 w miejscowościach Kaczkowo i Rojęczyn.

Rozwijanie świadomości proekologicznej to jeden z ważniejszych
kierunków zajęć odbywających się w Przedszkolu Publicznym w
Rydzynie. Temu służą między innymi wycieczki do ciekawych
miejsc. Jedno z nich - oczyszczalnię ścieków w podleszczyńskim
Henrykowie, odwiedziły maluchy z Rydzyny. 18 kwietnia dzieci
poznały poszczególne etapy oczyszczania wody.

"Bocian, bocian kiszka, przynieś mi braciszka! Bocian, bocian
kaczka, przynieś mi dzieciaczka!"
- od wczesnej wiosny tego roku te
przysłowiowe życzenia mogą wypowiadać mieszkańcy ulicy Sułkowskiego w Rydzynie. Na ich
prośbę gmina Rydzyna wykonała
podstawę pod gniazdo i zamontowała ją na jednej z wcześniej ogłowionych topoli, właśnie na Alei
Sułkowskiego.

W Polsce bociany zakładają
gniazda głównie na słupach elektroenergetycznych, budynkach,
drzewach, rzadziej na kominach i
innych wysokich, stabilnych obiektach. Lokalizują je najchętniej na
wysokości 10-20 metrów nad zie-

mią, w pobliżu zasobnych w pokarm żerowisk. Mieszkańcy pobliskiego osiedla już w zeszłym roku
zauważyli, że jeden z boćków, żerując na łąkach w okolicy Zamku
Sułkowskich, na bazę wypadową
upodobał sobie jedną z ogłowionych topoli. Postanowili więc z pomocą gminy pomóc mu w
założeniu gniazda i rodziny, jednocześnie nadając mu imię Staś.
Całej Rydzyńskiej Młyńskiej
Górze życzymy, aby Staś jak najprędzej założył na zamontowanej
podstawie swoje gniazdo, a
wszystkim proszącym go o przysługę, aby jak najszybciej wysłuchał i zrealizował ich prośbę.
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Tak widzą strażaków

Trzech reprezentantów gminy
Rydzyna dostało się do etapu powiatowego konkursu pt. "20 lat
Państwowej Straży Pożarnej - jak
nas widzą, tak nas malują".

Na konkurs wpłynęło 187 rysunków i malunków, w tym 68 z
Rydzyny. Jury miało trudne zadanie, by wybrać najlepsze prace.
Nie było to łatwe - mówili członkowie komisji konkursowej podczas
podsumowania etapu w Komendzie Miejskiej PSP w Lesznie.
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W gronie wyróżnionych byli 10letni Kornel Szmecht, uczeń
Szkoły Podstawowej w Kaczkowie
oraz dwaj uczniowie Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie - Ryszard Malinowski i
Dawid Lokś.

Nagrodzeni i wyróżnienia otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Etap
powiatowy
organizowało Starostwo Powiatowe w Lesznie.

Po raz kolejny strażacy ochotnicy z jednostki w Dąbczu pokazali,
że można na nich liczyć. Włączyli się w organizację Biegu "Transplantacja to życie". Przygotowali go nauczyciele i uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie. Na starcie na Polanie
Trzech Dębów w Nadleśnictwie Karczma Borowa stanęło kilkudziesięciu biegaczy. Były także osoby, które trasę pokonały maszerując z kijkami. Strażacy z Dąbcza zabezpieczali bieg.
Przywieźli też zabytkową sikawkę, która najbardziej spodobała
się dzieciom. Strażacy za swoje zaangażowanie zostali nagrodzeni dyplomem, który wręczyli organizatorzy cyklicznego biegu.
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Maciej Tobółka z Dąbcza był finalistą powiatowego konkursu wiedzy pożarniczej. Poszło mu świetnie. W konkursie, który odbył się
w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie,
zajął pierwsze miejsce w kategorii uczniów szkół podstawowych.
Tym samym awansował do etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom". Tu jednak nie zapewnił sobie dalszego awansu. Należą mu
się jednak gratulacje.
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Mistrzowie siatkówki

Na parkiecie Środowiskowej
Hali Sportowej w Rydzynie rozegrano II Turniej o Mistrzostwo
Gminy Rydzyna w Siatkówce.
Uczestniczyły w nim drużyny:
Połamani, No Name, Moraczewo Mix oraz angry Birds.

W składzie każdego zespołu
musiała być chociaż jedna kobieta. Mecze rozgrywane było do
2 zwycięstw w 15-punktowych setach. Wygrała drużyna Moraczewo Mix, na drugim stopniu
podium stanęli Połamani. Pozycja
trzecia przypadła No Name, a

czwarta Angry Birds. Ukoronowaniem turnieju było wręczenie okolicznościowych
pucharów
i
dyplomów ufundowanych przez
Urząd Miasta i Gminy w Rydzynie.
Pierwszy raz zostały wręczone
nagrody dla MVP, czyli najlepszych zawodników turnieju. Otrzymali je: w kategorii kobiet M.
Wawrzyniak z "Połamanych", w
kategorii mężczyzn K. Łaszczyński z "Moraczewo Mix". Organizatorami imprezy byli Bartek Matyla,
Marek Janowski oraz Kornel Malcherek.

Biało-czerwoni
Piotr Dembicki oprowadził przedszkolaków z Rydzyny po remizie
strażackiej OSP. Dzieci zobaczyły sprzęt, jakim dysponuje miejscowa jednostka. W prezencie dzieci zostawiły strażakom wykonane przez siebie prace.

Członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Złota Jesień”
nie marnują słonecznych dni maja. Korzystając z pięknej pogody
wybrali się na rowerówkę. Start był w Rydzynie, meta w Lasotkach. Na zdjęciu - uczestniczki wyprawy.

Na starcie obowiązywały dwa
kolory - biały i czerwony. Powód
był prosty - 2 maja przypada Dzień
Flagi. Nauczyciele i uczniowie
Szkoły Podstawowej w Rydzynie
co roku namawiają mieszkańców
nie tylko do wywieszania flag, ale
przyłączania się do biegu.

Start i meta tegorocznego zostały wyznaczone przy hali sportowej w Rydzynie. Było około 40
biegaczy, a nawet kilku rowerzystów.

- Nikt nie ścigał się na trasie, bo
nie o to nam chodziło. Liczył się
udział w biegu - mówi Jerzy Stróżycki, dyrektor Szkoły Podstawowej w Rydzynie.

Po biegu był poczęstunek. Podziękowania za pomoc szkoła kieruje do Władysława Poślednika z
Samorządu Mieszkańców Rydzyny. W organizację włączyli się
również OSP w Rydzynie oraz
radni K. Malcherek, B. Skrzypczak
i M. Janowski.

Medalowe
otwarcie sezonu
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Rozpoczął się nowy sezon startów KS Sfinks Rydzyna. Zapoczątkowały go zawody, które odbyły się
18 marca w Kórniku. Był to pierwszy turniej z cyklu Liga Taekwondo
Wesołek 2012. Klub z Rydzyny reprezentowało 18 zawodników. Zawody podzielone były na dwa
etapy - konkurencje sprawnościowe i walki. W pierwszym wystartowali wszyscy reprezentanci
naszego klubu. Zdobyli 8 medali 4 złote oraz po 2 srebrne i brą-

zowe. W walkach wystartowało 14
zawodników. Ich zasługą jest zdobycie 11 medali - 3 złote, po 4
srebrne i brązowe.
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Trzynastoletni Denis Bolewicz z KS Dąbcze był czwarty na mistrzostwach Wielkopolski kadetów w tenisie stołowym. Zawody odbyły się w Poznaniu. Triumfatorem turnieju został Jakub Różak
ze Stella Gniezno. Drugi był Andrzej Juszczak z Polonii Śmigiel,
a trzecie Nikodem Maćkowski z zespołu Burza Drzeczkowo. / Fot.
Krzysztof Kraszkiewicz

Na najwyższym podium stawali
Paweł Kubiak, Paulina Antoniak i
Tomasz Golański. Drużynowo KS
Sfinks Rydzyna uplasował się na
pozycji piątej na 17 startujących
klubów.
Wyjazd tak licznej grupy zawodników był możliwy dzięki pomocy Firmy VIS HOME LESZNO.

W ramach projektu "Edukacja szansą rozwoju dzieci z gminy Rydzyna" odbywają się zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Doposażenie sal w różne przyrządy sprawiło, że zajęcia stały się
atrakcyjniejsze. Na zdjęciu: uczniowie Szkoły Podstawowej w
Kaczkowie.
Drużyna Szkoły Podstawowej w Rydzynie wystartowała w
Mistrzostwach Powiatu Leszczyńskiego w Piłce Nożnej.
Stanęła do rywalizacji z dziewięcioma ekipami. Mecze rozgrywano na Orliku w Zaborowie. Wygrała drużyna z Belęcina Nowego. W końcowej kwalifikacji zespół Rydzyny zajął
miejsce ósme.

Spotkanie z żużlowcem Unii Leszno - Damianem Balińskim odbyło się w Przedszkolu w Rydzynie. Dzieci przygotowane były do
spotkania na medal, a raczej na niebiesko. Były szaliki, czapki,
peruki, koszulki, flagi, kartki, kalendarze, hymn Unii Leszno i przygotowane do autografów kartki z wizerunkiem żużlowca. Okazuje
się, że w gminie Rydzyna nie brakuje fanów czarnego sportu i
Byków.

Rojęczyn niepokonany
[8]
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Rojęczyn to zwycięzca III Gminnego Turnieju Wsi w Lasotkach. Drużyna pokonała pozostałych osiem zespołów. Trzeba
jednak przyznać, każdy dał z siebie ile mógł.

W turnieju uczestniczyło 9 ekip z
Rojęczyna, Kaczkowa, Maruszewa,
Jabłonnej, Lasotek, Dąbcza, Kłody,
Nowej Wsi i Rydzyny. Organizatorzy
przygotowali dla nich 8 konkurencji.
Walka w każdej była zacięta. Członkowie drużyn rywalizowali w slalomie
z taczkami, biegu na nartach i z balonami, rzutach beretem, sztafecie z
jajkiem, przeciąganiu liny i dojeniu
krowy. Przy każdej konkurencji drużyny miały ostry doping publiczności.
Było też wiele zabawnych momentów.

Reprezentacja Rojęczyna pokonała pozostałe zespoły. Miejsce drugie na podium należało do
Maruszewa. Trzecią lokatę wywalczył zespół Jabłonnej. Czwarte było

Kaczkowo, piąte Lasotki. Dla najlepszych drużyn były puchary, a dla
wszystkich zespołów zaproszenia na
kręgielnie.

W organizację turnieju zaangażowane były rady sołeckie Kłody,
Kaczkowa i Lasotek oraz przewodniczący Samorządu Mieszkańców Rydzyny oraz Urząd Miasta i Gminy w
Rydzynie. Panie z Kół Gospodyń
Wiejskich zadbały o słodki poczęstunek.

Turniej Wsi uzupełniły rozgrywki
piłkarskie na Orliku w Kaczkowie.
Wygrała drużyna Kwidzyń, w której
składzie znaleźli się mieszkańcy
Kaczkowa i Lasotek. Miejsce drugie
zajęły Orły Jabłonna, trzecie zespół
Jabłonna II.

