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A. Wojciechowski urodził się 15
listopada 1906 roku w Rydzynie.
Mając 33 lata bronił ojczyzny, wal-
cząc na froncie II wojny światowej.
Dostał się do niewoli, przebywał w
obozach jenieckich w Kielcach i
Częstochowie, potem trafił do sta-
lagu pod Magdeburgiem.

Po zakończeniu wojny A. Woj-
ciechowski zamieszkał w Rob-
czysku. Pracował jako nadzorca
dróg i mostów w Rejonie Eksploa-
tacji Dróg Publicznych w Lesznie,
kierownik Wydziału Dróg Powiato-
wych i Gminnych w Prezydium Po-
wiatowej Rady Narodowej w
Lesznie i nadzorca budowlany w
Spółdzielni Remontowo - Budowla-
nej w Lesznie. W 1972 roku prze-
szedł na emeryturę. 

A. Wojciechowski został pocho-
wany w Pawłowicach.

Na zdjęciu w otoczeniu najbliż-
szych i z burmistrzem Kornelem
Malcherkiem oraz Jarosławem
Wawrzyniakiem, starostą powiatu
leszczyńskiego. 

Zdjęcie udostępnione przez ro-
dzinę. 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Anto-
niego Wojciechowskiego z Robczyska. Dożył pięknego wieku
109 lat. Był najstarszym mieszkańcem powiatu leszczyńskiego. 

Michał Miara, mieszkaniec gminy Rydzyna, już za trzy miesiące przemierzy Ocean Atlantycki,
dotrze do Ameryki Południowej i w trakcie 1,5 - miesięcznego pobytu w Boliwii będzie uczest-
niczył w wyprawie, która jednocześnie może okazać się przygodą jego życia, a wszystko to
pod oficjalnym patronatem “National Geographic”.

Michał jest uczestnikiem i
współorganizatorem ekspedycji
naukowej "GEOpraktyki - Na sto-
kach Andów", organizowanej
przez studentów i doktorantów
Wydziału Nauk Geograficznych i
Geologicznych Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W ramach projektu do Boliwii wy-
rusza 11 osób, a ich celem jest
przeprowadzenie badań, także
pionierskich. Studenci planują
zbadanie reakcji lodowców tropi-
kalnych na zmiany klimatyczne,
dobowej zmienności parowania
potencjalnego oraz zachowania
przestrzenne człowieka w stolicy
Boliwii - La Paz. Poza tym po po-
wrocie z ekspedycji studenci wy-
konają ortofotomapę oraz cyfrowe
modele powierzchni terenu pro-
wincji José Ballivián. Co skłoniło
uczestników do tak śmiałej wy-
prawy? Cechą charakterystyczną
współczesnych programów stu-
diów jest przekazanie studentom
głównie podstaw teoretycznych
badań środowiskowych. Sprawą
pierwszorzędnej wagi jest indywi-
dualne uzupełnienie wykształcenia
w zakresie umiejętności działań
praktycznych, których w Ameryce
Południowej nie zabraknie. Oprócz
pracy naukowej studenci mają za-
miar zobaczyć charakterystyczne
dla Boliwii miejsca, między innymi
solnisko Salar de Uyuni, kopalnię
srebra w Potosi czy stratowulkan
Licancabur, a także odbyć wolon-
tariat środowiskowy w miejscowo-

ści Rurrenabaque.
Ekspedycja jest kontynuacją

projektu "GEOpraktyki: Edycja I -
w peruwiańskiej dżungli", zrealizo-
wanego w 2015 roku, w którym
udział brało pięcioro uczestników.
W tym roku jest ich ponad dwa
razy więcej, co bardzo podniosło
koszt wyjazdu, który wyliczony
został na kwotę około 100.000 zł,

Na wieczną wartę

jaka na studencką kieszeń jest
kwotą astronomiczną. Pomimo
dotychczasowego wkładu sponso-
rów pieniędzy nadal brakuje.
Każdy, kto zechce wesprzeć pro-

jekt, może liczyć na promocję logo
lub produktu na materiałach wy-
prawy albo inne formy współpracy.
Propozycje wsparcia projektu pro-
simy kierować na adres mailowy:
geopraktyki.skng@gmail.com. Za-
chęcamy również do odwiedzenia
strony internetowej: http://geo-
praktyki.amu.edu.pl/ oraz profilu
na portalu Facebook: GEOprak-
tyki: Edycja II - na stokach Andów.
Ekspedycja potrwa od 5 września
do 20 października.
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Za oddaną służbę 
Kapitan Damian Gorwa ode-

brał złoty medal "Za Zasługi dla
Pożarnictwa". Piotr Dembicki
otrzymał awans na starszego
sekcyjnego, Tomasz Nicpoń -
awans na starszego strażaka.
Uroczystość odbyła się w Ko-
mendzie Miejskiej PSP w Lesz-
nie. 

W trakcie obchodów Dnia
Strażaka w Górze również nagro-

dzono naszych mieszkańców. 
Łukasz Skotarczyk awansował

na młodszego ogniomistrza, Łu-
kasz Andrzejewski otrzymał po-
chwałę do akt od komendanta
powiatowego w Górze za działa-
nia ratowniczo - gaśnicze pod-
czas pożaru mieszkania w
miejscowości Siciny.

Wszyscy należą do Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Rydzynie. 

W szeregach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w
Lesznie służą: Damian Gorwa, Tomasz Nicpoń i Piotr Dembicki. Za
odwagę i oddanie w służbie znaleźli się w gronie osób wyróżnio-
nych z okazji Dnia Strażaka. 

Kpt. Damian Gorwa na co dzień służy w jednostce w Lesznie. Jest
jednocześnie komendantem miejsko - gminnym ochrony prze-
ciwpożarowej gminy Rydzyna. 

Piotr Dembicki otrzymał awans na stopień starszego sekcyjnego. 

Było taneczne zakończenie
sezonu. Roztańczony będzie
pierwszy w tym roku "Kulturalny
piątek". 

- Chcemy rozruszać miesz-
kańców - mówi Roman Skiba,
przewodniczący Rady Miejskiej
Rydzyny. 

- Chcemy zarażać pozytywną
energią - wtóruje mu radna Gra-
żyna Dembicka. 

Inicjatywa organizowania "Kul-
turalnych piątków" wyszła właśnie
od G. Dembickiej i R. Skiby. Po
raz pierwszy zorganizowano je w
2015 roku. W letnie wieczory
mieszkańcy spotykali się w Ry-
dzyńskim Ośrodku Kultury. Przed
budynkiem ustawiano stoły i krze-
sła, by dla nikogo nie zabrakło
miejsca. Grała muzyka, można
było napić się kawy czy herbaty,
a co najważniejsze - porozma-
wiać. Spotkania były strzałem w
dziesiątkę. Na frekwencję nie

można było narzekać. 
Tych, którym spodobały się

"Kulturalne piątki", ucieszy wia-
domość, że spotkania będą i tego
lata. 

- Nie mogliśmy zawieść
mieszkańców, którzy dopytywali o
kolejne spotkania na rynku. Zmo-
tywowało to nas do planowania
nowych imprez - tłumaczy R.
Skiba. 

Inauguracja "Kulturalnych piąt-
ków" odbędzie się 1 lipca o godz.
19. Zaplanowano potańcówkę,
zagra zespół Akord Band, w któ-
rym występuje radny Marcin
Urbanowicz. 

- Liczymy na udział mieszkań-
ców w każdym wieku. Wszyscy
będą mile widziani. Im nas więcej,
tym milsza i lepsza zabawa -
uważa G. Dembicka.

Na zdjęciu G. Dembicka i R.
Skiba na jednym z "Kulturalnych
piątków". 

Sezon na 
“Kulturalne piątki” 
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Absolutorium dla burmistrza
Budżet ubiegłego roku został

zrealizowany na dobrym pozio-
mie, zarówno po stronie docho-
dów, jak i wydatków. Mimo
trudnego otoczenia makro- i mi-
kroekonomicznego był to kolejny
pomyślny rok w sferze realizacji
dochodów budżetowych. Dochody
w 2015 roku wyniosły 26,1 mln zł i
były o 6,16 proc. wyższe niż w
2014 roku. Wydatki ogółem wy-
niosły 26,2 mln zł, z tego 4 mln zł
przeznaczono na zadania inwe-
stycyjne. Rok 2015  zamknął się
deficytem budżetu w kwocie 58.
000 zł.

Analiza realizacji wydatków bu-
dżetowych pokazuje, że 15 proc.
przeznaczono na inwestycje. Wy-
dano na ten cel 4 mln zł. Inwesto-
wano w przedsięwzięcia z zakresu
infrastruktury społecznej, drogo-
wej i ochrony środowiska. 

Największym gminnym zada-

niem inwestycyjnym było zakoń-
czenie rozbudowy z przebudową
budynku Szkoły Podstawowej w
Dąbczu. Zadanie realizowane
było w latach 2014 - 2015. Łączny
koszt inwestycji to ok. 1,7 mln zł.
Całą tę kwotę wydatkowano w
analizowanym roku. Inwestycja
oddana została do użytku 1

Na XVII sesji w dniu 25 maja Rada Miejska Rydzyny udzieliła absolutorium burmistrzowi Kornelowi
Malcherkowi za wykonanie budżetu gminy Rydzyna w 2015 roku.

września na rozpoczęcie roku
szkolnego.

W ubiegłym roku znaczne fun-
dusze zostały przekazane na
pomoc finansową dla powiatu
leszczyńskiego. Pomoc na zada-
nia majątkowe dla powiatu wynio-
sła 620.000 zł i obejmowała
realizację m. in.: przebudowy dróg

powiatowych nr 4800P i nr 4803P
od Dąbcza do rynku w Rydzynie
wraz z budową ciągu pieszo - ro-
werowego i ronda na Młyńskiej
Górze. Powiat leszczyński na ca-
łość tego zadania wydatkował pra-
wie 6, 9 mln zł, z czego 3 mln
pochodziły z budżetu państwa.

Burmistrz Rydzyny - podsumo-
wując na sesji wykonanie ubiegło-
rocznego budżetu - stwierdził, że
był to budżet trudny, nakierowany
na inwestycje ze szczególnym
uwzględnieniem pozyskiwania
funduszy zewnętrznych.

Burmistrz Kornel Malcherek po
podjęciu przez Radę Miejską
uchwał dotyczących udzielenia
absolutorium za ubiegły rok, jak
również za pozytywną ocenę
sprawozdań finansowych, świad-
czących o dobrym wykonaniu bu-
dżetu w 2015 roku, podziękował
Radzie Miejskiej, dyrektorom i
pracownikom gminnych jednostek
organizacyjnych, sołtysom i
radom sołeckim, kadrze kierowni-
czej i pracownikom Urzędu Miasta
i Gminy za harmonijną współpracę
przy wspólnie realizowanych za-
daniach.

25 maja rozstrzygnięto przetarg
na przebudowę dróg gminnych
ul. Przemysłowa i ul. Krótka w
Rydzynie. Wśród firm, które zło-
żyły swoje oferty, wyłoniono
przedsiębiorstwo Drogomel z
Góry, które wykona wspomniane
przedsięwzięcia. Ul. Przemy-
słowa jest już w trakcie przebu-
dowy. W przypadku ul. Krótkiej
wykonawca rozpocznie roboty
po zakończeniu tej pierwszej.
Kwota, jaka została zabezpie-
czona na te inwestycje, to około
160.000 zł.

Rozstrzygnięto przetarg na remont parkietu w hali sportowej w Ry-
dzynie oraz  Świetlicy Wiejskiej w Moraczewie. Najkorzystniejszą ofertę
złożyła firma ROMARK Marek Rychliński z Warszawy. Ze względu na
trwający rok szkolny wykonawca rozpocznie prace w okresie wakacji i
powinien je zakończyć do 31 lipca. 

Na placu zabaw w Kłodzie zamontowano nowe atrakcje dla dzieci.
Gmina Rydzyna przeznaczyła na ten cel około 10.000 zł.

Rozpoczęła się kolejna duża inwestycja. W Kaczkowie firma Dro-
gomel z Góry przystąpiła do przebudowy drogi prowadzącej do
kościoła. Warto wspomnieć, że jest to kontynuacja zakończonej w
grudniu inwestycji. Całość robót wyniesie około 228.000 zł.

7 czerwca upłynął termin składania ofert na "Remont elewacji Ratu-
sza w Rydzynie". Do rydzyńskiego magistratu nie wpłynęła żadna oferta.
W związku z procedurą przetarg został unieważniony. Następnego dnia
ogłoszono nowy przetarg, którego termin składania ofert mija 24
czerwca.

Remont ul. Stanisława Leszczyńskiego w Rydzynie wchodzi w
ostatnią fazę. Firma ŻAK z Leszna obecnie układa kostkę na cią-
gach pieszych oraz wylała pierwszą warstwę dywanu asfalto-
wego. Wykonawca ma czas na wykonanie inwestycji do końca
czerwca.
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Anna Piechowiak z
Rojęczyna została
serdecznie powi-
tana na majowym
spotkaniu członków
Polskiego Związku
Emerytów, Rencis-
tów i Inwalidów w
Kaczkowie. Jubi-
latka otrzymała bu-
kiet kwiatów i dla
niej odśpiewano
"Sto lat".

Burmistrz Kornel Malcherek
stanął na czele Zarządu Miejsko -
Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Rydzynie.
Obowiązki wiceprezesów powie-
rzono Leszkowi Prałatowi i Karo-
lowi Dembickiemu. Damian Gorwa
przyjął funkcję komendanta miej-
sko - gminnego ochrony przeciw-
pożarowej. 

Głosami delegatów uczestni-
czących w Zjeździe Oddziału Miej-

sko - Gminnego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP Woj-
ciech Jędrzejczak przyjął
obowiązki sekretarza. Dawid Piet-
rowski zajmie się sprawami finan-
sowymi Zarządu. Robert Sznycer
został członkiem Prezydium. Na
członków Zarządu wybrano: Zbig-
niewa Borkowskiego, Piotra De-
mbickiego, Tomasza Musiała,
Marka Rybińskiego i Zbigniewa
Sadowczyka. 

Burmistrz prezesem
Dzieci to wymagająca pub-

liczność, dlatego tym większa
presja spoczęła na barkach
aktorów występujących w
przedstawieniu zatytułowanym
"Brzydkie kaczątko". Spektakl
wystawiono w Świetlicy Wiej-
skiej w Dąbczu. 

Role powierzono rodzicom i
dzieciom. Aktorzy ze swoich
zadań wywiązali się znakomicie,
co doceniła najpierw publiczność,
a potem reżyser Barbara Nowak.

Przedstawienie było jedną z at-
rakcji Festynu Rodzinnego w Dąb-
czu, który uzupełniły przejażdżki
bryczką, dmuchane zamki i spot-
kanie ze strażakami Ochotniczej
Straży Pożarnej. Każdy mógł

skosztować wypieków przygoto-
wanych przez mamy. O poczę-
stunek zadbała również Rada Ro-
dziców. 

Festyn ze spektaklem 

Fot. M. Glapiak
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Ci, co chodzą i biegają 
Najpierw rozgrzewka. Z uśmiechem! Ćwiczą dziewczynki - jeszcze uczennice, najwięcej jest pań w wieku od 20 do (...). Jest
też kilku panów. Dobrze porozciągani ruszają spod świetlicy w Kaczkowie. Biegną, ale bez wysiłku i spokojnie. W końcu to
nie wyścig. A zaledwie kilka kilometrów dalej w trasę wychodzą mieszkanki Rojęczyna. W dłoniach każdej kijki. 

- Kiedy zaczęło się nasze "sza-
leństwo", akurat była promocja w
markecie. Każda kupiła sobie po
parze kijków - mówi Karolina Ta-
tarek, przewodnicząca Koła
Gospodyń Wiejskich w Roję-
czynie. 

Marzeniem wielu z nas jest
szczupła sylwetka. Tylko jak po-
zbyć się nadmiernych kilogramów,
kiedy mobilizacji jest tyle co nic?
W grupie łatwiej i lepiej, na przy-
kład w Kaczkowie. Właśnie w tej
miejscowości powstał Amatorski
Klub Biegowy Zakwasy Team. Mo-
tywatorkami stały się Joanna Spy-
chała i Aleksandra Traczewska.
Pierwsza trenuje trzy, cztery razy
w tygodniu, pokonując średnio po
10 km. Aleksandra zaliczyła pół-
maratony i maratony, przed nią ul-
tramaraton. Na jednym z zebrań
Koła Gospodyń Wiejskich Asia i
Ola zaproponowały stworzenie
grupy biegających mieszkańców.
Na popularnym portalu społecz-
nościowym ukazała się informacja
o zakładanym klubie. Wiadomość
rozeszła się jeszcze tzw. pocztą
pantoflową. Pierwsze bieganie
zorganizowano 29 kwietnia. 

- Z każdym spotkaniem miesz-
kańców jest coraz więcej - mówi
Małgorzata John, sołtys Kacz-
kowa. 

Na początku klubowicze poko-
nywali 3 km. Minęło kilka tygodni i
są tacy, którzy są w stanie prze-
biec 8 km, ale nie ma spiny. Każdy
biegnie tyle, ile chce, ile może. W
czasie treningów następuje po-
dział. Joanna Spychała biegnie z
tymi, którym narzuca dłuższy dys-
tans. Za Aleksandrą Traczewską
biegną osoby z wolniejszym tem-
pem. 

- Jest nas coraz więcej. Mamy
dłuższe dystanse i lepsze czasy -
zapewnia Joanna Spychała. 

Wśród biegaczy Zakwasów
Team jest Balbina Skrobała. Do
biegania namówił ją mąż, bo sam
zaczął biegać, kiedy jego waga
dobiła do 103 kg. 

- Pierwszy raz pobiegłam trzy
kilometry. Jeden pokonałam w je-
denaście minut. Następnym
razem zaliczyłam o kilometr wię-
cej, a teraz biegnę pięć - Balbina
Skrobała opowiada z dumą o
swojej przygodzie ze sportem. 

Sołtys M. John pewnego dnia
wzięła się za siebie. Zapisała się
na siłownię. Waga ruszyła w dół.
Teraz jest bieganie. Pani Małgo-
rzata każdy trening traktuje jak

naukę. Bo nie tylko trzeba biec,
ale jeszcze nauczyć się oddycha-
nia i trzymania rytmu. Wiedzę
przekazują Asia i Ola. 

Elżbieta Michalak, nim przy-
szła na pierwsze spotkanie Za-
kwasów Taem, postanowiła nieco
potrenować sama, a właściwie z
córką, by było raźniej. 

- Było ciężko, ale teraz spokoj-
nie zaliczam pięć kilometrów. 

Na treningu są też panowie.
Leszek Skrobała z żartem mówi,
że biega, bo lubi damskie towa-
rzystwo, a przy okazji chudnie.
Robert Sznycer niedawno zaczął
biegać, ale po pierwszym razie już

mu się spodobało. 
W Rojęczynie nie biegają, a

chodzą z kijkami. To nordic wal-
king. Pomysł podrzuciła jedna z
mieszkanek, która trenowała cho-
dzenie i zaproponowała, by do
niej dołączyły inne panie. Obkupiły
się w kijki, zdecydowały, że ma-
szerować będą w czwartki. W
lutym zaliczyły 5 km. Nawet mróz
ich nie przestraszył. Bo najważ-
niejsze, że panie się spotykają,
mają czas na rozmowę i wspólne
bycie razem. 

- Mieszkamy obok siebie, ale
się nie znamy. Zmieniamy to -
mówi Joanna Kośniewska. 

Na spacery z kijkami przycho-
dzi zazwyczaj 10 - 12 mieszka-
nek, ale nawet jeśli przyjdzie ich
mniej, nie ma odwoływania mar-
szu. Trasy są różne - zwykle oko-
lice Rojęczyna, tym bardziej że nie
brakuje tu bocznych dróg bez sa-
mochodów. Bezpieczeństwo jest
ważne. Do klubu nordic walking
należą panie w różnym wieku - od
nastolatek po panie do około 70. 

- Należymy do Koła Gospodyń
Wiejskich, które zaczyna się pręż-
nie rozwijać. Mocno wspiera nas
sołtys Karol Dembicki. To właśnie
on zachęca nas do działania - do-
daje Karolina Tatarek. 

Amatorski Klub Biegowy Zakwasy Team - pozytywnie zakręceni mieszkańcy Kaczkowa. 

Panie z Rojęczyna podczas każdego marszu ładują akumulatory na cały tydzień. 
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Treningi to moje życie
Dawid łata w tym roku zdobył złoto w Ogólnopolskich Zawodach Kulturystycznych i Fitness
w Słupsku oraz brązowy medal na Mistrzostwach Polski w Fitness w Białymstoku. Z miesz-
kańcem Rydzyny rozmawiam o pasji do sportu, która ukierunkowała jego życie zawodowe. 

- Jako kobieta muszę zapytać
o pana wymiary? Mogę?

- Chętnie odpowiem. 179 centy-
metrów wzrostu, 80 kilogramów
wagi, 40 centymetrów w bicepsie i
77 w talii. Nie liczą się wymiary,
tylko: estetyka ciała, jakość skóry,
prezencja na scenie oraz wygląd
zawodnika. To nie ma być kultury-
styka, gdzie najważniejsza jest
wielkość mięśni. To kategoria, w
której startuję na zawodach. 

- Na kobietach to musi robić
wrażenie, a wśród mężczyzn bu-
dzić zazdrość. To miłe uczucie,
kiedy wiele oczu jest skierowa-
nych tylko na pana? 

- Nie będą udawał, że nie. Miło,
kiedy słyszę wow, ale bez prze-
sady, z tego powodu nie uderza mi
woda sodowa do głowy. 

- By osiągnąć aż tyle, przy-
goda ze sportem musiała trwać
długo...? 

- Sport od dziecka był ważny w
moim życiu. W szkole trenowałem
lekkoatletykę, duże znaczenie
miała piłka nożna. Kiedy miałem
około dwudziestu lat, zacząłem tre-
ningi na siłowni - raz, dwa razy w ty-
godniu. Zawsze chciałem mieć
fajną sylwetkę, ale nie zależało mi
na przerośniętych mięśniach.
Wszystko z głową, stawiam na es-
tetykę ciała. Moim idolem jest Buł-
gar Lazar Angelov - model, trener
personalny i kulturysta. Można po-
wiedzieć, że to motywator na skalę
światową.

- Pan też jest kulturystą?
- Nie nazywam tak siebie. Tre-

nuję sport sylwetkowy. Kategoria, w

której startuję, jest odłamem kultu-
rystyki. Nie stawia na przerost
mięśni, bo sylwetka ma być umięś-
niona, ale zbliżona do naturalnej. 

- Czy w związku z tym pana
życie jest podporządkowane tre-
ningom? 

- Trzeba wyznaczyć sobie prio-
rytety. W moim życiu zaczęło się od
pierwszego kursu na trenera perso-
nalnego. Właśnie on naprowadził
mnie na właściwy tor. Zrozumiałem,
że dbanie o ciało to treningi i pra-
widłowe odżywianie. 

- To czego pan nie je? Czy ja-
kieś grzeszki kulinarne ma pan
na sumieniu? 

- Na pół roku przed zawodami
dzień w dzień jadłem niemal to
samo. Aż do znudzenia. Chociaż
nie ukrywam, że nawet bez przygo-
towań do zawodów mój jadłospis
niewiele się różni. Przed startami w
mojej diecie mam do szesnastu bia-
łek z jajek dziennie. Jem je pod róż-
nymi postaciami - smażone,
gotowane, w szejkach. Do tego ryż,
płatki owsiane, kurczak i wołowina.
Mięso smażone, bo takie bardziej
mi smakuje, ale przygotowane na
oleju beztłuszczowym. I warzywa.
Zdarzają mi się odstępstwa, tak
zwane cheat meal - oszukany posi-
łek. Od czasu do czasu można
zjeść coś spoza diety.

- Wtedy na co się pan kusi? 
- Najczęściej mam ochotę na

pizzę z podwójną porcją sera. I

potem mam wyrzuty sumienia, ale
z drugiej strony przy takim posiłku
odpoczywam psychicznie. Wrzu-
cam na luz. Treningi to moje życie i
przyjemność, ale jeśli chodzi o dietę
- to zwłaszcza przed zawodami jest
to bardzo trudne, tym bardziej że
nie mogę robić dużo odstępstw. 

- Ile godzin spędza pan na tre-
ningach? 

- Jako trener personalny co-
dziennie ćwiczę z moimi klientami.
Przed startami po pięć, sześć razy
w tygodniu, zdarza się, że nawet
dwa razy dziennie - od półtora do
trzech godzin. 

- Jak wyglądają zawody od
kuluarów? 

- Za kulisami nie ma wielkiej
spiny. Zawodnicy normalnie rozma-
wiają i pomagają sobie, na przykład
kiedy trzeba się wysmarować bron-
zerem. Robi się to po to, by pod-
kreślić mięśnie. Kosmetyki
pomagają także ukryć tatuaże,
które jeszcze wciąż są uznawane
za defekt. Rysunek na ciele po-
dobno zakrywa mięśnie. Ja sam
muszę ukrywać tatuaż na ramieniu
i ręce. 

- A stres? 
- Jest na kilkanaście minut

przed wejściem na scenę. W cza-
sie pokazu wszystko mija, jestem w
swoim żywiole. 

- Co ocenia jury? 
- Zawodnik musi wykonać obo-

wiązkowe cztery pozy. W mojej ka-

tegorii najważniejsze są mięśnie
brzucha oraz tak jak już wspomnia-
łem - estetyka. Dodam, że nie pre-
zentujemy mięśni nóg, ale też je
ćwiczymy jak kulturyści. Występu-
jemy w spodenkach do kolan -
czego niestety nie mogę zrozu-
mieć.

- Zdobył pan złoto i brąz. Wiel-
kie gratulacje. 

- Na Ogólnopolskich Zawodach
Kulturystycznych i Fitness w Słup-
sku myślałem, że mam najmniejsze
mięśnie. Nawet zastanawiałem się,
czy jest sens wychodzić na scenę.
Potem, gdy obejrzałem zdjęcia i fil-
miki, zrozumiałem, że nie miałem
się czego wstydzić. Nie spodziewa-
łem się, że tak daleko zajdę. 

- Mówi się, że sport to zdro-
wie. Tyle że sportowcy odnoszą
wiele kontuzji, czasami groź-
nych. Jak jest z panem? 

- Ważne, by ćwiczyć z głową.
Moje treningi są trudne i mocno ob-
ciążają stawy. Zrobiłem jednak
wiele szkoleń i dzięki temu wiem,
co robić, by sobie nie zaszkodzić.
Czasami jednak chce się więcej
wycisnąć. Kilka lat temu, jeszcze
kiedy trenowałem lekkoatletykę, na
stopę spadł mi hantel. Machnąłem
na to ręką i poszedłem na trening.
Podczas skoków oszczędzałem
uszkodzoną stopę i w końcu zła-
małem śródstopie. Nie mogłem wy-
trzymać bez treningów i po
tygodniu poszedłem na siłownię. To
nie było dobre dla zdrowia. 

- Wspiera pana samorząd
gminy Rydzyna. 

- Jestem za to bardzo
wdzięczny, bo między innymi dzięki
takiemu wsparciu mogę realizować
moje marzenia. 

- Dziękuję za rozmowę.

ROZMAWIAłA
JuSTyNA RuTECKA - SIADEK 

Fot. udostępniona przez  Dawida Łatę 

Grażyna Wieczorek z Ry-
dzyny i Stanisław Wojtkowiak z
Nowej Wsi zostali wyróżnieni z
okazji świąt przypadających 26
maja i 23 czerwca. Na ich ręce
złożono życzenia z okazji Dnia
Matki i Ojca, które były kiero-

wane do członków Koła Pol-
skiego Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów w Rydzynie. 

Pani Grażyna ma córkę i syna. 
- Mam wspaniałe dzieci. Za-

wsze starałam się być dla nich jak
najlepszą mamą, może czasami

nawet zbyt troskliwą - mówiła
Grażyna Wieczorek i dodała, że
bycie mamą to najwspanialsze
uczucie. 

Stanisław Wojtkowiak ma dwie
córki. 

- Uważam się za dobrego tatę.
Kiedy córki były małe, chętnie się
z nimi bawiłem. Nie potrafiłem ich
karcić - wspominał Stanisław
Wojtkowiak.  

Dla niego bycie tatą jest cu-
downe, ale bycie dziadkiem to
jeszcze większa radość. 

G. Wieczorek i S. Wojtkowiak
byli zaskoczeni i wzruszeni wyróż-
nieniem, jakie otrzymali w czasie
spotkania Koła PZERiI. 

Kwiaty i toast były również dla
jubilatów świętujących urodziny.
Wacław Mróz, przewodniczący
Koła, razem z przedstawicielami
władz gminy złożył życzenia: Bo-
gumile Bondia, Krystynie Żak,
Krystynie Baum, Czesławowi Ko-
niecznemu i Mieczysławowi Wal-
czewskiemu. 

Wzruszeni jubilaci 
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Mleko jest smaczne i zdrowe, o czym zapewniają maluchy z grupy
Kotki z Przedszkola Publicznego w Rydzynie. Same przekonały
się o tym na zajęciach poświęconych mleku i jego produktom. 

Fot. B. Musielak

Laura Wasilewska i Anna Prałat, czwartoklasistki ze Szkoły Pod-
stawowej w Dąbczu, włączyły się w realizację projektu "Klub czy-
tających rodzin". Na spotkaniu z klasą I a dziewczynki czytały
baśnie H. CH. Andersena. 

15 maja 2002 roku po raz
pierwszy obchodzono Dzień Pol-
skiej Niezapominajki. Święto zapo-
czątkował dziennikarz Andrzej
Zalewski. Kontynuatorami obcho-
dów są między innymi dzieci z
Przedszkola w Dąbczu.

- Organizując Święto Polskiej

Niezapominajki staramy się nie
tylko rozbudzać w dzieciach miłość
i szacunek do otaczającej przy-
rody, ale także kształtować w ma-
luchach pozytywne uczucia i
postawy przyjaźni i serdeczności -
przekazała nam nauczycielka
Monika Glapiak.

Niezapominajkowe
przedszkole 

Fot. M. Glapiak

Kim jest Rydz - man? To ma-
skotka Gimnazjum w Rydzynie.
Projekt zrodził się w głowach
uczniów, których do pracy twór-
czej zmotywował szkolny kon-
kurs. 

Klasy przedstawiły swoje pro-
jekty, które oceniło jury złożone z
uczennic klas pierwszych a, b, c
oraz d. W komisji konkursowej
znalazły się również dyrektorka Jo-

lanta Kotyś i nauczycielka Ilona
Twardowska. Jury obradowało
burzliwie i w końcu podjęło de-
cyzję. 

Szkolna maskotka powstała z
kilku projektów przedstawionych
przez klasy II a, III a i III b. Jeśli
chodzi o imię, to wybrano propo-
zycję uczniów z III c. Dzięki wspól-
nemu wysiłkowi powstał "Rydz -
man". 

Rydz-man Fot. Gim
nazjum

 w Rydzynie

Młoda gromada w ramach przygotowań do złożenia Przysięgi Zu-
chowej dowiedziała się, czym jest pierwsza pomoc. Pani Ania
Nowak dba, aby jej podopieczni dobrze przygotowali się do jakże
ważnego dla każdego z nich dnia. Ochotnicza Straż Pożarna w
Rydzynie tradycyjnie przeprowadziła instruktaż, który, jak widać,
spodobał się dzieciakom.

Wszystkie
archiwalne

wydania
“Rydzyny Tu i

Teraz”
dostępne są
na stronie:

www.rydzyna.pl/gazeta

Fot. SP w Dąbczu
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WIANKI 20
Artur Barciś,  Cezary Żak, zespół FA                         
pokaz laserów i sztucznych ogni 11.
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Ze świata sztuki
Garść informacji o sukcesach członków Sekcji Plastycznej Rydzyńskiego Ośrodka Kultury,
podopiecznych Jerzego Koprasa. 

2 czerwca w Warszawie odbył
się wernisaż Ogólnopolskiego Kon-
kursu "Poczta lotnicza". Nagro-
dzone i wyróżnione prace
prezentowano na wystawie ulicznej
na Krakowskim Przedmieściu.
Wśród autorów były mieszkanki na-
szej gminy: nagrodzona Weronika
Pietrzak (na zdjęciu) i wyróżnione
Marianna Łata i Anna Łata. Do-
dajmy, że praca Weroniki wydana w
formie kartki pocztowej jest już w
sprzedaży w punktach pocztowych
całego kraju. 

*** 
Ogólnopolski Konkurs Pla-

styczny "Chrzest Polski w oczach
dzieci" zorganizowało Muzeum Ar-
cheologiczne w Krakowie. W kate-
gorii 5 - 6 lat trzecie miejsce zajęła
Zofia Antoniak w kategorii 7 - 8 lat
drugie miejsce miała Aleksandra
Kubiak w kategorii 9 - 10 lat pierw-
szą nagrodę otrzymała Jagna Gar-
bacz, a drugą Olga Szwarczyńska.
Wyróżnienie otrzymały prace: Anto-

niego Strakulskiego, Michaliny
Szlachetki i Agnieszki Stachowiak. 

***
W Miejskiej Bibliotece Publicz-

nej w Lesznie podsumowano kon-
kurs plastyczny "Portret Wojska
Polskiego". Tadeusz Jaskulski i
Zofia Stam dostali nagrody rze-
czowe, Wiktoria Gorwa - nagrodę
prezydenta Leszna, Antonina
Szczęsna - nagrodę dowódcy 19.
Samodzielnego Oddziału Geogra-
ficznego w Lesznie, Olga Szwar-
czyńska - nagrodę dyrektora
Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Lesznie, Mateusz Duszewski - na-
grodę Stowarzyszenia Oficerów
Rezerwy 69. Leszczyńskiego Pułku
Przeciwlotniczego im. gen. dyw.
Stefana Roweckiego GROTA w
Lesznie i Garnizonu Leszno, Zu-
zanna Maćkowiak - nagrodę prze-
wodniczącej Stowarzyszenia
Rodzina Wojskowa w Lesznie,
Urszula Zięcik - nagrodę specjalną
ufundowaną przez Dariusza Kwiat-
kowskiego dla najmłodszego

uczestnika. 
***

"Mój wymarzony samolot" - jak
będzie wyglądał, do jakich zadań
będzie służył, dokąd mogę nim po-
lecieć? Na te i inne pytania odpo-
wiedzieli w plastycznej formie
uczestnicy Ogólnopolskiego Kon-
kursu zorganizowanego przez
Wielkopolskie Muzeum Wojskowe
w Poznaniu. W gronie laureatów
znalazła się grupa z Rydzyńskiego
Ośrodka Kultury. Nagrodzono
prace: Urszuli Zięcik, Alani Zachar-
skiej, Wiktorii Raszke, Marty Rataj-
czak, Poli Śmieżewskiej, Wiktorii
Andrzejak, Olgi Szwarczyńskiej,
Wiktorii Gorwy, Weroniki Pietrzak,
Julii Smoły. Rydzyński Ośrodek
Kultury otrzymał wyróżnienie zbio-
rowe za zestaw nadesłanych prac
konkursowych.

***
6 maja w Teatrze Ziemi Rybnic-

kiej w Rybniku podsumowano Mię-
dzynarodowy Konkurs Plastyczny
"Z pędzlem wśród gwiazd - Vincent

van Gogh". Wyróżnienie przyznano
5 - letniemu Tadeuszowi Jaskul-
skiemu, praca 19 - letniej Pauliny
Czwojdrak zakwalifikowana została
do wystawy pokonkursowej.

***
Goleniowski Dom Kultury od

1990 roku organizuje Międzynaro-
dowy Festiwal Sztuki Pięknej "Color
ART" pod patronatem Polskiego
Komitetu ds. UNESCO. Od trzech
lat młodzież z gminy Rydzyna
uczestniczy w konkursie plastycz-
nym w ramach tego festiwalu. W
tym roku zmierzyli się z tematem
"Ja i moja rodzina". W kategorii ma-
larstwo, w grupie wiekowej 10 - 13
lat, trzecią nagrodę przyznano Ma-
riannie Łacie. W kategorii grafika, w
grupie wiekowej 10 - 13 lat, pierw-
sze miejsce miała Zuzanna Maćko-
wiak. Na wystawę pokonkursową
zakwalifikowano prace: Anny Łaty,
Agnieszki Stachowiak i Macieja
Zięcika. 

Poznaj Polskę
16 maja uczniowie klas piątych ze Szkoły Podstawowej w Rydzynie wy-
jechali na pięć dni do Chłapowa. Program Szkoły Ekologicznej nad mo-
rzem był bardzo urozmaicony. Obejmował między innymi zwiedzanie
Torunia, Gdańska i Malborka, rejs statkiem na Westerplatte, spacer po
sopockim molo i gdyńskim Skwerze Kościuszki. Interesujące były lekcje
przyrody w Akwarium Gdyńskim, obserwacja fok w helskim Fokarium oraz
podziwianie nadmorskiego krajobrazu podczas pobytu na plaży. Dużych
emocji dostarczyła uczniom wspinaczka na wieżę Bazyliki Mariackiej w
Gdańsku oraz na szczyt latarni morskiej na Helu. Fot. SP w Rydzynie 

W ramach obchodów Dnia Dziecka uczniowie klas czwartych ze Szkoły
Podstawowej w Rydzynie pojechali na wycieczkę do Biskupina. Zwiedzili
osadę, potem udali się do Wenecji, aby zobaczyć ruiny diabelskiego
zamku i poznać historię kolejki wąskotorowej. W drodze powrotnej za-
trzymali się w Gnieźnie. Zwiedzili Katedrę i Muzeum Archidiecezjalne.
Podsumowaniem wyjazdu była wizyta w skansenie miniatur w Pobiedzis-
kach. 

Fot. SP w Rydzynie

Uroki Kotliny Kłodzkiej poznali uczniowie klas szóstych ze Szkoły Pod-
stawowej w Rydzynie. W ramach Szkoły Ekologicznej zwiedzili Arbore-
tum w Wojsławicach, Ząbkowice Śląskie, Kopalnię Złota w Złotym Stoku.
Zobaczyli ogród bajek i wodospad w Międzygórzu, Kletno, Szczeliniec,
Błędne Skały, Kudowę Zdrój i Kłodzko. Do Rydzyny przywieźli dużo wra-
żeń. 

Fot. SP w Rydzynie 
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Repertuar piosenek z okazji Dnia Matki i Ojca przygotowały uczennice
Gimnazjum w Rydzynie. Minikoncert był dedykowany członkom Koła Pol-
skiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rydzynie. 

Przy wiatraku Józef w Rydzynie zaparkowali uczestnicy rajdu rowerowego przez Leszno - region. Na metę dotarli z różnych stron. Swoją reprezen-
tację miała nasza gmina. Przy wiatraku był poczęstunek i chwila relaksu przed wyjazdem w drogę powrotną. Rajd przygotowała Organizacja Tury-
styczna Leszno - Region. 

Do wiatraka rowerem

- Mamy obdarzają dzieci wielką miłością, są cierpliwe i wyrozumiałe.
Dzieci dla każdej matki są chlubą - mówiła Małgorzata John, sołtys
Kaczkowa, witając mieszkanki zaproszone na obchody Dnia Matki. Wie-
czór urozmaiciło spotkanie z kosmetyczką Zuzanną Bilewicz, dietetyczką
Agnieszką Śmigiel, fizjoterapeutką Anną Rochmankowską - Jędrzejczak
i fotografką Klaudią Marszał. 

Towarzystwo Miłośników Rydzyny zorganizowało konkurs wiedzy o Ry-
dzynie, który odbył się w murach Zamku. Z bardzo trudnymi pytaniami i za-
daniami musieli się zmierzyć uczniowie szkół podstawowych z naszej
gminy. Najlepsi okazali się uczniowie SP Dąbcze przed Rydzyną i Kacz-
kowem.
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Pan Kleks i jego Akademia zawitali do Rydzyny. Na bohaterów znanej bajki czekały dzieci. Dla nich, w pobliżu wiatraka Józef, powstał wielki plac
zabaw. Rozstawiono na nim dmuchane zamki i organizowano konkursy. Wrażenie zrobił przyjazd motocyklistów z Klubu Mescaleros. Zainteresowanie
wzbudzały szybowiec i wóz bojowy Ochotniczej Straży Pożarnej z Rydzyny. Imprezę z okazji Dnia Dziecka zorganizowali: Rydzyński Ośrodek Kultury,
Publiczne Przedszkole oraz Urząd Miasta i Gminy w Rydzynie. 

Święto dzieci 2016!
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Jabłonna połączyła Dzień Dziecka z powitaniem lata. Były dmu-
chańce, strażacy, atrakcje dla dzieci oraz na zakończenie zabawa
taneczna. Frekwencja, jak widać, dopisała.

Jabłonna

W niedzielne popołudnie "Leśna polana" w Dąbczu zapełniła się
dzieciakami. Moc atrakcji oraz idealna pogoda przyciągnęły sporo
mieszkańców tej miejscowości.

Dąbcze

Fot. SEKMA

W Tarnowej Łące prócz atrakcji dla dzieci w dniu ich święta roze-
grano mecz z Pomykowem. Wynik był kwestią drugorzędną. Li-
czyła się aktywność fizyczna oraz duch rywalizacji.

Tarnowa Łąka

Nowa Wieś ciut wcześniej, bo w niedzielę, 29 maja, świętowała
Dzień Dziecka. Prócz turnieju piłkarskiego na dzieci i uczestników
festynu czekało wiele atrakcji. Wszyscy wrócili do domów zmę-
czeni, ale bardzo zadowoleni.

Nowa Wieś

Dzień Dziecka w Tworzanicach wypełniły konkursy ze słodkimi
nagrodami oraz zabawy z udziałem najmłodszych i dorosłych.
Wspólnie spędzony czas dał wiele radości. Imprezę zorganizował
sołtys i Rada Sołecka. Kolejną imprezą planowaną w Tworzani-
cach będzie Dzień Wiatraka. Warto zanotować, że odbędzie się
we wrześniu. 

Tworzanice

W Przybiniu ku uciesze dzieci i dorosłych zorganizowano Dzień
Dziecka. Trzeba było długo nastać się w kolejce, aby przejechać
się zabytkowym motocyklem czy poskakać na dmuchańcu. Im-
preza trwała do późnych godzin nocnych.

Przybiń
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Igrzyska tuż-tuż...
W Szkole Podstawowej im.

Armii Krajowej w Kaczkowie z sie-
dzibą w Rojęczynie w ramach
obchodów Dnia Dziecka zorgani-
zowano Igrzyska Szkolne. Rozpo-
częcie zmagań wzorowano na
ceremoniale otwarcia igrzysk
olimpijskich, rozpoczynając od
wejścia drużyn reprezentujących
poszczególne państwa poprzez
wprowadzenie flagi olimpijskiej i

zapalenie znicza olimpijskiego.
Oficjalnego otwarcia dokonał bur-
mistrz Kornel Malcherek, który był
patronem uroczystości. Imprezę
uświetnił pokaz sztuk walki przy-
gotowany przez Mariusza Ma-
zura. 

Dzieci podzielono na 10 dru-
żyn reprezentujących kraje z róż-
nych kontynentów (Grecja,
Argentyna, Australia, Chiny, Egipt,

Polska, Republika Południowej Af-
ryki, USA, Włochy, Brazylia).
Wszystkie drużyny przygotowały
wspaniałe stroje, transparenty i
gadżety związane z państwem,
którego byli przedstawicielami.
Dzieci uczestniczyły w rozgryw-
kach w dwa ognie, meczach piłki
nożnej, skakały w dal, rzucały wo-
reczkiem do celu, biegły w sztafe-
cie wahadłowej oraz startowały w
konkursie wiedzy dotyczącej ig-
rzysk olimpijskich. Na zakończe-
nie imprezy wystąpiły dziewczynki
wykonując układ aerobikowy. 

Po podsumowaniu zmagań

okazało się, że zwyciężyła dru-
żyna z RPA zdobywając najwięk-
szą liczbę punktów. Wszyscy
startujący sportowcy otrzymali
medale olimpijskie, które wręczył
Karol Olender, dyrektor Szkoły
Podstawowej w Kaczkowie. Po
sportowych zmaganiach był czas
na wspólny posiłek. 

Dziękujemy nauczycielom za
wspaniałe przygotowanie drużyn,
obsłudze za dobrą organizację,
uczestnikom gratulujemy zaanga-
żowania i dobrego humoru. Za-
chęcamy do kibicowania Polakom
w Rio de Janeiro.
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Wamet z reprezentantem U18
Drużyny Wametu Dąbcze w nowym sezonie będą występowały w II i III lidze tenisa stołowego. Wszystko dzięki porozumieniu
zawartemu z TTS - em Trzemeszno. Do zespołu dołączy trzech zawodników: Jakub Mazankiewicz, Denis Bolewicz oraz re-
prezentant Białorusi do lat osiemnastu - Andrei Labanau.

W zakończonych kilka tygodni
temu rozgrywkach, Wamet Dąbcze
zajął 7. miejsce w II lidze w grupie
południowej i o utrzymanie musiał
walczyć w barażach z Champio-
nem Police. Po zwycięstwie we
własnej hali w pierwszym meczu
6:4, w rewanżu pewny triumf odnio-
sła ekipa z województwa zachod-
niopomorskiego i to ona uzyskała
przepustkę na występy w II lidze w
kolejnym sezonie. Mimo porażki w
barażach, Wamet Dąbcze nadal
będzie występował na II - ligowym
froncie. Podrydzyński zespół zawarł
bowiem porozumienie z TTS - em
Trzemeszno. Drużyna ta zajęła
czwarte miejscowe w końcowej kla-
syfikacji II ligi wielkopolsko - za-
chodniopomorskiej, jednak w
następnych rozgrywkach nie wy-
stąpi z powodów finansowych. 

- W kolejnym sezonie zagramy
ponownie w II lidze. Minione roz-
grywki były dla nas trudne, głównie
dlatego, że graliśmy praktycznie
cały czas bez Zhanga Yaninga.
Myślę, że z Chińczykiem spokojnie
zapewnilibyśmy sobie utrzymanie.
Teraz, dzięki porozumieniu z TTS -
em Trzemeszno, po raz drugi po-
dejmujemy rękawice i walczymy w
II  lidze w grupie południowej -
mówi prezes Wametu Mateusz
Przybył. - Na umowie z Trzemesz-
nem skorzysta także druga drużyna
Wametu. Występujący dotychczas
w IV lidze grupie A zespół z powiatu
leszczyńskiego w nowym sezonie
zagra w III lidze grupie południowej.

- W minionych rozgrywkach otar-
liśmy się o baraże o awans do III
ligi. Mamy młody zespół, każdy
chce się rozwijać, dlatego postano-
wiliśmy skorzystać z okazji i wystą-
pić w wyższej klasie rozgrywkowej -
mówi kapitan drugiego zespołu
Wametu Dąbcze Miłosz Matusik.

Rozgrywki ligowe w sezonie
2016/2017 rozpoczynają się do-
piero w połowie września, ale dzia-
łacze Wametu Dąbcze już
skompletowali składy drużyn. Lide-
rem pierwszego zespołu ma być
pozyskany z litewskiej ekstraklasy
18 - letni Andrei Labanau. Młody
Białorusin, który w ostatnich latach
wystąpił dwukrotnie w mistrzo-

stwach Europy juniorów, w najwyż-
szej klasie rozgrywkowej na Litwie
wygrał 27 pojedynków i doznał 11
porażek. Na początku maja Laba-
nau okazał się najlepszym w Grand
Prix Tallina juniorów w Estonii, a kil-
kanaście dni później stanął na naj-
wyższym stopniu podium w trzeciej
rundzie Wamet Cup w Dąbczu oraz
turnieju charytatywnym w Nowym
Belęcinie. - Andrei to bardzo dobry
zawodnik. W sprawie kontraktu do-
gadaliśmy się w kilka minut. Bardzo
zależy mu, żeby pokazać się w Pol-
sce. Występy w naszym klubie
mają być dla niego przepustką do
gry w polskiej I lidze - dodaje Przy-
był.

Andrei Labanau nie jest jedy-
nym nowym pingpongistą w skła-
dzie podrydzyńskiej drużyny. Do
Wametu po dwurocznej przerwie
powraca Denis Bolewicz, który
ostatnio reprezentował Polonię
Śmigiel. Nadchodzący sezon dla 18
- latka będzie wyjątkowy, bo wkra-
cza do kategorii seniorów. Do ze-
społu z powiatu leszczyńskiego
dołączył także Jakub Mazankie-
wicz, który występował będzie w
ekipie III - ligowej. Ponadto barw
Wametu Dąbcze w sezonie
2016/2017 bronić nadal będą:
Krzysztof Mrozek, Mieszko Przybył,
Mateusz Przybył, Tomasz Mrozek,
Miłosz Matusik, Patryk Bolewicz,
Bartek Adamczak i Mateusz Za-
krzewski. Na chwilę obecną nie jest
znana jedynie sytuacja Krzysztofa
Stolasia, który po dobrym sezonie
w II lidze otrzymał kilka propozycji.

Nieustanny rozwój Wametu
Dąbcze jest możliwy dzięki wspar-
ciu gminy Rydzyna, powiatu lesz-
czyńskiego i firmy Wamet. Swój
wkład w budowanie solidnej pin-
gpongowej marki w Dąbczu mają
także lokalni sponsorzy: Skup
Żywca Przybył Pawła Przybyła,
DPD Jutor Ryszarda Józefowicza,
AB System Arkadiusza Ruksa,
Sekma Fotografia Macieja Frącko-
wiaka i Rol Pasz Krystiana Doma-
chowskiego. 

- Bez sponsorów nie byłoby te-
nisa stołowego w Dąbczu. Wszyscy
jesteśmy im wdzięczni za okazaną
pomoc - zakończył M.Przybył.

Fot. SEKMA

Sobota, 4 czerwca, była dla zawodników R - TEAM całkiem po-
ważnym wyzwaniem. Tego dnia odbywał się XI Leszczyński Ma-
raton Rowerowy. Nasi zawodnicy brali udział w wyścigu na
dystansie 90 km. Osiągnęli oni znakomite czasy, tym samym po-
prawiając zeszłoroczne wyniki o ponad 20 minut. Słoneczna po-
goda i znakomita atmosfera w trakcie jak i po wyścigu bardzo im
pomogły.

W weekend 11 i 12 czerwca w Rydzynie odbył się turniej taek-
wondo. Nasi zawodnicy - Natalia Szczepaniak oraz Krystian Ma-
tuszewski - wygrali swoje kategorie wagowe i zdobyli złote
medale! Serdecznie gratulujemy. 


