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Przed wakacjami ukaże
się jeszcze jeden numer ga-
zety "Rydzyna Tu i Teraz".
Do czytelników trafi w czer-
wcu. Już teraz zachęcamy
do lektury, bo na pewno w
następnym numerze znajdą
się informacje związane z ży-
ciem gospodarczym, kultu-
ralnym i sportowym w
gminie, będą wieści ze szkół
i przedszkoli. Wiadomości
uzupełnią zdjęcia. 

TMR w internecie
Jeśli kogoś interesują cieka-

wostki związane z Rydzyną, to
polecamy stronę internetową
Towarzystwa Miłośników Ry-
dzyny - www.tmrydzyna.koon.pl. 

Jednym z celów Towarzystwa
Miłośników Rydzyny jest dbałość o
historię i kultywowanie tradycji.
Temu też służą różne działania,
między innymi uporządkowanie
krypty w kościele parafialnym w
Rydzynie, w której spoczywają
szczątki Sułkowskich oraz organi-
zowanie sympozjów naukowych.
Towarzystwo odpowiadało także
za przygotowanie kilku ogólnopol-

skich konferencji poświęconych
dorobkowi przedwojennego Gim-
nazjum i Liceum. Priorytetem
TMR jest zachęcanie młodzieży
do poznawania historii, kultury i
tradycji. Towarzystwo wydaje
także widokówki, na których
uwieczniono zabytki miasta i
gminy Rydzyna oraz włącza się w
życie kulturalne. O tym wszystkim
można przeczytać na nowej stro-
nie internetowej TMR. Inicjatorem
jej powstania jest Hubert Gło-
wacz, który stanął na czele towa-
rzystwa. 

- Polecamy zakładkę Baza
Wiedzy, pod którą kryją się archi-
walne wydania pisma "Rydzy-
niak" i spisy treści w
poszczególnych numerach. Po-
nadto znajdują się tam odnośniki
do wybranych, zeskanowanych
artykułów, które będą systema-
tycznie uzupełniane. Na stronie
są ciekawe fotografie i adresy in-
ternetowe. Ci, którzy chcieliby do-
łączyć do grona miłośników
Rydzyny, pod adresem tmry-
dzyna. koon. pl znajdą deklarację
członkowską.  - mówi Hubert
Głowacz, prezes TMR.

Ponton hybrydowy RIB 20
wyposażony w silnik zaburtowy
o mocy 40 koni to nowy sprzęt,
którym dysponuje Ochotnicza
Straż Pożarna w Rydzynie. Ofi-
cjalne zwodowanie łodzi odbyło
się 29 marca. 

Zbiornik retencyjny w Rydzynie
generuje nowe zagrożenia, na
które powinni być przygotowani
strażacy. Dlatego muszą dyspono-
wać takim sprzętem, który umoż-
liwi prowadzenie akcji
ratunkowych. 

Ponton hybrydowy RIB 20 jest
wyposażony w specjalne oświetle-
nie, także takie, które pozwoli na
prowadzenie działań pod osłoną
nocy. Na łodzi znajduje się sprzęt
ratowniczy, umożliwia wyciągnię-
cie osoby z wody. Dodajmy, że
ponton może płynąć z prędkością
około 50 kilometrów na godzinę. 

Jednocześnie pontonem może
pływać 6 osób. Ochotnicza Straż
Pożarna w Rydzynie ma tylu właś-
nie strażaków, którzy posiadają
uprawnienia do pływania ponto-

nem. Każdy ma patent sternika
motorowodnego i jest po prze-
szkoleniu w Wodnym Ochotniczym
Pogotowiu Ratunkowym. 

Na kupno pontonu strażacy
otrzymali 10.000 złotych z budżetu
gminy. Resztę, czyli ponad 2000
złotych dołożyli strażacy ze swoich
składek członkowskich, pomogli
również przyjaciele OSP. 

Więcej zdjęć z przekazania
pontonu na str. 12. 

Z mocą 40 koni
mechanicznych

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego "Alleluja" wszystkim mieszkańcom gminy

życzą
Burmistrz Miasta i Gminy

Grzegorz Jędrzejczak
Przewodniczący Rady Miejskiej

Bonifacy Skrzypczak
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8 marca w warszawskim Ośrodku Działań Artystycznych dla
Dzieci i Młodzieży Dorożkarnia odbyło się podsumowanie Ogól-
nopolskiego Konkursu Plastycznego „Anioł 2013 / 2014”. Na kon-
kurs nadesłano niemal dwa tysiące prac ze stu dwudziestu
czterech placówek z całej Polski. Wśród laureatów znalazła się
młodzież z Rydzyńskiego Ośrodka Kultury. Nagrodę zdobył Szy-
mon Zięcik, z kolei wyróżnienia otrzymały: Aleksandra Łoś, Zu-
zanna Fajfer i Weronika Gorwa. Na wystawę pokonkursową
zakwalifikowały się prace: Mai Marcinkowskiej, Zuzanny Rybiń-
skiej i Sandry Szorc. Za szczególne osiągnięcia w pracy z dziećmi
wyróżniono Jerzego Koprasa, instruktora Sekcji Plastycznej z Ry-
dzyńskiego Ośrodka Kultury. 

Puszczanie wianków to tradycja Nocy Święto-
jańskiej. Na właśnie taką imprezę mieszkańców
gminy, ale nie tylko, zaprasza Rydzyński Ośrodek
Kultury. Puszczanie wianków odbędzie się 14
czerwca na zbiorniku wodnym w Rydzynie. 

Na ten cel Rydzyński Ośrodek Kultury otrzymał
dofinansowanie unijne. Projekt realizowany będzie w ramach działania
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", realizowanego w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Łączny koszt pro-
jektu oszacowano na 17 509, 55 zł. Dofinansowanie z budżetu Unii
Europejskiej wyniesie 11 419, 68 zł.

Wianki w Rydzynie

Nowe stroje Moraczewa
Członkowie Zespołu Tańca Ludowego Mora-

czewo mają powody do zadowolenia. Za
sprawą starań Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
mogą występować w nowych strojach. 

Rydzyński Ośrodek Kultury otrzymał fundusze
z Unii Europejskiej na zrealizowanie projektu pod
nazwą „Zakup elementów strojów ludowych dla ZTL Moraczewo”. Całko-
wity koszt przedsięwzięcia wyniósł 
39.566,81 zł. Dofinansowanie unijne zamknęło się kwotą 25.825,30 zł.
Projekt został zrealizowany w ramach działania "Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013. 

Za sprawą dzieci z przedszkoli w Dąbczu i Rydzynie zima została na
dobre przegnana. Pomogli w tym strażacy, którzy rozprawili się z
Marzanną - symbolem chłodnej pory roku. Pożegnanie zimy i powi-
tanie wiosny odbyło się nad zbiornikiem retencyjnym w Rydzynie. 

Gmina Rydzyna otrzymała dotację ze środków finan-
sowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w ramach Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnych na dofinansowanie przebudowy dróg
gminnych w miejscowościach: Tarnowa Łąka, Dąbcze

oraz Kłoda. Dofinansowania udzielono w kwocie 107. 500 złotych.
Obecnie trwają prace projektowe, a inwestycje rozpoczną się w
drugiej połowie roku. 

107.500 zł na drogi
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Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie ze
środków Unii Europejskiej dla inwestycji pn.
"Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ro-
jęczyn". Projekt realizowany będzie w ramach
działania "Wdrażanie lokalnych strategii roz-
woju" realizowanego w ramach Programu Roz-
woju, Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Inwestycja obejmie
roboty remontowe polegające między innymi na wykonaniu nowych
kominów, wymianie okien oraz ociepleniu budynku. Łączny koszt
projektu to około 95 tysięcy złotych. Zadanie zostanie zrealizowane
w drugiej połowie roku. 

Remont ze środków UE

Rozpoczęto prace budowlane związane z przebudową drogi po-
wiatowej na odcinku Nowa Wieś - Pawłowice. Inwestycja polega
na przebudowie 4, 2 kilometra drogi oraz budowie ciągu pieszo-
rowerowego na całym odcinku. Wykonawcą robót jest Przedsię-
biorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Leszna, które
zrealizuje inwestycję za kwotę 4.945.425,01 zł. Gmina Rydzyna
przekazała Powiatowi Lleszczyńskiemu na realizację zadania
150.000 zł. 

Rozpoczęto prace budowlane związane z przebudową drogi
gminnej w miejscowości Rydzyna – ul. Dembowskiego. Wyko-
nawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne DRO-
GOMEL z Góry, które zrealizuje inwestycję za kwotę 
256.060,85 zł. Prace budowlane mają się zakończyć do 30
czerwca. 

Zakończyła się realizacja inwestycji pod nazwą "Wymiana pokry-
cia dachowego w miejscowości Jabłonna na budynku komunal-
nym". Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo
Handlowo-Budowlane TYLIŃSKI Spółka Jawna z Leszna. Zreali-
zowało zadanie za kwotę brutto 51.000 złotych. 

Trwają prace budowlane związane z realizacją zadania pn. “Prze-
budowa drogi gminnej ul. Tylna i Łąkowa w Rydzynie - etap I: Ka-
nalizacja deszczowa w ulicy Łąkowej”. Wykonawcą robót jest
firma LU-MAX Łukasz Masłowski z Leszna. Koszt inwestycji wy-
niesie 73. 712, 89 zł. Prace budowlane zakończą się do 31 maja
br. W miesiącu maju planowany jest również przetarg na realiza-
cję drugiej części zadania, tj. przebudowę ul. Tylnej w Rydzynie. 

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej pozytywnie rozpatrzyła wnio-
ski gminy Rydzyna nadesłane w ramach projektu "Animator Moje
Boisko-Orlik 2012” na dofinansowanie pracy animatorów na Orli-
kach w Rydzynie oraz Rojęczynie. Gmina Rydzyna otrzymała
wsparcie w wysokości 18. 000 zł. Fundacja Rozwoju Kultury Fi-
zycznej jest krajowym operatorem projektu “Animator – Moje Boi-
sko Orlik 2012”. Fundacja realizuje projekt ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

18.000 dla gminnych Orlików

W imieniu strażaków chcemy państwa
zaprosić na Miejsko-Gminne Zawody

Sportowo-Pożarnicze. Odbędą się 31 maja.
Miejscem zmagań strażaków będzie teren

przy Wiatraku Józef w Rydzynie. 
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Rozmowa z Marią Marciniak, naczelnikiem Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna
— Od początku lutego ruszył w

naszym regionie projekt o bardzo
długiej nazwie: „Partnerstwo Ob-
szaru Funkcjonalnego dla wzmoc-
nienia rozwoju i spójności
społeczno - gospodarczej aglo-
meracji Leszczyńskiej”.

— W skrócie mówimy o nim
OFAL, czyli Obszar Funkcjonalny
Aglomeracji Leszczyńskiej. Nasz
projekt był odpowiedzią na konkurs,
jaki ogłosiło Ministerstwo Infrastruk-
tury i Rozwoju w zeszłym roku.
Celem Ministerstwa było wybranie i
dofinansowanie takich projektów,
które przyczyniają się do realizacji
programu, którego ideą jest rozwój
miast poprzez wzmocnienie koncep-
cji jednostek samorządu terytorial-
nego, dialog społeczny oraz
współpraca z przedstawicielami spo-
łeczeństwa obywatelskiego. Do kon-
kursu zgłosiło się ponad
osiemdziesiąt partnerskich zespo-
łów. Zakwalifikowano piętnaście part-
nerstw, w tym właśnie nasze, zało-
żone przez: Miasto Leszno, Powiat
Leszczyński i osiem gmin regionu. 

— Słowo „partnerstwo” w tym
projekcie nie jest przypadkowe?

— Cały pomysł projektu oparty
jest na tym, by samorządy i miesz-
kańcy działali wspólnie na rzecz roz-
woju społeczno – gospodarczego
swojego obszaru, obszaru, który nie
jest wyznaczony jedynie granicami
poszczególnej miejscowości. Dosko-
nale zdajemy sobie sprawę, że mię-
dzy samorządami są najróżniejsze
zależności i że wiele spraw zrealizo-
wać można razem, właśnie po part-
nersku. Dlatego określa się wspólne
cele i zadania oraz możliwości ich
realizacji. A zatem w tym projekcie
nie mówimy o poszczególnych jed-
nostkach administracyjnych czy sa-
morządowych, a o obszarze
funkcjonalnym, jaki wspólnie two-
rzymy. Aglomeracja Leszczyńska
skupia Miasto Leszno i Powiat Lesz-
czyński oraz gminy: Osieczna, Krze-
mieniewo, Rydzyna, Święciechowa,
Wijewo, Włoszakowice, Lipno i Prze-
męt. Do partnerstwa przystąpiło rów-
nież czterech partnerów społecznych
reprezentujących m.in. sferę nauki i
gospodarki. Działamy w oparciu o
podpisaną umowę partnerstwa.

— To pierwszy taki program w
Polsce?

— Patrzenie na rozwój i współ-
pracę między gminami z punktu wi-
dzenia obszaru funkcjonalnego jest
rzeczywiście innowacyjnym podej-
ściem. Działania i programy wspar-
cia dla obszarów funkcjonalnych
bardzo dobrze się sprawdziły cho-
ciażby w krajach skandynawskich.
Jest więc skąd czerpać wiedzę.
Partnerstwo na pewno jest drogą do
wspólnego tworzenia lepszych wa-
runków życia. 

— Udział w programie to także
dodatkowe pieniądze?

— Całkowita wartość projektu
wynosi prawie dwa miliony siedem-
set tysięcy złotych. Osiemdziesiąt
pięć procent tej kwoty otrzymamy z
funduszy Europejskiego Obszaru
Gospodarczego,  pochodzących z
Islandii, Liechtensteinu, Norwegii
oraz budżetu krajowego. Otrzymane
dofinansowanie przeznaczymy m.in.
na opracowanie dokumentów o cha-
rakterze strategicznym dla naszego
obszaru oraz na dokumentację bu-
dowlaną dla wspólnie wybranych in-
westycji.

— ale sami też musimy trochę
dołożyć?

— Dokładamy pozostałe piętna-
ście procent budżetu, podzielone na
wszystkich partnerów. Najwięcej
wpłaci Miasto Leszno, a najmniej Wi-
jewo, bo wpłaty zależne są od liczby
mieszkańców w poszczególnych
gminach. Powiat pokryje każdemu
samorządowi gminnemu dwadzie-
ścia procent ich należności. Wszyscy
więc partycypować będziemy w pro-
jekcie i wszyscy razem go realizo-
wać.

— Projekt, o którym mówimy,
to duże przedsięwzięcia?

— Trwać będzie do końca marca
2016 roku. W jego bieżącą realizację
zaangażowanych jest kilkanaście
osób. Oficjalnie jego otwarcie nastąpi
na konferencji, która odbędzie się w
Lesznie 15 kwietnia. Wezmą w niej
udział wszyscy partnerzy samorzą-
dowi, ale też społeczni, członkowie
organizacji pozarządowych, osoby
oddelegowane do pracy przy projek-
cie. Przy okazji powiem, że wkrótce
opracujemy logo naszego partner-
stwa, ruszy także strona internetowa,
na której będziemy informować o po-
czynaniach związanych z tym pro-
jektem. 

— Powiedzmy więc, na czym
polegać będzie realizacja pro-
jektu.

— Najogólniej mówiąc, na roz-
wiązywaniu wspólnych problemów.
Będziemy tworzyć cztery ważne dla
regionu dokumenty. Są to: strategia
rozwoju społeczno - gospodarczego
leszczyńskiej aglomeracji, strategia
rozwoju zrównoważonego trans-
portu, strategia rozwoju gospodar-
czego z planem rozwoju stref
inwestycyjnych oraz strategia rewita-
lizacji. W każdym z tych obszarów
określimy plan potrzeb aglomeracji i
konkretne przedsięwzięcia do zreali-
zowania. Przez najbliższe dwa lata
milion siedemset tysięcy złotych z
budżetu projektu przeznaczymy na
projekty budowlane inwestycji, które
mają znaczenie dla rozwoju całego
obszaru. Dodatkowo, dzięki do-
świadczeniu, jakie zdobędziemy, bę-
dziemy mogli wspólnie prowadzić

niektóre inwestycje, razem przystę-
pować do następnych projektów, wy-
bierać w regionie priorytety do
realizacji na kolejne lata. Nic bowiem
nie stoi na przeszkodzie, by partner-
stwo funkcjonowało po zakończeniu
obecnego projektu.

— Liderem w tym projekcie
jest Leszno, ale współdziałać bę-
dzie dziewięć samorządów. Czy to
się uda?

— Mamy doświadczenie w takiej
współpracy. Już wcześniej powoła-
liśmy Stowarzyszenie Organizacja
Turystyczna Leszno - Region, które
z powodzeniem działa od kilku lat, in-
tegrując mieszkańców gmin. Wspól-
nie budowaliśmy nowoczesny
Zakład Zagospodarowania Odpa-
dów w Trzebani i Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt w Henryko-
wie. Rok temu samorządy powołały
Komunalny Związek Gmin Regionu
Leszczyńskiego i razem rozwiązują
problem odbioru śmieci od miesz-
kańców. To są sfery działalności,
które pokazały, że razem łatwiej i ta-
niej. Dodam jeszcze, że fakt, iż w na-
szym regionie ta współpraca w wielu
dziedzinach już się udawała, miał

znaczenie przy ocenie naszego
wniosku konkursowego i przyznaniu
dofinansowania.

— Jak organizacyjnie wygląda
praca nad projektem?

— Powołaliśmy Radę Partner-
stwa, do której wchodzą: prezydent
Leszna, starosta leszczyński oraz
wszyscy burmistrzowie i wójtowie
partnerskich gmin. To jest organ nad-
zorujący realizację projektu. Robo-
czą stroną zadania zajmuje się Biuro
Projektu, utworzone z pracowników
Urzędu Miasta Leszna. Do Zespołu
Projektowego wchodzą również ko-
ordynatorzy samorządowi z gmin,
którzy są  pośrednikami między Biu-
rem a urzędami gmin. 

— Dziękuję za rozmowę.

HaLINa SIeCIńSKa

Projekt, który łączy samorządy

Rozpoczęły się roboty budowlane związane z regulacją i obwało-
waniem rzeki Rów Polski od Ponieca do Kłody. Generalnym wy-
konawcą jest Zakład Usług Melioracyjnych i Kanalizacyjnych
DRENBUD z Poznania. Realizuje inwestycję za 15.398.730,38 zł
brutto. Inwestorem jest Rejonowy Oddział w Lesznie Wielkopol-
skiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. 
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Uczniowie szkół podstawo-
wych i gimnazjów rywalizowali
ze sobą w drugim etapie Rejo-
nowego Konkursu Recytator-
skiego „Humor w literaturze”,
który odbył się w Rydzyńskim
Ośrodku Kultury.

Recytatorzy zmierzyli się z
prozą. Pojawiły się teksty: Mrożka,
Szymborskiej, Tischnera, Umberto
Eco, Czechowa i Piquemala.
Młodsi uczestnicy wybierali teksty
Kasdepki.

Wśród gimnazjalistów ten etap
rywalizacji wygrała Maria Rze-
pecka z Rydzyny. Drugie miejsce
zajęła Antonina Garstka z Borowa,
a trzecie Patryk Ratajczak z Ry-
dzyny. Spośród uczniów klas od I
do III szkół podstawowych wygrał

Z humorem
Filip Tarnowski z Kaczkowa. Dru-
gie miejsce zajęła Anna Prałat z
Dąbcza. Recytacja Anny Andrze-
jak z Kaczkowa została nagro-
dzona trzecim miejscem. Wśród
uczniów klas od IV do VI szkół
podstawowych najlepiej recyto-
wała Wiktoria Gorwa z Dąbcza.
Daniela John z Kaczkowa miała
miejsce drugie, na trzecim zna-
lazła się Zuzanna Jankowiak z
Dąbcza.

Drużynową rywalizację wśród
gimnazjalistów wygrała Rydzyna, a
wśród szkół podstawowych Kacz-
kowo.

Finałowe spotkanie recytatorów
odbędzie się w maju. Organizato-
rem konkursu jest Gimnazjum w
Rydzynie.

Liga amatorska
Zakończyły się rozgrywki Ry-

dzyńskiej amatorskiej Ligi Piłki
Halowej. W pierwszym sezonie,
który trwał od listopada do
marca, udział wzięło 9 drużyn.
Oznaczało to rozgrywki z ponad
130 zawodnikami. Rozegrano 72
mecze, łącznie padło niemal pół
tysiąca bramek. Na listę strzel-
ców wpisało się 92 zawodników,
natomiast sędziowie pokazali
kartki - 42 żółte i 3 czerwone. 

Pierwsze miejsce zajęła drużyna
Nuss. pl, drugie Tankersi F.C., a na
trzecim uplasowała się drużyna P.B-
U Prawucki. Poza rywalizacją o tytuł
mistrzowski, były prowadzone dwie
klasyfikacje - króla strzelców oraz
drużyny Fair Play. 

Na koronę króla strzelców zasłu-
żył Łukasz Sobecki z drużyny Tan-
kersi F.C,. który zdobył 28 bramek.
Natomiast nagroda Fair Play przy-
padła drużynie Oldboys. 

W czasie spotkania z okazji Dnia Kobiet, męska część Stowarzy-
szenia Emerytów i Rencistów Złota Jesień w Rydzynie zajęła się
obsługiwaniem zaproszonych pań. Na spotkaniu pojawiło się ich
niemal 60. Burmistrz Grzegorz Jędrzejczak i Bonifacy Skrzyp-
czak, przewodniczący Rady Miejskiej złożyli życzenia Monice An-
gier i Wandzie Radziejewskiej, za ich pośrednictwem kierując je
do wszystkich pań. 
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Drużyna z Kłody wygrała najważniejsze trofeum XIV Turnieju
Straży Pożarnej o Puchar Burmistrza Gminy Rydzyna.  Gratula-
cje należą się również zdobywcom drugiego miejsca, które zajęli
piłkarze Urzędu Miasta i Gminy w Rydzynie. Drużyna Dąbcza za-
kończyła turniej zajmując miejsce trzecie.  Najlepszym zawodni-
kiem okrzyknięto Artura Jurgę. Tytuł najlepszego piłkarza
przyznano Marcinowi Rudziewiczowi. Obaj są zawodnikami ze-
społu Kłody. 

Maciej Tobółka i Damian Nowicki to zwycięzcy eliminacji gmin-
nych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapo-
biega Pożarom". Zajęcie pierwszych miejsc w swoich kategoriach
wiekowych było jednoznaczne z dostaniem się do eliminacji powia-
towych konkursu. 

W czasie eliminacji gminnych w kategorii szkoły gimnazjalne pierwsze
miejsce zajął wspomniany Maciej Tobółka. Aleksandra Hodura była druga,
na trzecim miejscu znalazła się Aleksandra Jakubowska. W klasyfikacji
ponadgimnazjalnej wygrał Damian Nowicki, za nim był Łukasz Rachuta. 

Zwycięzcy eliminacji gminnych, Maciej i Damian, przeszli do kolejnego
etapu konkursu. Wyłonił on osoby, które będą reprezentowały powiat lesz-
czyński na szczeblu wojewódzkim. 

Etap powiatowy odbył się w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Lesznie. Młodzież zaczęła go od testu. Dziesięć osób z naj-
lepszymi wynikami zakwalifikowało się do sprawdzianu ustnego. Odpo-
wiadały na pytania dotyczące sprzętu strażackiego. Obaj reprezentanci
gminy Rydzyna zajęli drugie miejsca - Maciej Tobółka w grupie gimnazja-
listów, Damian Nowicki w kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Uczestnicy konkursu w Lesznie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe,
których fundatorami byli: Starostwo Powiatowe w Lesznie, Nadleśnictwo
Karczma Borowa, oraz samorządy Leszna, Rydzyny, Osiecznej, Lipna,
Krzemieniewa, Święciechowy, Wijewa i Włoszakowic.

W powiecie
na drugim

W etapie powiatowym Damian Nowicki, w kategorii uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, zajął drugie miejsce. 

Uczestnicy etapu gminnego. 

Za sprawą uczennic Zespołu Szkół Ochrony Środowiska w Lesznie w
Przedszkolu Publicznym w Rydzynie powstał mały salon fryzjerski. Z jego
usług skorzystały dzieci z najmłodszej grupy Kotki. 

W przedszkolu pojawiły się uczennice Zasadniczej Szkoły Zawodowej
i Technikum Usług Fryzjerskich. Dziewczyny prezentowały wyposażenie
potrzebne w zawodzie, którego się uczą. Oczywiście nie zabrakło pokazu
umiejętności fryzjerskich. W salonie, który powstał na potrzeby spotkania,
były plecione warkocze, powstawały nietypowe upięcia kitek, były także
fantazyjne uczesania. Podsumowując, była świetna zabawa. 

Spotkanie zorganizowały Beata Musielak, nauczycielka z Przedszkola
Publicznego w Rydzynie i Anna Jokiel, nauczycielka z leszczyńskiego ze-
społu. Podziękowania należą się uczennicom: Julii Walczewskiej, Wikto-
rii Budzyńskiej, Monice Walczewskiej, Anicie Rettig, Dominice
Wesołowskiej, Agnieszce Zyner oraz Pauli Głodek z AWF-u Wrocław.
Wśród wymienionych są absolwentki rydzyńskiego przedszkola. 

Fryzjer u Kotków

Dziewiętnastu zawodników rywalizowało w V Turnieju Wsi Rojęczyn -
Kaczkowo w tenisie stołowym. Najlepszy wynik i tym samym pierwsze
miejsce miał Andrzej Rogala. Błażej Bystry to zdobywca drugiego miejsca.
Marek Rogala zajął ostatnie miejsce na pudle. 

Nagrody dla zwycięzców ufundowali Hieronim Kochanek, sołtys Roję-
czyna i radny Kornel Malcherek.  Turniej odbył się w świetlicy w Rojęczy-
nie. 

Rojęczyn - Kaczkowo
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RYDZYNA TU I TERAZ

10 marca w Sali Wiejskiej w Rojęczynie spotkali się uczniowie ze
szkół podstawowych z Dąbcza, Rydzyny i Kaczkowa. Rywalizo-
wali w indywidualnych mistrzostwach gminy w tenisie stołowym.
Wśród dziewcząt pierwsze miejsce zajęła Weronika Musielak, na
drugim była Weronika Wilusz z Kaczkowa. Ostatnie miejsce na
podium przypadło Weronice Marciszak z Dąbcza. Wśród chłop-
ców niepokonani byli uczniowie z Dąbcza. Pierwsze miejsce miał
Mikołaj Nowak, drugie M. Marciszek i trzecie Bartosz Mazurkie-
wicz. Zwycięzcom wręczono medale ufundowane przez Urząd
Miasta i Gminy w Rydzynie. Wszyscy uczestnicy zawodów zostali
obdarowani czekoladami ufundowanymi przez Kornela Mal-
cherka.

Korzystając ze słonecznej pogody grupa mieszkańców wybrała
się na spacer z kijkami. Metą była strzelnica w Rydzynie. Spacer
zorganizował Samorząd Mieszkańców Rydzyny. 

Państwo Marianna i Kazi-
mierz Krawiec z Rydzyny są
małżeństwem od 45 lat. 

- Pracowałam w kawiarni w Mo-
raczewie. Pewnego dnia wszedł
do niej mężczyzna. Wracał z
meczu żużlowego, w kawiarni za-
trzymał się na chwilę - wspomina
Marianna Krawiec, która "wpadła
w oko" panu Kazimierzowi.

Przed ślubem spotkali się za-
ledwie kilka razy, ale była to miłość
od pierwszego wejrzenia. Pobrali
się w grudniu 1968 roku. Wycho-
wali dwie córki i dwóch synów.
Państwo Krawiec mają wnuczęta i
prawnuka. 

Recepty na miłość
Zdaniem Marianny i Kazimierza

Krawiec receptą na miłość jest to-
lerancja, wyrozumiałość i ufność. 

Od 44 lat są ze sobą Danuta i
Wacław Mróz. Poznali się na za-
bawie w Moraczewie. 

- Moja przyszła żona od razu mi
się spodobała - opowiada Wacław.
Mróz. 

Związek, który trwa od ponad
40 lat, buduje się na miłości, wyro-
zumiałości i zrozumieniu potrzeb
drugiego człowieka. Ważny jest
szacunek, podkreślają zgodnie
państwo Mróz, którzy razem wy-
chowali córkę i syna. Dużo radości
dostarczają im wnuczka i wnuk. 

Jaka jest recepta na długoletnią miłość? Na to pytanie odpo-
wiedzieli nam Marianna i Kazimierz Krawiec oraz Danuta i
Wacław Mróz. 

DYŻURY RaDNYCH * DYŻURY RaDNYCH * DYŻURY RaDNYCH 
Mieszkańców gminy zainteresowanych spotkaniami z radnymi informujemy o

ich dyżurach w Urzędzie Miasta i Gminy w Rydzynie.  Dyżur Eugeniusza Bańko-
wiaka przypada 14 kwietnia, a Mariana Biernata 28 kwietnia. W kolejnym miesiącu
zaplanowano cztery dyżury radnych. 5 maja z mieszkańcami spotka się Hieronim
Cugier, 12 maja Zbigniew Długi, 19 maja Marek Janowski i 26 maja Hieronim Ko-
chanek. Dyżury radnych odbędą się także w czerwcu. 2 czerwca zaplanowano
spotkanie mieszkańców z Anną Kwaczyńską, 9 czerwca z Kornelem Malcherkiem,
16 czerwca z Janem Pawelskim oraz 23 czerwca z Jerzym Pieczyńskim i 30
czerwca z Leszkiem Skrobałą.  Dyżury radnych odbywają się w pokoju numer 10
(salka) w godzinach od 14 do 15. Bonifacy Skrzypczak, przewodniczący Rady Miej-
skiej, dyżuruje w każdy poniedziałek w godzinach od 15 do 16.

Marianna i Kazimierz Krawiec

Danuta i Wacław Mróz
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Czy piłka nożna to sport wy-
łącznie dla panów. Wcale nie, o
czym przekonaliśmy się dopin-
gując drużyny uczestniczące w
mistrzostwach gminy Rydzyna
w halowej piłce nożnej. O tytuł
najlepszych walczyły drużyny
szkół podstawowych. 

Do mistrzostw przystąpiły dru-
żyny dziewcząt i chłopców. W
pierwszej kategorii tytuł mistrzyń
gminy wywalczyły zawodniczki ze
Szkoły Podstawowej w Kaczkowie.
Po rzutach karnych pokonały ry-
walki z Rydzyny.

W rywalizacji chłopców zwycię-
żyła drużyna z Rydzyny. Drugie
miejsce zajęli piłkarze z Dąbcza.
Na trzecim miejscu znaleźli się re-
prezentanci Kaczkowa. 

Wszyscy uczestnicy mistrzostw
otrzymali zegary i słodycze, a naj-
lepsi zawodnicy z każdej drużyny
dostali piłkarskie kubki. Nagrody
ufundował Kornel Malcherek. 

Mistrzostwa rozegrano w Śro-
dowiskowej Hali Sportowej w Ry-
dzynie. 

Mistrzowie piłki Rydzyna była gospodarzem Rejonowego Turnieju w Aerobiku. W
kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła reprezen-
tacja Ponieca. Na drugim była szkoła z Przemętu. Na trzecim
miejscu znalazły się uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 12 w
Lesznie. W kategorii gimnazjów, w ocenie jury, najlepszy układ
wykonały uczennice z Gimnazjum w Poniecu. Drugie miejsce
miały dziewczyny z Gimnazjum nr 1 w Gostyniu. Trzecie miejsce
zajęła grupa z Przemętu. Tuż za nimi znalazły się dziewczyny z
Gimnazjum w Rydzynie (na zdjęciu). W rywalizacji zespołów ze
szkół ponadgimnazjalnych wygrały uczennice z I Liceum Ogólno-
kształcącego w Lesznie. Grupa z Zespołu Szkół Ponadgimnaz-
jalnych w Kościanie ukończyła turniej zajmując drugie miejsce.
Ostatnie miejsce na pudle miały uczennice z Zespołu Szkół Za-
wodowych w Wolsztynie. 

Z okazji wyzwolenia
Po jedenastu meczach dru-

żyna White Power została zwy-
cięzcą halowego turnieju w piłkę
nożną z okazji 69. rocznicy wy-
zwolenia Rydzyny. Drugie
miejsce zajął zespół 3a, a trzecie
Loksie. 

Turniej odbył się z udziałem
sześciu zespołów z gminy Ry-
dzyna. Do udziału zostały one za-
proszone przez uczniów z
Gimnazjum w Rydzynie Krzysztofa

Miodowicza, Bartosza Adamczaka
i Krystiana Wawrzynowicza.

Każdy uczestnik turnieju otrzy-
mał pamiątkowy medal, piłkarski
kubek i słodki upominek. Zwy-
cięzcy dostali dodatkowo ścienny
zegar. Nagrody ufundowali Kornel
Malcherek i Marek Pawlak.

Po zakończonych rozgrywkach
uczniowie zapalili znicze na gro-
bach rozstrzelanych mieszkańców
Rydzyny.

Na mecz Lech Poznań kontra Podbeskidzie Bielsko-Biała wybrali
się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kaczkowie. Co to były
za emocje! Dzięki dopingowi między innymi uczniów z Kaczkowa
piłkarze Lecha Poznań pokonali przeciwników 2:1.

Dzieci z grupy Kubusie z Przedszkola Publicznego w Rydzynie
pojechały do leszczyńskiego kina. W wycieczce towarzyszyła im
nauczycielka Wioletta Wrotyńska. Dzieciaki obejrzały zabawny
film „Rodzinka nie z tej ziemi”.
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Z udziałem sześćdziesięciu
czterech uczniów odbył się
pierwszy etap konkursu "Ge-
niusz edukacji wczesnoszkol-
nej". Do drugiego etapu
zakwalifikowało się czternaście
osób. Spośród nich wyłoniono
laureatów. 

W klasach pierwszych Filip Za-
charski zdobył najwyższe noty.
Laureatem drugiego miejsca był
Wojciech Rakowski, a trzeciego
Remigiusz Bulikowski. Pięć osób
dostało się do drugiego etapu
konkursu dla uczniów klas dru-
gich. Zwyciężył Jakub Klecz. 

Organizatorkami konkursu
były: Anna Szmecht, Katarzyna
Braszka i Elżbieta Jędraszyk,
nauczycielki w Szkole Podstawo-
wej w Rydzynie. Współorganiza-
torami byli Kornel Malcherek i
Sebastian Piosik, którzy ufundo-
wali słodkie upominki dla uczniów. 

Młodzi geniusze

Co jest modne w tym sezonie wiosennym? Na to pytanie odpo-
wiedzieli uczniowie z Internatu przy Ośrodku Szkolno – Wycho-
wawczym w Rydzynie. Zorganizowali Wiosenny Pokaz Mody.
Imprezę poprowadzili Hania Topczak oraz Konrad Tonder, którzy
komentowali każdą kreację pojawiającą się na wybiegu. Na
uwagę zasłużyły stroje między innymi: motyla, pszczoły, walecz-
nego Zorro, piłkarza, grzecznej uczennicy i Panny Młodej. Trzeba
przyznać, że największe brawa zebrali chłopcy z grupy V, którzy
zaprezentowali strój pod nazwą „Między nami jaskiniowcami”.
Pokaz zakończył się wręczeniem dyplomów i wspólną fotografią.
Nad przebiegiem imprezy czuwały Hanna Brink, przy wsparciu
Marzeny Nowocińskiej i Magdaleny Chojnowskiej.

W Przedszkolu w Dąbczu odbył się bal pod hasłem "Tęczowy
przedszkolak". We wspólnej zabawie uczestniczyły dzieci z grupy
Promyczki z Jabłonny. Z zaproszenia skorzystał ksiądz Wojciech
Prostak. Słodkie upominki przekazał Kornel Malcherek. 

Najpierw sprawdzian z teorii,
a potem test z wytrzymałości.
Do takiego egzaminu musieli
się przygotować strażacy
ochotnicy, uczestnicy szkole-
nia podstawowego. Przecho-
dzi je każdy, kto chce zostać
strażakiem ratownikiem w
jednostkach OSP. 

Na szkolenie między 18 stycz-
nia a 15 marca w Komendzie
Miejskiej PSP w Lesznie złożyły
się 104 godziny zajęć wykłado-
wych, pracy ze sprzętem i ćwi-
czeń praktycznych. Wśród
postawionych zadań było zalicze-
nie testu w komorze dymowej.
Przystąpiło do niego 49 słucha-
czy, byli wśród nich strażacy z
jednostek w Dąbczu i Rydzynie.
Wejście do komory poprzedziły
ćwiczenia wysiłkowe. 

Egzamin w komorze

Wprawdzie karnawał za nami, ale wróćmy do tego, co działo się
niedawno w Szkole Podstawowej w Rydzynie. Na balu w Środo-
wiskowej Hali Sportowej bawili się uczniowie z klas od pierwszych
do trzecich. Starsi uczniowie z klas czwartych i piątych urządzili
zabawę w Rydzyńskim Ośrodku Kultury. Natomiast szóstoklasi-
ści zorganizowali dyskotekę w auli szkolnej. Rodzice pomogli w
przygotowaniu przebrań, o oprawę muzyczną zadbał R. Pieczyń-
ski. Rada Rodziców ufundowała słodycze i nagrody. 

Lions Club Leszno 2000 wspiera kilka placówek. Od dziewięciu lat
należy do nich Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie. Nie-
dawno, bo w marcu, jego uczniowie otrzymali prezenty w postaci
butów. 

Dzieci i młodzież z Ośrodka zostały zaproszone do jednego ze sklepów
na leszczyńskiej Starówce. Każdy mógł otrzymać buty, które mu się spodo-
bały. Bardzo pomocne okazały się sprzedawczynie, które chętnie doradzały
w wyborze najładniejszego i modnego fasonu. W sumie Lions Club Leszno
2000 był przygotowany na kupno 60 par obuwia, chociaż - gdyby zaszła taka
potrzeba - z zakupów mogła skorzystać większa liczba uczniów. 

Buty w prezencie P O D Z I Ę K O Wa N I e
Zgodnie z wieloletnią tradycją Przedszkola w Dąbczu w Domu

Wesel OaZa odbyła się zabawa karnawałowa, z której całkowity do-
chód zostanie przeznaczony na modernizację przedszkolnego placu
zabaw. Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za okazane
wsparcie finansowe następującym osobom oraz firmom:

ALIOR Bank Oddział w Lesznie, AGTOM Ślusarstwo Kowalstwo Płoty
Kute Tomasz Wawrzyniak z Nowej Wsi, De Heus Sp z o.o. Paulina i Ja-
nusz Ciechanowscy z Janiszewa, DELMET Hurtownie okuć budowlanych
i narzędzi z Leszna, FHU Kazimierz Stachowiak, radnemu Kornelowi Mal-
cherkowi, Lespin Leszno, Roboty Ziemne Białasik Łukasz z Leszna,
Smakmak Woźniczak spółka jawna z Kąkolewa, sołectwu Dąbcze, Kazi-
mierzowi Pietrzakowi, sołectwu Nowa Wieś, Stanisławowi Prałatowi

Dziękujemy za życzliwość, zrozumienie i ofiarność
Dzieci, rodzice, dyrektor oraz nauczycielki z Przedszkola w Dąbczu

Dzieci z Przedszkola Pub-
licznego w Rydzynie skorzys-
tały z zaproszenia do
wesołego miasteczka, które
wystosowali państwo Zame-
lek, rodzice przedszkolaka
Łukasza Zamelka. Atrakcji
było co niemiara. Był też po-
częstunek przygotowany
przez gospodarzy. 
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Zuchy z Gromady Zuchowej
Pracowite Mrówki i drugoklasi-
ści ze Szkoły Podstawowej w
Dąbczu uczestniczyli w XV Inte-
gracyjnym Festiwalu Piosenki
„Witaminki na start” w Kroto-
szynie.

Była to impreza, która zgroma-
dziła dzieci i młodzież także: z Kro-
toszyna, Kobylina, Pleszewa,
Ostrzeszowa, Jarocina, Kona-
rzewa, Ostrowa Wlkp. i Kępna.

Stałym punktem festiwalu jest

konkurs plastyczny. W tym roku re-
prezentanci Dąbcza wylosowali do
wyklejenia ogórka, gruszkę i rzod-
kiewkę. Była to super zabawa. A
ponieważ był to jubileuszowy festi-
wal piosenki, nie obeszło się bez
tortu, wyjątkowo smacznego. 

Wszyscy uczestnicy imprezy
otrzymali symboliczne prezenty. A
każda grupa wróciła do domu z ze-
stawem gier.

Witaminowy festiwal

Pierwsze mistrzostwa
Znamy zwycięzców turnieju

badmintona w Szkole Podstawo-
wej w Dąbczu.

Wśród dziewcząt tytuł mistrzow-
ski wywalczyła Alicja Jędrzejewska.
Na drugim stopniu podium stanęła
Katarzyna Skorupska, na trzecim
Zuzia Pacholska. Na miejscu

czwartym znalazła się Zuzia Ję-
drzejewska. W finale rywalizacji
chłopców najlepsze wyniki me-
czowe osiągnął Bartosz Mazurkie-
wicz. Kolejne miejsca zajęli Dawid
Matyja i Mikołaj Marciszak.  W or-
ganizacji I Turnieju Badmintona po-
mógł Kornel Malcherek. 

W Środowiskowej Hali Sportowej w Rydzynie odbyły się zawody
sprawnościowe klas I - III ze Szkoły Podstawowej w Rydzynie. Zwy-
cięzcami zostali uczniowie klas I a, II b i III b. Te zespoły będą re-
prezentować szkołę w zawodach gminnych. Wszyscy uczestnicy
sportowych zmagań otrzymali słodkie upominki ufundowane przez
Kornela Malcherka.

Kolejny koncert przedszkolny w Rydzynie poświęcono muzyce
romskiej. Dzieci poznały zespół rodzinny muzyków cygańskich
oraz ich tancerkę. Duże wrażenie na małych słuchaczach zrobiła
muzyka wykonywana na skrzypcach. Dźwięki przypominały od-
głosy zwierząt i owadów. 

Członkowie 10. Drużyny Harcerskiej Włóczykije im. Tadeusza Ło-
puszańskiego w Dąbczu, która działa przy Szkole Podstawowej,
wybrali się na biwak. Tematem przewodnim było „Spotkanie z kos-
micznymi potworami i smokami”.  W związku z tym odbył się
nocny pokaz filmowy. Było też zadanie wymagające kreatywności.
Biwakowicze tworzyli swoje kosmiczne potwory.  Wyjazd był też
okazją do złożenia przyrzeczenia przez trzy druhny. Pełnopraw-
nymi członkiniami braci harcerskiej zostały: Zuzanna Jankowiak,
Dorota Śniegucka i Joanna Przybył. 

Uczniowie klasy I a z Gimnazjum w Rydzynie byli na wycieczce w
Siedlcu i Pępowie. W pierwszej miejscowości zwiedzili Zakład Pro-
dukcji Serów Emilgrana. Poznali produkcję serów typu parmezan.
Potem w Pępowie uczniowie zobaczyli, jak w nowoczesny sposób
pozyskuje się mleko. Zwiedzili także Stadninę Koni. Wycieczka za-
kończyła się konkursem z wiedzy o miejscach, które młodzież zwie-
dziła. Zwycięzcy otrzymali nagrody - koszulki i kalendarze. 
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W Lesznie odbyły się Targi Edukacyjne “Absolwent”. Wśród wy-
stawców był Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie. Pro-
mował ofertę Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Policealną Szkołę
dla Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej. Na zdjęciu wicedy-
rektorka Joanna Winiarska oraz nauczyciele: Aldona Rogowska,
Janusz Klecz i Marek Rynkowski. 

Po zrewitalizowaniu rynku w
Rydzynie zmieniła się orga-
nizacja ruchu. Mieszkańców
uczulamy, by zwracali uwagę
na znaki drogowe. 

W związku ze zmianą organi-
zacji ruchu poprosiliśmy o roz-
mowę Janusza Czarneckiego,
naczelnika Wydziału Ruchu Dro-
gowego Komendy Miejskiej Policji
w Lesznie.

- Po przebudowie rynek stał się
strefą zamieszkania. To oznacza,
że bezwzględne pierwszeństwo
mają piesi - to bardzo istotna infor-
macja między innymi dla rodziców
i ich dzieci. Przez rynek w Rydzy-
nie nadal jednak przebiega droga
powiatowa, którą poruszają się sa-
mochody. Rolą dorosłych jest przy-
pominać dzieciom, że
przechodzenie przez jezdnię musi
się odbywać przy zachowaniu
szczególnej ostrożności, mimo że
obowiązuje ograniczenie prędko-
ści. 

Kierowcy pojazdów muszą pa-
miętać, że w strefie zamieszkania
prędkość pojazdu nie może prze-
kroczyć 20 kilometrów na godzinę.
Trzeba więc spuścić nogę z gazu i
zachować szczególną ostrożność
podczas przejazdu przez rynek. 

- Jak wspomniałem, w strefie
zamieszkania pieszy jest uprzywi-
lejowany. Uczulam jednak space-
rujących po rynku, że muszą wziąć

pod uwagę, iż wiele pojazdów
przejeżdża przez Rynek lub na nim
parkuje. W takiej sytuacji należy
rozważnie poruszać się po placu.

Na rynku wyznaczono miejsca
postojowe, w których na prośbę
mieszkańców można zaparkować,
jednak tylko w określonym czasie
– do 30 minut.

- Kierowcom przypominamy, że
w strefie zamieszkania parkowanie
pojazdów jest dozwolone wyłącz-
nie w miejscach do tego wyzna-
czonych. 

Za nieprzestrzeganie przepi-
sów o prędkości ograniczonej do
20 kilometrów na godzinę grozi
mandat od 20 do 500 zł oraz
punkty karne od 2 do 10. Parku-
jący pojazd w taki sposób, że
utrudniają wjazd lub wyjazd,
muszą się liczyć z karą w wysoko-
ści 100 zł. Taką samą kwotę za-
płacą ci, którzy pozostawiają swoje
pojazdy poza wyznaczonymi
miejscami postojowymi. W obu
przypadkach można otrzymać
punkt karny. Ci, którzy zostawią
pojazd w miejscu przeznaczonym
dla niepełnosprawnych kierowców,
muszą się spodziewać mandatu w
wysokości 500 zł łącznie z usunię-
ciem pojazdu na koszt właściciela. 

a co z rowerzystami? Obo-
wiązują ich takie same przepisy jak
innych uczestników ruchu - dodaje
Janusz Czarnecki.

RYNEK - strefa zamieszkania!

Kilku ministrantów z parafii w
Rydzynie nakręciło krótki film o
Rydzynie i wartościach, których
uczy bycie we wspólnocie ko-
ścielnej. Produkcja została wy-
słana na Ogólnopolski Konkurs
Grantowy 2014 Programu „Rów-
nać Szanse”. Organizatorem jest
Polsko-amerykańska Fundacja
Wolności. 

Film powstał w jeden z wiosen-
nych dni marca. Grupę ministran-

tów spotkaliśmy przy pracy. 
- Jako stowarzyszenie działamy

dla młodych mieszkańców, by
razem tworzyli wspólnotę - mówi
Marcin Ratajczak, prezes Ry-
dzyńskiego Stowarzyszenia Ju-
kundus. 

Konkurencja w pierwszym eta-
pie konkursu była bardzo duża. Na-
desłano 138 prac z całej Polski. Do
drugiego etapu zakwalifikowano 66
organizacji. Niestety film Stowarzy-

Filmowcy w Rydzynie szenia Jukundus nie zna-
lazł się na tej liście. Mimo
to pomysłodawcom, reali-
zatorom i wszystkim, któ-
rzy wystąpili w filmiku o
Rydzynie, należą się wiel-
kie gratulacje. Film można
obejrzeć na stronie interne-
towej Parafii pw. św. Stani-
sława Biskupa w Rydzynie. 

Na zdjęciu członkowie
Stowarzyszenia Jukundus:
Marcin Ratajczak, Adrian
Rzepecki, Norbert Paszko-
wiak, Gracjan Nowak i Ma-
teusz Gzyl. 

Gimnazjaliści - aleksandra Łoś, Zuzanna Nicpoń, Magdalena Mi-
tula, Zuzanna Rybińska, Magdalena Sterna, Monika Wachowska, Na-
talia Nowicka, agata Wolniak, Katarzyna Schulz, aleksandra Hodura,
Marta Kaczmarek i Bartosz Stiller - realizują projekt w ramach "esz-
koła - Moja Wielkopolska". Opiekunką grupy jest nauczycielka Mo-
nika Sękowska, a liderem projektu Jolanta Kotyś, dyrektorka
Gimnazjum w Rydzynie. 

"Chcemy w naszym projekcie spojrzeć na lotnictwo przez pryzmat pas-
jonata, dokonać rozwoju własnych pasji i interesowań. Bardzo chcieli-
byśmy zachęcić innych do tego rodzaju spędzania wolnego czasu. Nasze
działania będą wieloformatowe i odwoływać się będą do wielu dziedzin,
ale w żaden sposób nie odbiegną od tematu lotnictwa. Rozwiną i pogłę-
bią naszą wiedzę, zaspokoją ogromną ciekawość, czujemy, że rozwiniemy
skrzydła" - czytamy na stronie internetowej projektu "Wniebowzięci". 

Połączyło ich lotnictwo
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Redakcję Telewizji Leszno odwiedzili uczestnicy projektu "eSz-
koła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopo-
lan". Od dziennikarzy, operatorów kamer i osób zajmujących się
montażem chcieli się dowiedzieć, w jaki sposób przygotować ma-
teriały filmowe o znanych osobach z gminy Rydzyna. Na zdjęciu
uczniowie Szkoły Podstawowej w Kaczkowie. 

Kamil Bojakowski jest zwy-
cięzcą turnieju tenisowego, który
odbył się w Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym w Rydzynie. Kolejne

miejsca zajęli: Sławomir Sikorski,
Bartosz Blask i Mateusz Kościów.
Zawodnicy otrzymali pamiątkowe
puchary ufundowane przez firmę
Hipsz. Organizatorami turnieju byli
Krzysztof Klupsch i Kornel Mal-
cherek.

Wygrał Kamil

Z mocą 40 koni mechanicznych


