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Wzrost 171 centymetrów, 21
lat. Piękny uśmiech. To w tele-
graficznym skrócie charaktery-
styka Diany Łaty z Kłody. Jest
jedną z kandydatek do tytułu
Miss Ziemi Leszczyńskiej 2016.
Trzymamy kciuki za miesz-
kankę naszej gminy, by 20
kwietnia zdobyła koronę naj-
piękniejszej. 

Na co dzień Diana pracuje i
uczy się na kierunku opiekun
medyczny. Teraz doszły wybory
i trzeba włożyć dużo wysiłku, by
wszystkiemu sprostać. 

- Niestety, trzeba rezygno-
wać z jednego kosztem dru-
giego - powiedziała nam
Diana. 

Do udziału w wyborach Miss
Ziemi Leszczyńskiej namówili ją
dziadek i rodzice, a szczególnie
tata. 

- Zgodziłam się, po prostu
żeby się sprawdzić i zobaczyć,
jak to będzie.

Diety nie trzyma, bo nie
musi. W dobrej formie utrzy-
mują ją ćwiczenia. Musi za to
trenować chodzenie na obca-
sach. 

- Przed wyborami nie za
często chodziłam w butach na
obcasach. Teraz ćwiczę, zaczę-
łam od butów na koturnach. 

Zapytaliśmy, czy czuje stres. 
- Wiem, że w czasie gali

będę go czuła na scenie.
Wszystkie oczy będą skiero-
wane na nas. Najbardziej oba-
wiam się wyjścia w kostiumach
kąpielowych. 

Wierzymy, więcej - jesteśmy
pewni, że Diana da radę. 

Wybory Miss Ziemi Lesz-
czyńskiej i Miss Ziemi Lesz-
czyńskiej Nastolatek 2016
odbędą się w restauracji Tosca-
nia we Włoszkowicach. Galę
poprowadzi znany prezenter
Krzysztof Ibisz. 

Diana 
Łata
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Nowi prezesi 
Tomasz Musiał i Robert Sznycer są nowymi prezesami Ochot-
niczych Straży Pożarnych w Dąbczu i Kaczkowie. 

Dla 34 - letniego Roberta Szny-
cera "przygoda" z OSP w Kaczko-
wie zaczęła się, kiedy miał 12 lat.
Za namową kolegi wstąpił w sze-
regi strażaków ochotników. 

- W latach 2000 - 2016 byłem
naczelnikiem OSP. W tym roku wy-
brano mnie na prezesa. Na stano-
wisku zastąpiłem Michała Rogalę,
który wyprowadził się z naszej
gminy - mówi nowy prezes OSP
w Kaczkowie Robert Sznycer. 

Plany? 
- Zależy mi, by naszą jednostkę

zasiliły nowe osoby, które bę-
dziemy wysyłać na szkolenia. W
ten sposób wzmocnimy nasze sze-
regi. Kolejne plany wiążą się z re-
mizą. Musimy przeprowadzić
remont posadzki. Kiedy jednostka
dysponowała żukiem, nie było pro-
blemu z podłogą, która wytrzymy-
wała ciężar samochodu. Posadzka
się zarwała, gdy w remizie zapar-
kował ciężki wóz bojowy star 244.
Remont chcemy przeprowadzić
sami, przy wsparciu finansowym
gminy - tłumaczy R. Sznycer. 

OSP w Kaczkowie skupi się

także na przygotowaniach do jubi-
leuszu. W 2018 roku jednostka ob-
chodzić będzie 90 - lecie istnienia. 

Młodszy aspirant Tomasz Mu-
siał ma 18 - letni staż pracy w Ko-
mendzie Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Lesznie. W sze-
regach OSP w Dąbczu służy
ponad 20 lat. Wybór na stanowisko
prezesa to dla niego nic nowego.
Kilka lat temu sprawował tę funk-
cję. Potem był przewodniczącym
Komisji Rewizyjnej. W tegorocz-
nych wyborach ponownie powie-
rzono mu funkcję prezesa. 

- Mam doświadczenie w pracy
strażaka i to mogło pozytywnie
wpłynąć na decyzję o wyborze
mojej osoby na prezesa - uważa
Tomasz Musiał. 

Za cel stawia sobie zachęcanie
młodych ludzi do angażowania się
w pracę OSP. 

- Planujemy szkolenia i ćwicze-
nia. Liczę na dalszą dobrą współ-
pracę ze Szkołą Podstawową w
Dąbczu. Może uda nam się zachę-
cić uczniów do wstępowania w
nasze szeregi - dodaje T. Musiał. 

Robert Sznycer

Tomasz Musiał

Pierwsze urodziny
Zaczęło się rok temu i rozkręciło na dobre. W 2015 roku
odbyło się aż trzydzieści spotkań. Mowa o Kole Gos-
podyń Wiejskich w Dąbczu, które w lutym obchodziło
pierwszy rok działalności. 

Na czele KGW stoi Krystyna
Rypińska - wulkan energii.
Uśmiechnięta, z głową pełną po-
mysłów. Udało jej się przyciągnąć
ponad 40 pań, z czego mniej wię-
cej połowa aktywnie angażuje się
w działania. Po roku Koło ma się
czym chwalić. Przewodnicząca
eksponuje dwa spotkania - z księ-
dzem Łukaszem Kubiakiem, który
obecnie mieszka w Stanach Zjed-
noczonych oraz ratownikiem me-
dycznym. 

- Miałyśmy dwa spotkania z Li-
lianą Szewczyk z Kłody, która
uczyła nas metody decoupage.
Razem z paniami z innych kół by-
łyśmy na wycieczkach w Licheniu i
Mosznie. Ważnym wydarzeniem
było przygotowanie Wigilii dla
KGW z gminy. Wielkie przeżycie,

Koło stawia na współpracę mię-
dzypokoleniową, a że jest możliwa
było widać na Dniu Piernika. W
świetlicy wiejskiej zorganizowano
zdobienie świątecznych ciastek w
czym udział brali dorośli i dzieci. W
pierwszym roku działalności udało
się zorganizować Dzień Dziecka.
Panie z Koła przygotowały 75 upo-
minków dla przedszkolaków. 

- Jednym z priorytetów jest
akcja "Nie jesteś sam". Ma uświa-
domić, że wokół nas są ludzie, któ-
rzy potrzebują pomocy, ale nie

potrafią o nią poprosić. Dlatego
trzeba do nich wyciągnąć ręce. I to
robimy. Nasze Koło opiekuje się
jedną z samotnych mieszkanek.
Za własne pieniądze przekaza-
łyśmy jej żywność i opał na zimę.
Szukamy jednak sponsorów, by
pomoc była większa - opowiada K.
Rypińska. 

W tym roku też ma się wiele
dziać. Mają być kolejne spotkania i
wyjazdy. Koło już myśli o impre-
zach dla dzieci. 

Dodajmy, że KGW w Dąbczu
zostało przyjęte do Ogólnopol-
skiego Portalu mojeKGW. pl. Jak
czytamy na certyfikacie, tym
samym dołączyło do grona organi-
zacji aktywnie kultywujących pol-
ską tradycję. 

duże przygotowania, ale sądzę. że
sprostałyśmy - mówi Krystyna
Rypińska.

W trakcie pierwszego jubileuszu
każda z pań otrzymała   dyplom,
ale szczególnie wyróżniono Kry-
stynę Wrotyńską. Jest najstarszą
członkinią Koła. 

Jak to się dzieje, że balon jest przebity, a nie pęka albo jak zrobić "do-
mowy" wulkan - to niektóre z ciekawostek zaprezentowanych w Przed-
szkolu Publicznym w Rydzynie w grupie starszej. Pokaz eksperymentów
zrealizowali wolontariusze z Gimnazjum: Zofia Bańkowiak, Alicja Siecla,
Wiktor Banaszak i Maksymilian Paszek z klasy I a. Ponadto uczniowie
czytali bajki i zaprosili dzieci do zabaw ruchowo - muzycznych.

- Dziękuję Kindze Frąckowiak - Żak, nauczycielce fizyki w Gimnazjum
w Rydzynie, która na zajęciach kółek naukowych przeprowadza z
uczniami ciekawe doświadczenia. W rezultacie przyniosły one korzyści i
naszym przedszkolakom - mówi nauczycielka Beata Musielak. 

Młodzi naukowcy

Fot. Przedszkole Publiczne w Rydzynie
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Leszczyńskie OSI z podpisanym
Mandatem Terytorialnym
19 lutego 2016 roku w leszczyńskim ratuszu marszałek Marek Woźniak wraz z prezydentem
Leszna, starostą i wicestarostą leszczyńskim oraz burmistrzami i wójtami gmin Rydzyna,
Osieczna, Lipno i Święciechowa oficjalnie podpisał Mandat Terytorialny dla Leszczyńskiego
Obszaru Strategicznej Interwencji.

Mandat terytorialny jest narzę-
dziem służącym realizacji "w tere-
nie" interwencji przewidzianej przez
Wielkopolski Regionalny Program
Operacyjny na lata 2014 - 2020
(WRPO 2014+), skierowanej do
ośrodków subregionalnych oraz ich
obszarów funkcjonalnych. Stro-
nami Mandatu Terytorialnego są:
Instytucja Zarządzająca WRPO

2014+, czyli Zarząd Województwa
Wielkopolskiego oraz przedstawi-
ciele miast subregionalnych wraz z
przedstawicielami otaczających je
samorządów (obszary funkcjo-
nalne).

Utworzenie Obszarów Strate-
gicznej Interwencji (OSI) dla ośrod-
ków subregionalnych Wielkopolski
jest podkreśleniem znaczenia i roli

tych obszarów w strukturze prze-
strzennej województwa. Według
przyjętych norm miasta subregio-
nalne, dla których wyznacza się ob-
szary funkcjonalne, to ośrodki o
liczbie ludności pomiędzy 50 a 100
tysięcy mieszkańców, pełniące
ważne funkcje gospodarcze i spo-
łeczne.

Obszary, które bezpośrednio
będą dotyczyły gminy Rydzyna w
ramach podpisanego Mandatu Te-
rytorialnego:

Działania przeznaczone do fi-
nansowania z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego:

- Działanie 3. 3. Wspieranie stra-
tegii niskoemisyjnych, w tym mobil-
ność miejska, beneficjenci:
Osieczna, Lipno, Rydzyna, Leszno,
alokacja: 5.985.272,58 euro.

- Działanie 9. 3. Inwestowanie w
rozwój infrastruktury edukacyjnej i
szkoleniowej, beneficjenci: Leszno,
Rydzyna, Święciechowa; alokacja:
3.265.243,90 euro.

źródło: www.umww.pl

Czas na roboty
Z początkiem roku rozpisano

przetargi na roboty budowlane
związane z remontem ul. Lesz-
czyńskiego oraz Łąkowej. W przy-
padku tej pierwszej Zakład Usług
Wodnych ze Wschowy musi wy-
konać prace polegające na wy-
mianie pewnych fragmentów
rurociągów. Po zakończeniu na ul.
Leszczyńskiego wjedzie ciężki
sprzęt. 

W przypadku ul. Łąkowej
prace idą pełną parą i efekt koń-
cowy będziemy mogli obejrzeć w
ciągu  najbliższych tygodni. 

Powiat leszczyński przy
udziale naszej gminy rozpo-
czął inwestycję związaną z re-
montem ciągów pieszych przy
drogach powiatowych. Pierw-
szy powstał już w Kłodzie.
Warto dodać, że kolejnymi
będą chodniki w Robczysku
oraz ciąg wzdłuż ul. Rzeczy-
pospolitej w Rydzynie. Gmina
Rydzyna przeznaczyła na ten
cel kwotę 75.000 zł.

Fot: Jarosław Wawrzyniak

Umowa podpisana

W Starostwie Powiatowym w
Lesznie podpisano umowę na
najważniejszą tegoroczną inwe-
stycję drogową powiatu lesz-
czyńskiego - przebudowę drogi
powiatowej na odcinku od DK 5
do Dąbcza. 

Umowa została podpisana z
firmą Strabag sp. z o. o. Wykona-
nie zadania pochłonie 3. 258.
214,06 złotych brutto. Połowę
kosztów zrefunduje budżet pań-
stwa w ramach tak zwanych Sche-
tynówek. Do inwestycji dokłada się
gmina Rydzyna, która na przebu-
dowę przekaże 300. 000 złotych. 

Fot. www.powiat-leszczynski.pl 

Niedawno zakończyła się inwe-
stycja związana z wymianą po-
krycia dachowego na budynku
komunalnym w Tarnowej Łące.
Inwestycja opiewała na kwotę
około 80.000 zł. Co prawda prze-
targ został ogłoszony jeszcze w
grudniu 2015 roku, ale cała pro-
cedura wraz z wyborem ofert po-
zwoliła wykonawcy przystąpić do
prac dopiero z początkiem lu-
tego.

Kolejne lampy zainstalowane
zostały w naszej gminie. Droga
pomiędzy Nową Wsią a Kąko-
lewem będzie teraz bezpiecz-
niejsza nie tylko dla
kierowców, ale również dla ro-
werzystów. Całość inwestycji
kosztowała ok. 37.000 złotych.
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Debatowali o bezpieczeństwie
Tematy związane z bezpieczeństwem na drogach gminy Rydzyna zdominowały spot-
kanie, które służyło powstaniu mapy zagrożeń. Tworzy ją policja, współtwórcami
mają być obywatele, bo to właśnie oni wskazują miejsca - ich zdaniem - niebez-
pieczne. Swoje opinie wyrażają w trakcie spotkań z policjantami. Jedno z nich od-
było się w Rydzynie. Organizatorem była Komenda Miejska Policji w Lesznie. 

Na spotkanie z policjantami
przyszło kilkanaście osób - radni i
dyrektorzy placówek oświatowych. 

Wśród zgłaszanych postulatów
było między innymi przywrócenie
fotoradaru w Augustowie - na trasie
drogi krajowej nr 5. Tyle że montaż

urządzenia nie leży w gestii policji.
Sławomir Glapiak, zastępca ko-
mendanta miejskiego policji w
Lesznie, obiecał zwrócić się do Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad z pytaniem o powód usu-
nięcia fotoradaru. Było pytanie o

Szanowni Państwo! Z roku na rok rydzyńska publiczność poka-
zuje, że mamy dla kogo organizować imprezy. Tym bardziej z
dużym apetytem staramy się urozmaicić Państwu letni czas.
Z największą przyjemnością informujemy, że tegoroczne Wianki
spędzimy w towarzystwie zespołu muzycznego FANATIC oraz
Kabaretu Artura Barcisia i Cezarego Żaka. Z kolei w Dniu Wiat-
raka publiczność obejrzy występy Patrycji Markowskiej oraz
Marty Podulki!
Na imprezach pojawi się również wiele atrakcji dla dzieci, i nie
tylko!

W środku Sejmu

- Dorośli ludzie, a kłócą się jak
dzieci - usłyszeliśmy od Marii
Glumy, uczennicy Gimnazjum w
Rydzynie, która z dwiema klasami
odwiedziła Sejm. Młodzież była
świadkiem "gorącej" dyskusji i gło-
sowania w sprawie programu Ro-
dzina 500 +.

Na zwiedzanie Sejmu wybrały
się klasy III a i III b. Zaproszenie
wystosowała posłanka Andżelika
Możdżanowska. W organizacji wy-
jazdu pomógł burmistrz Kornel
Malcherek.

Dostanie się do Sejmu nie było
takie proste.

- Kurtki i torby zostawiliśmy w
szatni, potem przechodziliśmy
przez bramki i nie mogliśmy ni-
czego wnieść - pieniędzy, doku-
mentów, telefonów, nawet był
problem z opakowaniem chuste-
czek higienicznych. Jeden telefon
był na całą grupę - wspomina We-
ronika Sikorska z klasy III a.

Wyznaczoną trasą, sejmowymi
korytarzami, uczniowie dotarli do
Galerii. Nie mogli usiąść w pierw-
szym rzędzie i nie wolno im było
rozmawiać. Za to byli świadkami
bardzo ważnej dyskusji i głosowa-
nia nad programem Rodzina 500+.
Na młodzieży największe wrażenie
zrobiły kłótnie posłów.

- Kompletnie inaczej to wygląda
w telewizji, a inaczej jak dyskusji
słucha się na żywo. Posłowie

wchodzili na mównicę i kłócili się
jak dzieci. Co chwila kto inny za-
bierał głos. Widzieliśmy, jak po-
słom wyłączano mikrofony i jak
marszałek ciągle się denerwował -
opowiedziała nam Maria Gluma
z klasy III a.

Na obradach młodzież spędziła
35 minut. Potem był wykład prze-
wodnika przybliżający historię i za-
kres działania Sejmu. Z siedziby
parlamentu uczniowie wybrali się
do Muzeum Narodowego. Skupili
się na oglądaniu obrazów polskich
artystów. Ich twórczość przybliżyła
Jolanta Kotyś, dyrektorka Gimnaz-
jum, która szczególną uwagę
zwróciła na obraz "Dziwny ogród",
autorstwa Józefa Mehoffera. Jest
w podstawie programowej, gim-
nazjaliści omawiali go na lekcji ję-
zyka polskiego

- I okazało się, że nie wszyst-
kim się spodobał - dodaje Jolanta
Kotyś.

Uwagę młodzieży przykuł jesz-
cze obraz "Śmierć Barbary Radzi-
wiłłówny" z 1860 roku. Na
malowidle pędzla Józefa Simmlera
główna bohaterka była uderzająco
podobna do jednej z uczennic. Po-
twierdzamy, że tak jest.

Podsumowując - wyjazd do
Warszawy był pełen wrażeń. Mimo
że uczniowie wrócili zmęczeni, to
jednak bardzo zadowoleni.

znaki wskazujące przejścia dla pie-
szych na rynku w Rydzynie. Po co
to zrobiono, skoro na rynku obowią-
zuje znak Strefa Zamieszkania? To
oznacza, że piesi są uprzywilejo-
wani i mają pierwszeństwo. - Prze-
pisy się rozjeżdżają - padło z sali. 

Dyrektorzy szkół i przedszkoli
skupili się na bezpieczeństwie
dzieci, zwłaszcza w kontekście
wzmożonego ruchu samochodo-
wego. Dużym problemem jest
droga krajowa nr 5. Przy tej trasie
położona jest Szkoła Podstawowa
w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczy-
nie. Z kolei przed Przedszkolem w
Dąbczu brakuje miejsca postojo-
wego. Problem jest zwłaszcza rano,
gdy dzieci są dowożone do pla-
cówki. Śpieszący się rodzice wysa-

dzają dzieci przed Szkołą Podsta-
wową w Dąbczu i odbywa się to
przy trwającym ruchu samochodo-
wym. - Przecież nie byłoby pro-
blemu zajechać do szkoły od strony
sali gimnastycznej, co jest o wiele
bezpieczniejsze - mówił Wojciech
Jędrzejczak, dyrektor szkoły. Soł-
tys Andrzej Klak mówił o konieczno-
ści ograniczenia prędkości na trasie
do Maruszewa. Zwrócił uwagę na
kierowców, którzy lubią rozwinąć
duże prędkości. 

Kolejne spotkanie z policjantami
odbędzie się za kilka           miesięcy.
Funkcjonariusze przedstawią mel-
dunek w sprawie zgłaszanych
spraw. 
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FPS - projekt M. Kuźniaka 
Aplikacja FPS - Free Parking Space jest projektem Mateusza Kuźniaka z Rydzyny. Ma dopiero
17 lat, a już za sobą wiele ciekawych pomysłów z dziedziny informatyki. Niewykluczone, że do-
czekają się realizacji. Pierwszym krokiem do tego było znalezienie się wśród laureatów kon-
kursu "Pomysł na biznes". Mateusz zajął najwyższe miejsce w kategorii uczniów i studentów.

Mateusz uczy się w Zespole
Szkół Elektroniczno - Telekomuni-
kacyjnych w Lesznie. Jest w klasie
o profilu technik informatyk. Jego
celem jest zostać programistą. Kon-
sekwentnie do tego dąży. Doskonali
swoje umiejętności, poszerzając
wiedzę i pracując nad projektami.
Jeden z nich zgłosił w ubiegłorocz-
nej edycji konkursu "Pomysł na biz-
nes".

- Stworzyłem projekt inteligen-
tnego domu. Tyle że pomysł okazał
się za skomplikowany. To mi dało do
myślenia. Zrozumiałem, że chodzi o
projekt prosty, łatwy w wykonaniu i
funkcjonalny - mówi Mateusz Kuź-
niak.

Dlatego w tym roku zgłosił pro-
jekt aplikacji FPS, który rozwijał się
pod bacznym okiem Joanny Szum-
nej, nauczycielki w ZSE - T.

- Wiadomo, jak wygląda ruch
przy galeriach handlowych. W go-
dzinach szczytu trudno znaleźć
wolne miejsce parkingowe, a moja
aplikacja ma to ułatwić. Jeżeli w
przyszłości zostanę programistą,

będzie to mój pierwszy projekt, który
będę chciał wdrożyć w życie - tłu-
maczy 17 - latek. 

Mateusz interesuje się informa-
tyką od szkoły podstawowej. Bak-
cyla zaszczepił w nim świętej
pamięci nauczyciel Andrzej Kowal-
czyk.

- Pan Andrzej był pasjonatem
modelarstwa i programowania. Pro-
wadził kółko informatyczne, na któ-
rym pokazywał wiele ciekawych
rzeczy. To dzięki niemu stworzyłem
pierwsze proste programy - wspo-
mina uczeń ZSE - T. Obecnie Mate-
usz spędza dużo czasu na
poszerzaniu swojej wiedzy informa-
tycznej - najpierw w szkole, potem
w domu, doskonaląc swoje umiejęt-
ności. Czyta, szuka informacji z
branży informatycznej, bo w głowie
ma cel. Chce studiować programo-
wanie.

- Wszystkie moje pomysły czer-
pię ze świata codziennego, a do-
kładniej z obserwacji. Jeżeli widzę
problem, chce go usunąć, aby ułat-
wić życie innym ludziom - podsu-
mowuje. 

Dodajmy, że konkurs "Pomysł
na biznes" organizowało Leszczyń-
skie Centrum Biznesu. Uczestnicy
zostali przydzieleni do kategorii
praktycznej i teoretycznej. Druga
była właśnie dla uczniów i studen-
tów. Projekt Mateusza był jednym z
22 zgłoszonych.

Biwak ze strażakami
W dniach 11 - 12 marca w Szkole Podstawowej w Dąbczu odbył się biwak dla dzieci i mło-
dzieży z gminy Rydzyna. Myślą przewodnią biwaku było szeroko rozumiane bezpieczeństwo.
Szczególny nacisk położono na zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz ra-
townictwa medycznego.

W pierwszym dniu zajęcia od-
bywały się w trzech blokach tema-
tycznych. Zajęcia z zakresu
ratownictwa medycznego popro-
wadzili sekcyjni Szymon Sieracki i
Jakub Golański, na co dzień peł-
niący służbę w Komendzie Miej-
skiej PSP w Lesznie. Tematykę
związaną z ochroną przeciwpoża-
rową przedstawił uczestnikom ko-
mendant miejsko gminny Ochrony
Przeciwpożarowej w Rydzynie Da-
mian Gorwa. W tym bloku tema-
tycznym zaprezentowano sprzęt
oraz zademonstrowano techniki
gaszenia pożarów przy użyciu

podręcznego sprzętu gaśniczego.
Nie obeszło się również bez prak-
tycznych ćwiczeń ze sprzętem.
Podczas tych zajęć dużym zaan-
gażowaniem w ich prowadzenie
wykazali się strażacy z OSP Ry-
dzyna i Dąbcze. Trzeci blok zajęć
poprowadziły panie psycholog
Magdalena Kryś i Natalia Aksamit-
Wójcik, które starały zachęcić
dzieci i młodzież do aktywnego za-
angażowania w różne przedsięw-
zięcia w szczególności te, które
niosą pomoc potrzebującym.
Pierwszy dzień zajęć zakończyła
noc filmowa. Drugi dzień uczest-

nicy biwaku spędzili na realizowa-
niu założeń gry miejskiej. Musieli
odnaleźć wskazane punkty i zrea-
lizować zadania. Podczas gry
miejskiej sprawdzono wiedzę i
umiejętności zdobyte pierwszego
dnia. Była to również znakomita
okazja dla sprawdzenia sprawno-
ści fizycznej oraz kreatywnej za-
bawy. 

Obóz zakończyła uroczysta
zbiórka, w której udział wzięli: bur-
mistrz MiG Rydzyna Kornel Mal-
cherek, przewodniczący Rady
Miejskiej Rydzyny Roman Skiba,
zastepca komendanta miejskiego

PSP w Lesznie st. bryg. Maciej
Zdęga, dyrektorka Gimnazjum w
Rydzynie Jolanta Kotyś, Dyrektor
SP w Kaczkowie Karol Olender
oraz przedstawiciele Zarządu
Miejsko - Gminnego z OSP RP i
strażacy z OSP Rydzyna i Dąb-
cze. 

W biwaku uczestniczyli ucznio-
wie: SP w Rydzynie - 12 osób z
Anną Nowak i Martą Walczewską,
SP w Kaczkowie - 8 osób z Kazi-
mierą Winnicką, SP w Dąbczu - 8
osób z Aliną Ławecką, Gimnazjum
w Rydzynie z Moniką Sękowską i
Natalią Kosicką, 10 Drużyna Har-
cerska - 18 osób z drużynową
Sandrą Ratajczak.

Przedsięwzięcie zostało zreali-
zowane dzięki wsparciu Urzędu
Miasta i Gminy Rydzyna, Miejsko -
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, Szkoły Podstawowej w
Dąbczu oraz Ochotniczych Straży
Pożarnych w Rydzynie i Dabczu. 
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Dzień Kobiet 2
Dzień Kobiet to jedno z najmilszych świąt w całym roku. Panie są hołubione przez
mężczyzn i obdarowywane przez nich kwiatami. I tak też było w gminie Rydzyna. W
okolicach 8 marca odbyło się kilka imprez, których głównymi bohaterkami były
panie. - Życzę wam, aby Dzień Kobiet nie trwał tylko jeden dzień w roku - mówił bur-
mistrz Kornel Malcherek zwracając się do gości Gminnego Dnia Kobiet w Nowej
Wsi. - Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów - dodał Roman Skiba, prze-
wodniczący Rady Miejskiej. 

W Nowej Wsi odbyły się gminne obchody Dnia Kobiet z udziałem przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich. Wszystkie panie zostały ob-
darowane kwiatami, ale szczególne podziękowania były dla dwunastu z nich. Zostały docenione za zaangażowanie w działalność na rzecz
lokalnych społeczności. Dyplomy odebrały: Władysława Szwarczyńska, Wanda Maciuk, Małgorzata Wypych, Monika Nowak, Małgorzata
Sadowczyk, Danuta Lorych, Janina Prałat, Genowefa Pożoga, Mariola Smuk, Liliana Szewczyk, Karolina Tatarek i Grażyna Rzepecka. 

W Moraczewie, Jabłonnie oraz
Tworzanicach też zorganizowano
spotkania połączone z występami
artystycznymi. Przed mieszkan-
kami Jabłonny wystąpiły dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Kaczko-
wie oraz Przedszkola, natomiast
w role kelnerów wcielili się męż-
czyźni. 

Znakomite humory dopisywały paniom goszczącym na Dniu Kobiet, zorganizowanym przez Koło Gos-
podyń Wiejskich w Tworzanicach. Zaproszone były mieszkanki Tworzanic, Maruszewa i Robczyska. 
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  2016

Rydzyńskie Koło Emerytów i Rencistów pod przewodnictwem Wacława Mroza zorganizowało Dzień
Kobiet, w trakcie którego uczestnicy mogli obejrzeć występy uczniów Szkoły Podstawowej w Rydzynie.

Najpierw panie dostały kwiaty, a potem był toast za ich pomyślność. Tak rozpoczął się Dzień Kobiet w
Pomykowie. Potem był poczęstunek i rozmowy, nie tylko w "babskim" towarzystwie. 

Panowie z Rojęczyna pamiętali o Dniu Kobiet. Mieszkanki zaproszone na spotkanie w świetlicy zostały
obdarowane kwiatami i specjalnie dla nich przygotowano program artystyczny. 

Pokaz tańca w wykonaniu mażoretek z Leszna i występ dzieci z Przedszkola były atrakcjami wie-
czorku w Dąbczu.

Dzień Kobiet wspólnie obchodziły Koła Gospodyń Wiejskich z Rydzyny, Tarnowej Łąki i Kłody. Impreza
odbyła się w Kłodzie. 
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25 lat Domexu
16 stycznia 2016 r. w Sali bankietowej Oaza w Rydzynie od-
była się wielka uroczystość obchodów 25 - lecia firmy
DOMEX. Świętowano w towarzystwie tak znamienitych gości
jak: starosta leszczyński - Jarosław Wawrzyniak, przewodni-
czący Rady Powiatu - Jan Skudlarczyk, burmistrz Miasta i
Gminy Rydzyna - Kornel Malcherek czy przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Rydzyna - Roman Skiba.

Przyjęcie zorganizowano na
cześć Hieronima Kuśnierka, seniora
rodu Kuśnierków, który pierwszego
grudnia 1990 r. rozpoczął działal-
ność pod nazwą Przedsiębiorstwo
Handlowo Usługowe "DOMEX" -
prowadził wówczas działalność
handlową w niewielkim lokalu przy
ul. Mickiewicza 2 w Rydzynie, opie-
rając się na sprzedaży artykułów
AGD, sprzętu elektrycznego, arty-
kułów chemicznych, kosmetyków
oraz mebli. Przez kolejne lata roz-
wijał firmę, otwierając do roku 2000
sklep z artykułami AGD i elektrycz-
nymi w Lesznie, sklep z obuwiem,
odzieżą i bielizną w Rydzynie oraz
pierwszą hurtownię AGD - w tej
samej miejscowości. Pomocniczo
otwarto także pierwszy magazyn -
przechowywane w nim artykuły mie-
ściły się wtedy na powierzchni 150
m2. W 2002 roku w Rydzynie przy
ul. Wolności 20 otwarto pierwszy
sklep DINO, prowadzony przez
PHU DOMEX.

W 2004 roku nastąpiły duże
zmiany w strukturze firmy - do Hie-
ronima Kuśnierka dołączyli dwaj sy-
nowie, tworząc rodzinne

przedsiębiorstwo pod nazwą
DOMEX Spółka Cywilna H. Kuśnie-
rek, M. Kuśnierek, M. Kuśnierek.
Prężnie rozwijająca się firma otwie-
rała kolejne sklepy AGD oraz sklepy

DINO. W 2006 roku firma zaczęła
sprowadzać towar od dostawców
zagranicznych - początkowo z
Włoch, ale w późniejszym czasie
również z Chin, Indonezji, Wiet-
namu, Turcji, Francji a także z Indii.
W tym samym roku rozpoczęto pro-
dukcję folii HDPE/LDPE w wynaj-
mowanym magazynie przy ul.
Spółdzielczej w Lesznie. Rok póź-
niej zakupiono nieruchomość poło-
żoną w Kąkolewie i przeniesiono do
niej produkcję folii oraz otwarto tam

także hurtownię AGD.
Na przestrzeni kolejnych lat

otwarto kilkanaście następnych
sklepów DINO, a w planach jest już
budowa nowych. W międzyczasie

spółka cywilna przekształciła się w
DOMEX - Kuśnierek Spółka Jawna,
a powierzchnia jej magazynów roz-
rosła się do 16. 000 miejsc paleto-
wych. Włożone w rozwój Spółki
wysiłki Wspólników doceniono w
2014 roku odznaczając Spółkę
prestiżową nagrodą od Dziennika
Puls Biznesu GAZELA BIZNESU
dla najbardziej dynamicznie rozwi-
jających się firm w kraju. 

Przed firmą kolejne wyzwania -
już w tym roku Spółka przenosi się

do nowego Centrum Logistycznego
przy ul. Mierniczej w Lesznie, które
będzie działało na najnowocześ-
niejszych rozwiązaniach informa-
tycznych i systemowych.

Fot.: Domex

Ponad stu zuchów

Raz na cztery lata, 29 lutego,
mają miejsce Imieniny Zucha,
czyli tych, którzy są najmłodsi
wśród harcerskiej braci. Przypa-
dające w tym roku święto połą-
czono z obchodami Dnia Myśli
Braterskiej. W obu wydarzeniach
uczestniczyło 130 zuchów. 

Do Szkoły Podstawowej w Dąb-
czu przyjechały Gromady Zuchowe
z Hufca ZHP Leszno. Były Zwinne
Wiewiórki z Kąkolewa, Zdobywcy

Lasu i Leśne Zwierzęta z Leszna,
Tęczowe Słoneczka z Pawłowic,
Przyjaciele Zwierząt z Lasocic i
Leśne Skrzaty z Ponieca. W roli
gospodarzy wystąpiła Gromada Zu-
chowa Pracowite Mrówki z Dąbcza
na czele z drużynową dh. Sandrą
Ratajczak. 

W czasie pobytu w Dąbczu
zuchy zdobywały sprawność
Smerfa. No i - co oczywiste - zjadły
urodzinowy tort. 

16 lutego w Szkole Podstawowej w Rydzynie pojawiła się grupa arty-
styczna REKONSTRUKTO. W ciekawy sposób przybliżyła uczniom klas
czwartych i piątych "Staropolski sarmatyzm i epokę szlachecką". W pro-
gramie była prezentacja obyczajów epoki szlacheckiej, stroju sarmaty i
pojedynek na szable i rapiery. Wybrana z grona czarownica zasiadła na
krześle inkwizycyjnym, a największa gaduła została zakuta w dyby.

Fot. SP w Rydzynie 
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Komunikat w sprawie 
Programu "RODZINA 500 PLUS"

1. W Gminie Rydzyna realizatorem Programu będzie Miejsko - Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie, ul. Rzeczypospolitej 9,

tel. 65 53 80 008.
2. Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać w sie-

dzibie MGOPS od 1 kwietnia 2016 r.
W miesiącu kwietniu 2016 r. wydłużone zostaną godziny pracy Działu,

który zajmie się nowym programem:
w każdy poniedziałek urzędnicy będą pracować do godziny 18. 00,
dodatkowo urzędnicy pracować będą w dwie soboty kwietnia:
2 kwietnia w godz. 9. 00 - 13. 00
16 kwietnia w godz. 9. 00 - 13. 00

Formularze wniosków o świadczenie wychowawcze będzie
można pobrać od 21 marca 2016 r.:

w siedzibie MGOPS, u sołtysów, w przedszkolach
i na stronie internetowej MGOPS.

Dodatkowo wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można skła-
dać podczas dyżurów pracowników zorganizowanych w poszczególnych
miejscowościach:

5 kwietnia - Kaczkowo, świetlica wiejska, w godz. 9. 00 - 11. 30
- Rojęczyn, świetlica wiejska, w godz. 12. 00 - 14. 30
- Jabłonna, Przedszkole, w godz. 15. 00 - 17. 30
7 kwietnia - Moraczewo, świetlica wiejska, w godz. 9. 00 - 11. 30
- Kłoda, świetlica wiejska, w godz. 12. 00 - 14. 30
- Tarnowa Łąka, świetlica wiejska, w godz. 15. 00 - 17. 30
12 kwietnia - Nowa Wieś, świetlica wiejska, w godz. 9. 00 - 11. 30
- Dąbcze, świetlica wiejska, w godz. 12. 00 - 14. 30
14 kwietnia - Robczysko, świetlica wiejska, w godz. 9. 00 - 11. 30
- Przybiń, świetlica wiejska, w godz. 12. 00 - 14. 30
- Tworzanice, świetlica wiejska, w godz. 15. 00 - 17. 30

Historia o Adamie 
Patrzę na dłonie Adama, na kciukach ma solidne odciski.
Pytam o nie, a wtedy on odwraca dłonie, odcisków jest dużo
więcej. To od ciągłych treningów. - Jedyny minus - mówi.
Kiedy nie ćwiczy na drążkach, biega albo pływa. - Szczerze?
Lubię to - przyznaje.

Adam Handke z Rydzyny ma
20 lat. Miał studiować medycynę,
ale wybrał Wyższą Szkołę Ofi-
cerską Wojsk Lądowych we Wroc-
ławiu. Jest na pierwszym roku. Na
studia dostał się bez kłopotu. Wy-
soka punktacja na maturze i zna-
komita kondycja. Efekt kilku lat
pracy nad sobą i własnym ciałem.

W 2010 roku Adam zaczął tre-
nować parkour. Dla zobrazowania
to forma poruszania się, przesko-
ków po murkach, barierkach, scho-
dach.

- Zobaczyłeml co wyrabia Filip
Stachowiak z Leszna. Żelazny
człowiek, a miał przecież tyle kon-
tuzji. Bardzo wpłynął na mój po-
gląd na ten sport - mówi Adam.

Parkour wymagał dobrej
sprawności fizycznej i wytrzymało-
ści.

- Tyle że kiedy byłem w liceum
nie miałem już tyle czasu. Prze-
rzuciłem się na sport siłowy, wy-
trzymałościowy. Zacząłem od bazy
- pompek, przysiadów, podciąga-
nia. W 2013 roku na poważnie za-
interesował mnie street workout.

Dyscyplina rozpowszechniła
się w Stanach Zjednoczonych i na
Wschodzie. Dotarła także do Pol-
ski. Ćwiczenia wykonuje się, wy-
korzystując małą architekturę -
drabinki, trzepaki, poręcze. W Pol-
sce jest coraz więcej trenujących,
tym bardziej że powstają miejsca
do tego typu ćwiczeń. Jedno z nich
jest przy zbiorniku retencyjnym w
Dąbczu.

Są to treningi z obciążeniem
własnej masy ciała. Street workout
rozwija sylwetkę i sprawność fi-
zyczną. Do tego bieganie, pływa-
nie. Adam na treningach spędza
po kilka godzin dziennie. Kiedy ma
jechać na zawody, przygotowania
zajmują nawet całe dnie. To jest

walka z pokonywaniem własnych
słabości.

- Czasami czuję, że organizm
jest zmęczony ciągłymi treningami.
Kiedy wiem, że nie dam z siebie
stu procent - odpuszczam. Tyle że
sport jest jak uzależnienie, dlatego
w takich momentach wolę pobie-
gać, popływać. Nie marnuję bez-
czynnie czasu.

Na street workout składa się
wiele elementów i ewolucji. Pom-
pki, ale nie takie zwyczajne. Na
zdjęciach widać, jak Adam pod-
piera się tylko na rękach, ciało jest
uniesione w poziomie, nogi nie do-
tykają ziemi. Trenujący street wor-
kout podciągają się na drążku.
Ktoś powie, proste, ale co innego
kiedy ciało unosi się w górę, nogi
wykonują ruchy jakby maszero-
wały po schodach. Wszystko wy-
gląda płynnie jakby robione bez
wysiłku.

- Staram się wyciągać bazę na
wysoki poziom. Znam takich, któ-
rzy trenują pod konkretny element.
Moim zdaniem, jak ma się dobry
fundament, potem wszystko łatwiej
przychodzi i zmniejsza się ryzyko
kontuzji. Moim ulubionym ćwicze-
niem jest planche - waga w pod-
porze przodem. Mięśnie i ścięgna
muszą się do tego przystosować -
opowiada Adam. - Właściwie
wszystkie ewolucje, które chciałem
wykonać, zrobiłem. Oprócz he-
festo. Ryzykowna figura, organizm
może jej nie wytrzymać.

Polega na podciągnięciu się na
drążku, tyle że stoi się do niego
plecami. Ręce są wyciągnięte do
tyłu. Ciało idzie w górę, a ręce się
prostują. 

Adam zaliczył kilka kontuzji.
Miał problem z barkiem. Narzeka
na ból łokcia, ale tłumaczy, że to
przeciążenie.

- Na pewnym poziomie chce
się więcej i więcej. Tyle że może
przyjść moment, kiedy organizm
się podda.

Idolem Adama jest Zef Zaka-
veli, założyciel grupy Bar - Barians.
Jego zasadą są powtórzenia,
liczby są kosmiczne. Adam jest w
grupie Street Workout Leszno,
która powstała w 2013 roku.

- Pokazujemy, że można robić
coś innego niż tylko bawić się na
imprezach, pić alkohol, brać nar-
kotyki. Wolimy razem wybrać się
na kilka godzin nad zbiornik, po-
trenować, porozmawiać, zrobić
grilla. Jest fajnie. Jesli ktoś chce do
nas dołączyć, może to zrobić w
każdej chwili. Wstydzi się, że nie
da rady? Każdy z nas zaczynał od
zera. U nas nikt nikomu niczego
nie zazdrości, nie ma rywalizacji,
motywujemy się nawzajem. W gru-

pie łatwiej łamie się słabości.
Trenujące dziewczyny?
W grupie z Leszna nie ma, ale

są w Kościanie, Poznaniu, Krako-
wie.

Dieta?
- Staram się zdrowo odżywiać,

nie piję alkoholu, nie palę, unikam
fast foodów, nie jestem fanem sło-
dyczy, ale czasami zjem hambur-
gera - Adam kończy zdanie z
uśmiechem.

Zawody?
W Środzie Wielkopolskiej był

trzeci. Na mistrzostwach Polski był
jednym z głównych sędziów od
statyki.

Dodajmy, że Adam Handke z
kolegą Kacprem Urbaniakiem byli
nominowani w plebiscycie “Młodzi
Wyjątkowi”, który organizowała ga-
zeta ABC i leszno24. pl. Otrzymali
wyróżnienie.

JUSTYNA RUTECKA-SIADEK 

Zamek Sułkowskich - perłę zabytkowej Rydzyny - zwiedziły dzieci z
Przedszkola Publicznego w Rydzynie z grupy starszej. Małych gości opro-
wadziła Grażynka Dembicka. Po obejrzeniu najpiękniejszych sal dzieci
wzięły udział w konkursie plastycznym "Narysuj rydzyński Zamek". Każda
praca zasłużyła na nagrodę. 

Fot.Przedszkole w Rydzynie

zdjęcie udostępnione
przez Adama Handke



[ 10 ] RYDZYNA TU I TERAZ

Obserwatorzy ptaków 

Uczniowie należący do Kółka
Przyrodniczego w Szkole Pod-
stawowej w Rydzynie policzyli
ptaki w parku przy Zamku w Ry-
dzynie. 

Pierwsze zimowe liczenie od-
było się 5 lutego. Uczeń Maurycy
Szulc odnotował obecność 123
ptaków z 15 gatunków. Najliczniej-
sze były krzyżówki - 60 osobników
i czyże - 31. Poza tym w parku było
po 6 mazurków, dzwońców i zięb,
3 bogatki, 2 raniuszki, 2 sójki, peł-
zacz, kowalik, gil, modraszka,
dzięcioł duży, grubodziób i myszo-
łów zwyczajny. 

Kilka dni później odbyło się ko-

lejne liczenie, już w większej gru-
pie. Do pracy przystąpili: Julia Ci-
szak, Oliwia Gąsior, Szymon
Gumula, Ada Markiewicz, Marcin
Rozkocha, Nikola Wojciechowska,
Zofia Maćkowiak, Oliwia Za-
krzewska. Stwierdzili obecność
133 ptaków z 7 gatunków. Znów
najliczniej występowała krzy-
żówka, tym razem 120 osobników.
Uczniowie dostrzegli w parku 8
wróbli, kowalika, grubodzioba, bo-
gatkę, modraszkę i przelatującą
gęś. 

Liczenie ptaków zorganizował
nauczyciel Janusz Maliczak, opie-
kun kółka. 

Pierwsza zbiórka 
No to pierwsza zbiórka za

nimi. Teraz czas na zadania zu-
chowe i stawianie czoła wyzwa-
niom. 

W Szkole Podstawowej w Ry-
dzynie powstała Gromada Zu-
chowa. Drużynową jest Anna
Nowak, a jej przybocznymi Natalia
Kawałkiewicz i Marta Walczewska.
W pierwszej zbiórce uczestniczyło
43 uczniów z klas pierwszych i dru-
gich. Na pierwszym spotkaniu uczyli

się powitania zuchów oraz okrzy-
ków na cześć dobrze wykonujących
zadania. Były także zadania - zro-
bienie czapek z gazety, potem pa-
rada w nakryciach głowy i pokaz
marszu. Na koniec zuchy nauczyły
się piosenki i stworzyły krąg, prze-
kazując sobie iskierkę przyjaźni po-
przez uścisk dłoni. 

Wszystkiemu przyglądali się go-
ście - burmistrz Kornel Malcherek i
Jerzy Stróżycki, dyrektor szkoły.

Fot. Janusz Maliczak 

Fot. SP w Rydzynie 

9 lutego odbył się II etap Rejonowego Konkursu Recytatorskiego "Miłość
w literaturze". Uczestnicy prezentowali fragmenty prozy. W kategorii gim-
nazjalnej pierwsze miejsce zajęły Magdalena Mitula i Alicja Siecla, drugie
Zuzanna Nicpoń, trzecie Daniela John. W kategorii szkół podstawowych
najwyżej uplasowała się Gabriela Urbanowicz, uczennica z Kaczkowa.
Druga była Gabriela Nowak z SP nr 5 w Lesznie, a trzecia Wiktoria Gorwa,
reprezentująca placówkę w Dąbczu.

Fot. ROK w Rydzynie 

W ciągu minionych tygodni w Rojęczynie oraz Tarnowej Łące sołectwa
wraz z burmistrzem organizowali amatorskie turnieje tenisa stołowego. W
obu przypadkach była to doskonała okazja do wspólnej integracji miesz-
kańców. Wyniki w grupie C kobiet: I miejsce - Wiktoria Musielak, II miejsce
- Agnieszka Wleklik,III miejsce - Anita Rettig. Wyniki w grupie A mężczyzn:
I miejsce - Michał Grzyb, II miejsce - Marek Rogala, III miejsce - Korne-
liusz Smykowski. 

Fot. Wieś Rojęczyn 

Zalążek nowej współpracy

Z okazji Dnia Myśli Braterskiej odbył się Festiwal Piosenki Harcerskiej.
Wyróżnienie otrzymała 10. Drużyna Harcerska Włóczykije z Dąbcza. Na
zdjęciu wszyscy uczestnicy festiwalu, który odbył się w auli Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie. 

Na zaproszenie Młodzieżowej
Rady Miasta Leszna Zarząd ry-
dzyńskiej młodzieżówki wziął
udział w IV sesji, która odbyła się
w leszczyńskim Urzędzie. Podjęte
zostały na niej tematy współpracy
jak i zaproponowane pomysły, da-

jące nadzieję na wspólne działania
na wielu płaszczyznach. Tematem
przewodnim było wzajemne wspo-
maganie się i pomoc przy organi-
zacji imprez dla mieszkańców
gminy Rydzyna, ale również
miasta Leszna. 
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Reprezentacja w nowych strojach 

W trakcie marcowego apelu w
Gimnazjum w Rydzynie przedsta-
wiciele rydzyńskiej firmy ViaCon -
Marcin Kaleta oraz Katarzyna El-
tman - przekazali na ręce dyrekcji
komplet nowych strojów piłkar-

skich dla reprezentacji gimnazjum
w piłce nożnej. W trakcie uroczys-
tego przekazania padły życzenia
samych sukcesów oraz szczęścia,
jakie, mamy nadzieję stroje przy-
niosą piłkarzom. 

Tomcio trzeci

Tomasz Mrozek z Wametu
Dąbcze został w niedzielę wice-
mistrzem Wielkopolski zrzeszenia
LZS w kategorii młodzików w teni-
sie stołowym! W gronie seniorów
miejsce w przedziale 5. - 6. zajął
Mieszko Przybył. 

Turniej w Koźminie Wielkopol-

skim był udany dla graczy Wa-
metu, którzy wywalczyli jeden
medal. Jego zdobywcą był Tomasz
Mrozek, który w rywalizacji młodzi-
ków zajął drugie miejsce, ulegając
w finale trzeciemu zawodnikowi w
kraju do lat 11 - Patrykowi Pyśkowi.

źródło: KS Wamet Dąbcze 

Złotka z gimnazjum

5 lutego Gimnazjum w Rydzy-
nie było gospodarzem i organiza-
torem Mistrzostw Powiatu
Halowej w Piłce Nożnej Dziew-
cząt.

Z dumą ogłaszamy, że Złoto na-
leży do naszych dziewczyn, które
zostały Mistrzyniami Powiatu.

Drugie miejsce przypadło Pa-
włowicom, a trzecie wywalczyła dru-

żyna z Kąkolewa. W zawodach
wzięło udział 5 drużyn. Prócz wy-
mienionych startowało również
Lipno i Krzycko Wielkie.

Gratulujemy!!!
Skład drużyny: P. Antoniak,

M.Piechowiak, N. Stężycka,
K.Adamczak, P. Wawrzyniak, W.
Musielak, K. Wesołowska, N.
Szczepaniak, M. Jurgielewicz. 

R-Team Rydzyna - pasjonaci kolarstwa górskiego 

Rok 2015 był dla grupy R -
Team Rydzyna pierwszym ro-
kiem zmagań w zawodach orga-
nizowanych przez Leszczyńską
Ligę Rowerową, Kaczmarek
Electric MTB oraz Solid MTB
Maraton. 

Zawodnicy - amatorzy, a zara-
zem pasjonaci kolarstwa gór-
skiego - z naszej grupy przynależą

do wielu różnych grup wiekowych.
Poczynając od dzieci w wieku
szkolnym, kończąc na kategorii
M4, czyli kategori wiekowej do 50
lat. 

W roku 2015 grupa R - Team
uplasowała się na 10. miejscu na
79 zgłoszonych drużyn. W katego-
rii open (dystans bez podziału na
kategorie wiekowe i płeć) w całym

cyklu zawodów wystartowało 1563
zawodników. Nasi zawodnicy zdo-
byli następujące miejsca: Rado-
sław Łata - 43. miejsce, Arkadiusz
Łata - 49. miejsce, Przemysław
Szłapka - 53. miejsce, Paweł Koło-
sionek - 57. miejsce, Kacper
Szłapka - 75. miejsce, Kamil Łata -
94. miejsce, Jacek Nowak - 135.
miejsce oraz Maciej Wawrzyniak -
185. miejsce. W kategorii młodzik
(12 - 14 lat) startowało dwóch za-
wodników: Marcin Nowak - 2.
miejsce oraz Eryk Wawrzyniak
zajął miejsce 21. W kategorii M1
(17 - 18 lat) Kamil Łata zajął 4.
miejsce. Kategoria M2 (19 - 30 lat)

Kacper Szłapka uplasował się na
16. miejscu. Kategoria M3 (31 - 40
lat): Arkadiusz Łata - 20. miejsce
oraz Paweł Kołosionek - miejsce
25. Kategoria M4 (41 - 50 lat) - Ra-
dosław Łata - 1.1 miejsce i Prze-
mysław Szłapka - 14. miejsce,
Jacek Nowak miejsce 30. oraz Ma-
ciej Wawrzyniak - 44. miejsce. 

Chętne osoby, chcące spróbo-
wać przygody połączonej z rywali-
zacją, zapraszamy na wspólne
treningi. Aby się umówić, prosimy
o kontakt telefoniczny pod nume-
rem telefonu 792 21 01 70 (Maciej
Wawrzyniak) lub 502 55 48 75 (Ar-
kadiusz Łata).

4People4Service została tytularnym sponsorem pierwszej drużyny RKS
Rydzyniak Rydzyna, występującej w leszczyńskiej klasie okręgowej. Po-
cząwszy od najbliższego meczu zespół będzie występował w rozgrywkach
pod oficjalną nazwą 4P4S Rydzyniak Rydzyna.  4People4Service to pierw-
sza firma w historii naszego klubu, która otrzymała prawo włączenia swo-
jej nazwy do oficjalnej nazwy drużyny. Logo sponsora tytularnego zagości
na stałe m. in. na strojach zawodników i sztabu trenerskiego, na boisku
sportowym w Rydzynie i innych materiałach promocyjnych. Druga drużyna
Rydzyniaka również pozyskała sponsora tytularnego. Firma EUROMEBEL
dołączyła do nazwy drugiego zespołu. Oprócz zmiany nazwy logo spon-
sora zamieszczone będzie na bannerach, ubraniach wyjściowych jak i ma-
teriałach promocyjnych.

tekst/Fot. R-Team
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Robot dla adeptów

Pingpongiści z Dąbcza oraz ich
akademia wzbogacili się o robota,
dzięki któremu młodzi adepci będą
mogli szlifować technikę gry. Pre-
zent przekazał Arkadiusz Ruks,
prezes firmy AB System. Podzię-

kowania należą się również Jaro-
sławowi Wawrzyniakowi, staroście
leszczyńskiemu i Kornelowi Mal-
cherkowi, burmistrzowi gminy Ry-
dzyna. Oni także dołożyli do tego
małą cegiełkę.

W dniach 12 - 13 marca w rydzyńskiej hali sportowej odbył się turniej koszykówki, organizowany
przez Rycerzy Rydzyna pod patronatem burmistrza Rydzyny oraz starosty leszczyńskiego. Zawod-
nicy i zawodniczki rozgrywali swoje mecze w dwóch kategoriach z rozbiciem na klasy I - III oraz IV
- VI. Gospodarze, jak i gospodynie okazali się mało gościnni i wygrali wszystkie swoje mecze. Przy-
pomnijmy, że rywalami naszych Rycerzy byli podopieczni drużyny Basket Akademia Suchy Las. 

Na przełomie lutego i marca klasy sportowo - językowe I b i II b
z Gimnazjum w Rydzynie uczestniczyły w obozie w miejscowo-
ści Lewin Kłodzki. Warunki pogodowe sprzyjały narciarzom. Co-
dziennie odbywały się jazdy na stoku w Zieleńcu, a popołudniami
zajęcia z gramatyki i konwersacji w języku angielskim. 

Fot. Gimnazjum w Rydzynie

Bieg Tropem Wilczym
W niedzielę, 28 lutego, po

raz pierwszy w Kaczkowie
odbył się Bieg Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych. Tego pięk-
nego, słonecznego dnia w
trzech biegach na dystansie
1963 m stanęło 152 uczestni-
ków - uczniów szkół podsta-
wowych z gminy Rydzyna,
gimnazjów z Rawicza i Ry-
dzyny oraz dorosłych, pra
gnących uhonorować żołnie-

rzy polskich.
Tak, walczyliśmy na krótkim

dystansie. Tak, daliśmy z siebie
wszystko.

I najważniejsze. Tak, pamię-
tamy o tych, którzy walczyli i od-
dali swoje życie.

Dyrektorzy szkół podstawo-
wych, rodzice uczniów, zapra-
wieni biegacze i ci, którzy
zdecydowali się na bieg z pobu-
dek patriotycznych, spotkali się na
mecie, gdzie częstowani byli cias-
tem, kiełbaskami i ciepłem
ogniska szkolnego. To było połą-
czenie wspaniałej atmosfery,
uśmiechów i satysfakcji.

Bieg Tropem Wilczym zorgani-
zowali: Szkoła Podstawowa im.
Armii Krajowej w Kaczkowie z sie-
dzibą w Rojęczynie, burmistrz
Kornel Malcherek i mieszkańcy
Rojęczyna z sołtysem Karolem
Dembickim na czele. Uroczysto-
ści splendoru dodali Grupa Mili-
tarna z Bojanowa, Unijna
Rydzyna, strażacy z OSP Kacz-
kowo i policjanci z Rydzyny.

Gorąco dziękujemy wszystkim
uczestnikom uroczystości za włą-
czenie się w projekt Fundacji Wol-
ność i Demokracja! Równie
serdecznie dziękujemy osobom i
firmom, które pomogły nam w
jego realizacji, a były to Agromix
Rojęczyn, Agro - Rydzyna i Hipsz
Rydzyna.

1 marca to Narodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest
to święto honorujące i upamięt-
niające żołnierzy polskiego po-
dziemia antykomunistycznego i
antysowieckiego, działającego w
latach 1944 - 1963. Pamiętajmy o
nich …

Kochani Biegacze i wszyscy,
którzy pomagaliście nam w przy-
gotowaniu tej wspaniałej, nieza-
pomnianej uroczystości,
zapraszamy do Kaczkowa za rok!
Odwiedzajcie nas i pamiętajcie o
naszych żołnierzach z plutonu AK
Kaczkowo!

KATARZYNA KOWALCZYK,  
MAGDALENA LIPOWCZYK


