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Minęło 10 lat od ukazania
się gazety "Rydzyna Tu i
Teraz" w nowej szacie gra-
ficznej. Pierwszy numer zos-
tał wydany w listopadzie
2004 roku. Wtedy zaledwie
cztery strony były kolorowe,
reszta wydania była czarno-
biała. Do dzisiaj nie zmieniła
się liczba stron, tak jak 10 lat
temu jest ich 12. 

W tym pierwszym wyda-
niu po zmianach pisaliśmy
między innymi o wizycie w
Dąbczu strażaków z Netzen,
o nocnej rowerówce z udzia-
łem 250 osób, która wyje-
chała z Rydzyny. Zdzisław
Moliński, dyrektor Zamku w
Rydzynie, pisał o konferencji
"Wielkie bitwy wojny północ-
nej - bitwa pod Poniecem
1704". Oczywiście była garść
informacji ze szkół oraz o
realizowanych inwestycjach
w gminie Rydzyna. Mamy na-
dzieję, że przez te minione
lata zyskaliśmy sympatię
czytelników. 

Dziękujemy, że jesteście
państwo z nami i już pole-
camy następne wydanie "Ry-
dzyny Tu i Teraz", które
ukaże się na początku grud-
nia. 

Nakrętki dla Zuzi

Na nauczycielach spoczywa odpowiedzialność za współwychowanie dzieci i młodzieży, którzy w szko-
łach i przedszkolach nie tylko się kształcą, ale zdobywają życiowe mądrości i doświadczenia. Nauczy-
ciele są z jednej strony wychowawcami, a z drugiej - bywa, że powiernikami i przyjaciółmi młodych ludzi.
Za to wszystko podziękowano im w Dniu Edukacji Narodowej. Burmistrz Grzegorz Jędrzejczak wręczył
sześciu nauczycielom nagrody w uznaniu ich dorobku i zaangażowania w pracę zawodową. 

Siedmioletnia Zuzia Biała z
Klonówca choruje na dziecięce
porażenie mózgowe. Dzięki de-
terminacji mamy dziewczynka
dzielnie walczy o zdrowie. W
niesienie pomocy rodzinie z Klo-
nówca włączyło się Koło Gos-
podyń Wiejskich w Tarnowej
Łące. Panie zaangażowały się w
zbiórkę plastikowych nakrętek.
25 września przekazały kolejną
partię worków. Nakrętki odbie-
rały razem Patrycja Biała i Zuzia. 

- Pieniądze ze sprzedaży na-
krętek dołożyliśmy do kupna pioni-
zatora dla Zuzi. Kosztował 7500
złotych. Teraz zbieramy na kupno

fotelika do wanny. Na to potrzebu-
jemy 3400 złotych – mówi Patry-
cja Biała.

Żeby jednak z nakrętek były
pieniądze, trzeba ich zebrać na-
prawdę dużo. 

- Za kilogram można dostać
około złotówki – wyjaśnia Patrycja
Biała. 

Dodajmy, że Koło Gospodyń
Wiejskich w Tarnowej Łące za
swoją pomoc otrzymało specjalne
podziękowanie od Zuzi i jej rodzi-
ców. 

Na zdjęciu Zuzia z mamą i
członkinie Koła Gospodyń Wiej-
skich. 

Leszczyński Oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów świętował 50-lecie działalności. Jubileusz połączony z Miejsko-
Gminnym Dniem Seniora obchodzono 26 października. 

Podczas uroczystości wręczono Medale 50-lecia Oddziału PZERiI w
Lesznie. Przyznano je zasłużonym emerytom. Wśród uhonorowanych
była Teresa Janowska z Kaczkowa. 

Medal 50-lecia

Dofinansowanie dla drogi
Dąbcze-Rydzyna

Złożony przez powiat leszczyń-
ski wniosek o dofinansowanie
drogi powiatowej Dąbcze-Ry-
dzyna (od Kościoła w Dąbczu do
Rynku w Rydzynie) znalazł się na
siódmym miejscu listy rankingowej
w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych.
Oznacza to, że w 2015 roku zo-
stanie przebudowana droga o dłu-
gości ponad 4,3 km, wraz z

budową ciągu pieszo-rowero-
wego, nową kanalizacją
deszczową oraz rondem na „młyń-
skiej górze”. Szacunkowy koszt in-
westycji to 6 milionów złotych, z
czego 3 miliony złotych pokrywa
program tzw. „Schetynówek".
Gmina Rydzyna udzieliła powia-
towi leszczyńskiemu pomocy fi-
nansowej na realizację tego
zadania w kwocie 300 tys. złotych.
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Rozpoczęła się realizacja jednej z większych inwestycji na terenie gminy
Rydzyna, tj. rozbudowy wraz z przebudową budynku szkolnego w Dąb-
czu. Do podstawówki w Dąbczu uczęszczają dzieci z Dąbcza, Nowej Wsi,
Maruszewa, Tworzanic, Tworzanek oraz Przybiny. Rozbudowa budow-
nictwa mieszkaniowego w Dąbczu (w ostatnich latach zamieszkało tam
ponad 300 nowych mieszkańców) powoduje, że obecne budynki są nie-
wystarczające do przyjęcia nowych dzieci, a dane demograficzne poka-
zują, że pierwszoklasistów będzie w najbliższych latach coraz więcej.
Dzięki rozbudowie już za rok uczniowie szkoły w Dąbczu uczyć się będą
w zdecydowanie lepszych warunkach. Jest to kolejny etap inwestycji
oświatowych w Dąbczu, w 2013 roku oddano do użytku salę sportową po-
budowaną m. in. ze środków Unii Europejskiej za ponad 1,5 mln zł. Niski
budynek szkoły w Dąbczu zostanie poszerzony o nowe skrzydło w kie-
runku sali sportowej. Tam znajdą się trzy nowe sale lekcyjne dla najmłod-
szych uczniów, sanitariaty, pomieszczenia administracyjne i techniczne
oraz duża sala dla pięciolatków z przedszkola, aby wcześniej mogły się
adaptować do nauki w szkole. To rozwiązanie pozwoli również na przyję-
cie większej liczby dzieci do przedszkola w Dąbczu. Wykonawcą robót
budowlanych jest firma Usługi Budowlane – Piotr Giera z Ponieca, która
złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym. Koszt rea-
lizacji inwestycji wyniesie 1.487.413,18 zł. Zakończenie prac budowlanych
planowane jest do 31 lipca 2015 roku. 

Z okna mojego życia
"Z okna mojego życia. Wier-
sze i żarty literackie" to tytuł
tomiku poezji Gabriela Ro-
szaka z Kłody. Tomik ukazał
się 16 września, a 17 paź-
dziernika w pałacu w Gębi-
cach odbyła się jego
promocja, a to dlatego cho-
ciażby, że wydawcą jest
Urząd Gminy w Pępowie. 

- Myślę, że nie daję się zaszuf-
ladkować li tylko jako poeta li-
ryczny, dlatego w publikacji
zawarłem wiersze również saty-
ryczne, są limeryki, fraszki, sen-
tencje i aforyzmy - wylicza
Gabriel Roszak. - Są to refleksje
o tym, co mnie otacza.

Książka została podzielona na
pięć rozdziałów.

- Pierwszy jest filozoficzny, me-
tafizyczny. Drugi dział poświęciłem
moim stronom rodzinnym, a wier-
sze zadedykowałem moim bliskim.
Chciałem zwrócić szczególną
uwagę na wiersz zatytułowany
"Wsiowe niezapominajki", który
jest dla mieszkańców Skoraszewic
z lat 1956 - 1987. Pisałem go
gwarą wielkopolską - a bliżej tery-
torialną odmianą dialektu wielko-
polskiego - tłumaczy autor.

Jeśli ktoś ma trudności ze zro-
zumieniem słów utworu, to zaraz
obok, pod tym samym tytułem
znajduje się, jeśli można tak po-
wiedzieć, tłumaczenie przygoto-
wane dla tych z poza opisywanego
środowiska. Trzeci dział to - "Wit-
raże czasu i miejsc". Swoisty pa-
miętnik z podróży.

Jest też dział poświęcony dzie-
ciom.

- Piszę dla najmłodszych i nie
ukrywam, że przygotowuję ilustro-
wany tomik wierszy dla tych
wdzięcznych małych odbiorców.

Rozdział piąty to zbiór wybra-

nych fraszek, limeryków i senten-
cji.

Na kartach tomiku znajdziemy
wiersze z różnych okresów twór-
czości Gabriela Roszaka.

- Tak jak to mówi tytuł, są to
utwory z okna mojego życia. Stąd
wiersze pisane wiele, wiele lat
temu i te najnowsze.

Można powiedzieć, że to pierw-
szy tomik wierszy Roszaka, mimo
że wcześniej były publikacje w al-
manachach i w prasie.

- Dla mnie to satysfakcja. Się-
gam do tych wierszy i odkrywam je
na nowo, zwłaszcza te starsze,
które w jakiś sposób były przeze
mnie zapomniane. Promocja wy-
dawnictwa planowana jest oczywi-
ście w najbliższym czasie w
rydzyńskim Zamku, ponieważ jako
mieszkaniec od 35 lat mieszkam,
żyję, pracuję i poświęciłem rów-
nież utwory temu środowisku. Być
może promocja odbędzie się rów-
nież w Lesznie.

Poeta zdradza, że ma kolejne
literackie plany. Ale to już informa-
cje na bliższą przyszłość.

Ogólnopolski Dzień Przed-
szkolaka odbył się 20 września.
W tym jednym dniu rządy w Ry-
dzynie sprawowały dzieci, które
od włodarzy otrzymały klucze do
"bram" miasta.

Ważnym punktem obchodów
było wypuszczenie setki koloro-
wych balonów, do których dzieci
doczepiły kartki ze swoimi marze-
niami. Ciekawe, ile z nich zostanie
spełnionych? Oby wszystkie.
Potem barwny korowód przeszedł
z rynku pod Środowiskową Halę
Sportową, a tam odbyły się pokazy
mody sportowej i tresury psów po-
licyjnych. Było spotkanie z żużlow-
cami, malowanie twarzy i zawody
sportowe. Przy hali stanęły stra-
gany ze zdrową żywnością. Gości

zabawy częstowano tortami upie-
czonymi specjalnie na Ogólnopol-
ski Dzień Przedszkolaka. 

Dzięki firmie ViaCon dzieci ba-
wiły się na dmuchanych zamkach.
W organizację zabawy włączyli się
również inni sponsorzy, wśród któ-
rych byli: Hipsz Sp. z o. o.
Rydzyna, Przedsiębiorstwo Pro-
dukcyjno - Usługowe Agromix Ro-
jęczyn, Michał Hądzlik – Gabinet
Weterynaryjny Pudliszki. Przed-
szkole dziękuje Wioletcie i Maria-
nowi Radczukom z Jabłonny oraz
Maciejowi Brzezińskiemu za
oprawę muzyczną i prowadzenie
uroczystości. Nieocenione było
wsparcie rodziców, którzy pomogli
finansowo, jak również w wielu pra-
cach organizacyjnych. 

Przedszkolaki rządziły Rydzyną

Już po raz 12. odbył się Mię-
dzynarodowy Konkurs Pla-
styczny "Tęczowy kalendarz",
organizowany przez Młodzie-
żowy Dom Kultury nr 2 w Ty-
chach. Jury konkursu obejrzało
niemal tysiąc prac i przyznało 13
nagród specjalnych, 10 nagród i
67 wyróżnień. Weronika Giera,
uczennica klasy II c Gimnazjum
w Rydzynie, otrzymała jedną z
13 nagród głównych specjal-
nych, a jej praca zostanie
umieszczona w kalendarzu wy-
danym przez organizatora pod
miesiącem luty. Uroczyste pod-
sumowanie i rozdanie nagród
odbędzie się 24 listopada. 
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Trwają prace remontowe drogi krajowej nr 5 Rydzyna - Leszno
na odcinku 3,5 kilometra. Zakres robót obejmuje wbudowanie
dwóch warstw nowej nawierzchni asfaltowej, wprowadzenie ba-
riery segregującej przeciwne kierunki ruchu oraz nowe oznako-
wanie pionowe i poziome. Wykonawcą robót drogowych jest
konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD – Gostyń
Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o. o.,
które zrealizują inwestycję za kwotę brutto 5.143.084,49 zł. 

Zakończono tegoroczny etap remontu chodników w miejscowo-
ściach Kaczkowo i Rojęczyn. Środki finansowe na realizację ww.
zadania na wniosek Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna zabezpie-
czyła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w
Poznaniu, która przydzieliła na remonty chodników w Kaczkowo-
wie i Rojęczynie, w gminie Rydzyna 200.000 zł. 

W ramach programu po-
prawy bezpieczeństwa na
drogach powiatowych po-
budowano kolejny odcinek
chodnika w miejscowości
Tworzanice oraz wyre-
montowano odcinki chod-
ników w Robczysku i
Kłodzie. Zadania te zos-
tały zrealizowane w ra-
mach współpracy gminy
Rydzyna z powiatem lesz-
czyńskim. Łączny koszt
zadań wyniósł blisko
120.000 zł.

Na ukończeniu jest realizacja zadania pn. “Przebudowa dróg do-
jazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Dąbcze oraz Kłoda”.
Łączny koszt budowy dróg w Dąbczu i Kłodzie wyniesie 
538.504,90 zł. Na realizację ww. zadania gmina Rydzyna otrzymała
dotację ze środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Wielkopolskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych w kwocie 107.500 zł. Wykonawcą robót jest Przedsiębior-
stwo Drogowo-Melioracyjne DROGOMEL z Góry. 

Na ukończeniu są prace budowlane związane z realizacją zada-
nia pn. “Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w
miejscowości Rojęczyn”. Wykonawcą prac budowlanych jest
Przedsiębiorstwo Projektowo - Budowlane Alfred Klabik, Żaneta
Buzała z Osiecznej. Koszt zadania wyniesie 63. 993, 42 zł. Na
realizację ww. zadania gmina Rydzyna otrzymała dofinansowa-
nie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Nowego oświetlenia doczekali się mieszkańcy Dąbcza. Nowe
punkty świetlne powstały na ul. Łącznikowej oraz przy drodze po-
wiatowej Dąbcze-DK 5. Na zdjęciu prace budowlane przy dopro-
wadzeniu przewodów elektrycznych. 
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Ksiądz prałat Alfred Mąka od-
wiedził Dąbcze - swoją byłą para-
fię, w której był proboszczem przez
18 lat. - Jako harcerz dotrzymał
harcerskiego słowa - mówi z
uśmiechem przyjaciel Edward
Matyja, mieszkaniec Dąbcza.

Ksiądz prałat odwiedził dawne
probostwo 15 września. 

- Przed południem wspomina-
liśmy dawne czasy z życia naszej
parafii. Po obiedzie ruszyliśmy w
teren. Pierwszy przystanek był u
pani Sabiny Jankowiak, żony ko-
ścielnego za czasów księdza Mąki,
pana Franciszka. Potem byliśmy
na cmentarzu, by zatrzymać się
przy grobach starych znajomych -
wspomina E. Matyja. 

Tego dnia zajrzeli również do
byłych sąsiadów - Moniki Kuziem-
skiej i jej rodziny. 

Ksiądz Mąka nalegał na wizytę
w Nowej Wsi, by zobaczyć kaplicę
na cmentarzu. Została wybudo-
wana już po odejściu księdza do
Ostrowa. Ksiądz A. Mąka był pod
wrażeniem kaplicy, którą wybudo-
wali mieszkańcy. 

- W drodze powrotnej zapropo-
nowałem księdzu jazdę drogą do
Leszna, aż pod las, aby zobaczył
panoramę wioski z nowymi osied-
lami w Dąbczu. A potem jeszcze
zajrzeliśmy na probostwo w Dąb-
czu, gdzie przywitał nas obecny
proboszcz ksiądz Wojciech Mądry.
Okazało się, że zna księdza Al-
freda Mąkę i był wikariuszem w
jego probostwie w Ostrowie. Przy
kawie zaczęły się wspomnienia z
tamtych czasów - E. Matyja przy-
pomina fragmenty rozmowy. 

Wizyta w Dąbczu nie mogła się
obyć bez obejrzenia zbiornika, o
którego powstaniu ksiądz Mąka
wiedział wyłącznie z internetu. Po
małym odpoczynku były jeszcze
jedne odwiedziny. Tym razem u
Stanisława Andrzejewskiego, mu-
rarza z probostwa w Dąbczu. No i
znów wróciły wspomnienia. Pa-
miątką ze spotkania jest zdjęcie,
które zamieściliśmy w gazecie. 

- Całodniowe spotkanie z księ-
dzem prałatem Alfredem Mąką
było bardzo miłe i serdeczne - do-
daje E. Matyja. 

Dotrzymane słowo harcerskie

"W dniu tak pięknym i wspaniałym życzymy Tobie sercem całym
zdrowia, szczęścia, pomyślności. Długich lat życia i radości" -
takie życzenia w dniu urodzin otrzymała Bogumiła Piotrowiak. Zło-
żyli je przyjaciele z Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Rydzynie. 

Na ukończeniu są roboty budowlane związane z regulacją i ob-
wałowaniem rzeki Rów Polski od miejscowości Poniec do miejs-
cowości Kłoda. Generalnym wykonawcą jest Zakład Usług
Melioracyjnych i Kanalizacyjnych DRENBUD z Poznania, który
zrealizuje inwestycję za cenę brutto 15.398.730,38 zł. Inwesto-
rem jest Rejonowy Oddział w Lesznie Wielkopolskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.

Najmłodsi uczniowie w Szkole Podstawowej w Dąbczu złożyli ślu-
bowanie na sztandar placówki. To oznacza, że teraz mogą się
czuć pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej. 

Na niedawnym spotka-
niu członków Stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów Złota
Jesień w Rydzynie członkinie
przywitano kwiatami. W imie-
niu pań odebrała je Włady-
sława Szwarczyńska. 

Znamy wyniki konkursu
plastycznego zorganizowanego
przez bibliotekę Szkoły Podsta-
wowej w Dąbczu o przygodach
bohaterów „Trylogii” Henryka
Sienkiewicza.  Była to kontynua-
cja akcji "Narodowe Czytanie
Trylogii" pod patronatem    prezy-
denta Bronisława Komorow-
skiego. 

W kategorii uczniów klas I - III
zwyciężył Aleks Matuszewski,
uczeń kl. II. Za nim byli drugokla-
sistka Sandra Smoła i Antoni Stra-
kulski z kl. I b. Wyróżnieni to
Józefina Stachowiak z kl. I b i Ag-
nieszka Stachowiak z kl. II. 

W kategorii klas IV - VI zdo-
bywczynią pierwszego miejsca
była Wiktoria Gorwa z klasy V.
Drugie miejsce zajął Jakub Haj-
duk, trzecie Julia Smoła, oboje z
klasy IV. Wyróżniono Zofię Chio-
miuk z kl. V i Pawła Mokrzyckiego
z kl. VI. 

Sprawdzian
z Trylogii



[ 5 ]RYDZYNA TU I TERAZ

Tlenek węgla jest bezbarwny i nie ma zapachu, ale za to
jest silnie trujący. Przez strażaków nazywany jest cichym za-
bójcą. Zwłaszcza w okresie grzewczym warto o tym pamię-
tać. Bo mimo że zwiększa się świadomość, jak groźny jest
tlenek węgla, wciąż jednak zbiera śmiertelne żniwo. 

Nie zawsze dym i ogień muszą świadczyć o zagrożeniu w naszym
mieszkaniu czy domu, na co uwagę zwracają strażacy z Komendy Miej-
skiej PSP w Lesznie. Tlenek węgla, popularnie nazywany czadem, jest
nieco lżejszy od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim
rozprzestrzenia. Dlatego strażacy sugerują montowanie w mieszkaniach
czujek tlenku węgla. Mogą uratować życie. Bardzo ważna jest kontrola
urządzeń oraz instalacji grzewczych przez osoby wykwalifikowane. Rów-
nie istotne jest dbanie o prawidłową wentylację w pomieszczeniach. Stra-
żacy przestrzegają przed osłanianiem kratek wentylacyjnych. Jakie są
objawy zatrucia tlenkiem węgla: bóle i zawroty głowy, ogólne zmęczenie,
duszność, mogą pojawić się trudności z oddychaniem. Objawem zatrucia
czadem są również senność i nudności. 

Jeżeli w pomieszczeniu jest niebezpieczny czad, należy bezzwłocznie
zapewnić dopływ czystego powietrza. Trzeba otworzyć okna i drzwi do
mieszkania czy domu, a potem wynieść osobę poszkodowaną na świeże
powietrze. Czym prędzej o zdarzeniu należy powiadomić służby ratowni-
cze. 

Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, na-
leży niezwłocznie przystąpić do wykonania sztucznego oddychania i ma-
sażu serca.

Cichy zabójca

Ogień pojawił się w świetlicy na
pierwszym piętrze Internatu
Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Rydzynie. Doszło do
zwarcia instalacji elektrycznej w
telewizorze. Nauczyciele i ucznio-
wie szybko opuszczali internat.
Niestety, były osoby, które nie po-
trafiły samodzielnie wydostać się z
budynku. Im na pomoc ruszyli
strażacy. Musieli pomóc osobie,
która straciła przytomność. Dru-
gim poszkodowanym był jeden z
ratowników, który prowadził dzia-
łania na zewnątrz budynku. Miał

zawał serca. Rolą strażaków było
również odnalezienie pojemnika z
substancją chemiczną, który był
na terenie internatu. 

Oczywiście to scenariusz ćwi-
czeń, które odbyły się z udziałem
strażaków z Leszna i z Ochotni-
czych Straży Pożarnych z gmin
Krzemieniewo i Rydzyna. Do akcji
zaangażowani byli między innymi
strażacy z OSP Rydzyna, Dąbcze
i Kaczkowo. 

Fot. KM PSP w Lesznie 

Pożar na niby

Wyróżnienie za Działalność
na rzecz Powiatu Leszczyń-
skiego otrzymał Jerzy Kopras,
instruktor sekcji plastycznej Ry-
dzyńskiego Ośrodka Kultury.

J. Kopras jest także opiekunem
artystycznym wielu laureatów kon-
kursów ogólnopolskich i między-
narodowych. Prowadzi warsztaty
ogólnopolskie dla dzieci uzdolnio-
nych artystycznie w Warszawie
oraz dla dzieci niepełnosprawnych
umysłowo w Zamościu.

Był wielokrotnie odznaczany,
między innymi tytułami „Zasłużony
dla Wielkopolski”, „Zasłużony dla
Miasta i Gminy Rydzyna”, otrzymał
„Medal Komisji Edukacji Narodo-
wej” oraz srebrny i brązowy Krzyż
Zasługi.

Wręczenie wyróżniania za dzia-
łalność na rzecz powiatu leszczyń-
skiego odbyło się na sesji Rady
Powiatu, ostatniej w tej kadencji.

Zasłużony
dla powiatu

Wszyscy pierwszoklasiści z Rydzyny otrzymali kamizelki odbla-
skowe. Przy tej okazji policjanci przypomnieli dzieciom zasady
bezpiecznych zachowań w drodze do i ze szkoły. 

Dzieci z Przedszkola w Rydzynie wysłały listy do rodziców. Przy
okazji dowiedziały się, na czym polega praca na poczcie, listono-
szy i jaką drogę pokonuje list od nadawcy do odbiorcy.
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Szkoły Podstawowe w Rydzynie i Bielawach łączy przyjaźń i ten
sam patron - 17. Pułk Ułanów Wielkopolskich. W połowie wrześ-
nia placówka mieszcząca się koło Łowicza świętowała Dzień Pat-
rona. Wśród gości uroczystości byli nauczyciele i uczniowie z
Rydzyny.  Święto Patrona w Bielawach było połączone z obcho-
dami 30-lecia nadania imienia szkole. Z tej okazji odbył się X Bieg
Ułański. Miło nam poinformować, że uczniowie z Rydzyny zajęli
pierwsze miejsce.  Ponadto młodzież zwiedziła pałac w Walewi-
cach i zabytkowy kościół w Bielawach oraz uczestniczyła w uro-
czystościach patriotyczno-religijnych w Walewicach. 

Z Leszna nad zbiornik retencyjny w Dąbczu prowadził Szlak Har-
cerskiego Startu z udziałem harcerzy i zuchów z leszczyńskiego
Hufca. Po drodze uczestnicy mieli do wykonania punktowane za-
dania.  Finał Harcerskiego Startu odbył się nad zalewem, gdzie ogło-
szono, że to 10. Drużyna Harcerska Włóczykije im. Tadeusza
Łopuszańskiego z Dąbcza wraz z 18. Leszczyńską Drużyną Har-
cerską Włóczęgi im. Tadeusza Kościuszki zajęły pierwsze miejsce. 

Soki i sałatki ze świeżych owoców i warzyw przygotowały dzieci
z Przedszkola Publicznego w Rydzynie. Zakasały rękawy i wcie-
liły się w role małych kucharzy. Dzieci z niewielką pomocą nau-
czycielek przygotowały napoje i potrawy. Potem była degustacja
witaminowej bomby. 

Dzieci z Przedszkola w Dąbczu uczestniczyły w Święcie Pieczo-
nego Ziemniaka, które odbyło się przy remizie Ochotniczej Straży
Pożarnej. Do przedszkolaków dołączyli uczniowie klasy II ze
Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie i pensjonariusze Domu Nie-
zapominajka. 

Tegoroczne „Sprzątanie Świata” odbywało się pod hasłem „Tu-
rysto! Szanuj środowisko”. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w
Rydzynie włączyli się do ogólnopolskiej akcji. 

W dniu 9 października br. w siedzibie Polskiego Komitetu Olim-
pijskiego w Warszawie Grzegorz Jędrzejczak, burmistrz miasta i
gminy Rydzyna, uczestniczył w jubileuszowej XV edycji konkursu
BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU. Gminie Rydzyna na pod-
stawie nominacji marszałka województwa wielkopolskiego klub
Sportowa Polska przyznał wyróżnienie w kategorii SPORTOWA
ARCHITEKTURA REGIONU – DOMINANTA WIELKOPOLSKA.
Tytuł ten został przyznany Środowiskowej Hali Widowiskowo-
Sportowej w Rydzynie. Wręczenie wyróżnienia Grzegorzowi Ję-
drzejczakowi, burmistrzowi Rydzyny podczas Gali Sportowa
Polska 2014 dokonali wspaniali polscy olimpijczycy: Andrzej Sup-
ron, Marian Woronin i Jacek Wszoła. 
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Gmina Rydzyna oraz przed-
szkolacy z Jabłonny z uczniami
Szkoły Podstawowej w Kaczkowie
wzięli udział w obchodach Święta
Drzewa pod hasłem „Drzewo Wol-
ności”. Dzieci i młodzież po zapo-
znaniu się z historią i genezą
święta oraz informacjami dotyczą-
cymi 25-lecia uzyskania swobód
obywatelskich posadzili przy swo-
ich placówkach piękne dęby, które
zostały udekorowane liśćmi w bar-
wach narodowych, wykonanymi

przez najmłodszych kolegów i ko-
leżanki. 

Posadzone drzewa otrzymały
oficjalne imiona Felicjan i Feliks. 

Warto dodać, że tegoroczne
Święto Drzewa objęte jest patro-
natem prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego, a sadzenie drzew
wolności w Jabłonnie i Kaczkowie
zbiegło się z ogólnopolską inaugu-
racją Święta Drzewa na Polu Mo-
kotowskim w Warszawie. 

Święto Drzewa

Strażacy z OSP w Rydzynie pozyskali samochód lekki ratow-
nictwa wodnego. Było to możliwe dzięki przychylności Józefa
Dworakowskiego, prezesa firmy Agromix, który przekazał auto na
potrzeby jednostki. Pomogła także gmina Rydzyna. Wsparcie po-
zwoliło na przerobienie samochodu na pojazd 6-osobowy z czę-
ścią ładunkową.  Strażacy z Rydzyny dziękują: Józefowi
Dworakowskiemu i firmie Agromix, Urzędowi Miasta i Gminy, Au-
relowi Kałmuczakowi, Tomaszowi Hodurze, Bartoszowi Więcko-
wiakowi oraz druhnom i druhom z OSP, którzy poświęcili swój
czas i włożyli tak wiele pracy w przygotowanie auta na potrzeby
jednostki ratownictwa wodnego. 

- Dziękujemy za czterdzieści lat działalności z kobietami z gminy Ry-
dzyna. Łączyła nas pani na różnych spotkaniach, organizowała wycieczki,
wyjazdy do operetek. Przede wszystkim jednak poświęciła pani dużo
serca i czasu dla kół gospodyń wiejskich w naszej gminie. Służyła pani
pomocą i wszystko to pamiętamy i doceniamy - takie słowa usłyszała Wła-
dysława Rosińska, stojąca na czele Rady Kobiet gminy Rydzyna. Orga-
nizacja obchodziła 40-lecie działalności. Z tej okazji uhonorowano
kilkanaście mieszkanek gminy Rydzyna, które działają w kołach gospodyń
wiejskich. 

40 lat za nimi

W lesie rydzyńskim znajduje się pomnik, który upamiętnia 339
obywateli różnych narodowości zamordowanych w tym miejscu
w latach 1943-1945. O miejsce pamięci dbają mieszkańcy. Przed
1 listopada pomnik i teren wokół niego zostały uporządkowane
między innymi przez strażaków z OSP w Dąbczu i Rydzynie oraz
harcerzy z Dąbcza. 

Słoneczne niebo i wietrzna pogoda sprzyjały uczest-
nikom zawodów w Tworzanicach. W rywalizacji oceniano
wygląd latawców oraz ich loty.  

Konkurenci spotkali się na placu przy świetlicy. Zostali
podzieleni na dwie grupy. W pierwszej znaleźli się za-
wodnicy, którzy sami wykonali latawce. Do drugiej przy-
dzielono tych, którzy startowali z latawcami kupionymi w
sklepie. 

W kategorii zawodników z latawcami kupnymi wygrała
Aleksandra Chomiuk. Druga była Zofia Chomiuk. Trzecie
miejsce zajęła Marta Dudkiewicz, piąte Nikodem Waw-
rzyniak, szóste Wiktoria Gadomska, a siódme Marta Ga-
domska. W kategorii latawce wykonane własnoręcznie
sukces odniósł Oskar Andrzejewski. Drugi na pudle był
Bartosz Jamry, a trzeci Filip Andrzejewski. Piotr Chudy
znalazł się tuż za podium, na miejscu czwartym. 

Latawce nad Tworzanicami

8 października odbył się finał ECO PROJEKTU. Pierwsze miejsce zajęła klasa III
c, która wykonała biżuterię (na zdjęciu). Na drugim miejscu znaleźli się ucznio-
wie klasy II d (na zdjęciu). Dla dwóch klas - III b i II b - konkurs zakończył się za-
jęciem trzeciego miejsca. 
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WYBORY SAMORZĄDOWE

16 listopada Polacy będą głosować w wyborach do rad gmin, powiatów, sej-
mików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Tego dnia lokale wyborcze będą czynne w godzinach od 7 do 21. 

Prawo udziału w głosowaniu przysługuje wszystkim obywatelom Polski, którzy
najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat oraz stale zamieszkują na obszarze
danej jednostki samorządu terytorialnego, co jest potwierdzone wpisem do sta-
łego rejestru wyborców. 

Nie mają prawa wyborczego osoby pozbawione praw publicznych prawomoc-
nym orzeczeniem sądu, pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzecze-
niem Trybunału Stanu oraz ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu
(częściowo lub całkowicie).

Wyborcy głosują w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca ich stałego
zamieszkania, za wyjątkiem osób przebywających w szpitalach, domach pomocy
społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych. 

OBWODY GŁOSOWANIA
1. Świetlica wiejska Nowa Wieś 28 a - Nowa Wieś, Nowy Świat. 
2. Świetlica wiejska Dąbcze 31 - Dąbcze 1 – 137, ulice: Azaliowa, Brzozowa, Bu-

kowa, Cyprysowa, Dębowa, Grzybowa, Jagodowa, Jarzębinowa, Jesionowa, Jeży-
nowa, Kalinowa, Kwiatowa, Leśna, Liliowa, Magnoliowa, Maruszewska, Modrzewiowa,
Nad Zalewem, Nektarowa, Polna, Poziomkowa, Roślinna,Słoneczna, Sosnowa, Spor-
towa, Świerkowa, Wierzbowa, Wrzosowa, Zagrodowa oraz Maruszewo. 

3. Hala sportowa Rydzyna, ul.Jana Kazimierza 1 - Dąbcze ulice: Hugo Kołłątaja,
Józefa Wybickiego, Rydzyńska, Władysława Sikorskiego. Rydzyna ulice: Fryderyka
Chopina, Karola Kurpińskiego, Stanisława Moniuszki, Tadeusza Kościuszki, Akacjowa,
Aleksandra Fredry, Bolesława Chrobrego, Bolesława Prusa, Edwarda Dembowskiego,
Elizy Orzeszkowej, Jana Brzechwy, Jana Kazimierza, Jana Kochanowskiego, Jana
Pawła II, Jana z Czerniny, Józefa Poniatowskiego, Józefa Szymona Bellottiego, Marii
Konopnickiej, Władysława Jagiełły, Władysława Reymonta, 17 Pułku Ułanów Wielko-
polskich, Aleja Józefa Sułkowskiego, Jana Kilińskiego, Józefa Bema, Kazimierza Pu-
łaskiego, Maurycego Beniowskiego, Pompeo Ferrariego, Romualda Traugutta,
Stanisława Leszczyńskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Czarnieckiego, Ta-
deusza Łopuszańskiego, Władysława Andersa, Plac Pisarzy Polskich, Wojciecha Kos-
saka, Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz Tworzanki. 

4. Rydzyński Ośrodek Kultury w Rydzynie, ul.Rynek 7 - Rydzyna ulice: 1 Maja,
Adama Mickiewicza, Ignacego Paderewskiego, Jana Matejki, Kościelna, Krótka, Mała,
Plac Jana Dąbrowskiego, Plac Zamkowy, Rynek, Rzeczypospolitej, Wolności, Za-
mkowa, 29 Stycznia, Henryka Sienkiewicza, Konstytucji 3 Maja, Łąkowa, Okrężna, Sło-
wackiego, Tylna. 

5. Szkoła Podstawowa w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie 17 - Augustowo,
Junoszyn, Kaczkowo, Lasotki, Rojęczyn. 

6. Przedszkole Jabłonna 36 a - Izbiska, Jabłonna. 
7. Świetlica wiejska Tarnowa Łąka 75 - Tarnowa Łąka. 
8. Świetlica wiejska Przybiń 4 - Przybiń, Robczysko, Tworzanice. 
9. Świetlica wiejska Kłoda 52 a - Kłoda. 
10. Świetlica wiejska Moraczewo 59 - Moraczewo, Pomykowo. 

KANDYDACI NA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY RYDZYNA

Grzegorz Jędrzejczak – zam. Dąbcze, 59 lat, Komitet Wyborczy Wy-
borców Razem dla Gminy. 

Kornel Kajetan Malcherek – zam. Rydzyna, 36 lat, Komitet Wyborczy
Wyborców Kornel Malcherek "Młodość dla Gminy". 

Bonifacy Antoni Skrzypczak – zam. Rydzyna, 49 lat, Komitet Wybor-
czy Wyborców Bonifacego Skrzypczaka. 

OKRĘGI I LICZBA
MANDATÓW

Okręg wyborczy numer 1: Nowa Wieś, Nowy Świat – mandat 1. 
Okręg wyborczy numer 2: Dąbcze numery od 1 do 39 D i od 89 do
137 – mandat 1.
Okręg wyborczy numer 3: Dąbcze numery od 40 do 88 G, ulice
Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Cyprysowa, Dębowa, Grzybowa, Jarzę-
binowa, Jesionowa, Jeżynowa, Kalinowa, Kwiatowa, Leśna, Leśna
Osada, Magnoliowa, Maruszewska, Modrzewiowa, Polna, Poziom-
kowa, Wierzbowa, Zagrodowa, Azaliowa, Jagodowa, Liliowa, Nad Za-
lewem, Nektarowa, Słoneczna, Sportowa, Sosnowa, Świerkowa,
Roślinna, Wrzosowa oraz Maruszewo – mandat 1. 
Okręg wyborczy numer 4: Augustowo, Kaczkowo – mandat 1. 
Okręg wyborczy numer 5: Junoszyn, Lasotki, Rojęczyn –
mandat 1. 
Okręg wyborczy numer 6: Izbiska, Jabłonna, Tarnowa Łąka – man-
dat 1. 
Okręg wyborczy numer 7: Moraczewo, Pomykowo – mandat 1.
Okręg wyborczy numer 8: Kłoda numery od 1 do 41 A i od 132 do
139, ulice Szmaragdowa, Rubinowa, Bursztynowa, Turkusowa – man-
dat 1. 
Okręg wyborczy numer 9: Kłoda numery od 42 do 131 D i od 140 do
143, ulice Kolejowa, Łąkowa, Zbożowa, Łanowa, Dożynkowa, Pro-
dukcyjna i Usługowa – mandat 1.
Okręg wyborczy numer 10: Rydzyna, ulice Fryderyka Chopina, Ka-
rola Kurpińskiego, Stanisława Moniuszki, Tadeusza Kościuszki, Wła-
dysława Andersa – mandat 1. 
Okręg wyborczy numer 11: Rydzyna, ulice 1 Maja, Adama Mickie-
wicza, Ignacego Paderewskiego, Jana Matejki, Kościelna, Krótka,
Mała, Plac Jana Dąbrowskiego, Plac Zamkowy, Rynek, Rzeczypos-
politej, Wolności, Zamkowa – mandat 1.
Okręg wyborczy numer 12: Rydzyna, ulice: 29 Stycznia, Henryka
Sienkiewicza, Konstytucji 3 Maja, Łąkowa, Okrężna, Słowackiego,
Tylna – mandat 1. 
Okręg wyborczy numer 13: Rydzyna, ulice Akacjowa, Aleksandra
Fredry, Bolesława Chrobrego, Bolesława Prusa, Edwarda Dembow-
skiego, Elizy Orzeszkowej, Jana Brzechwy, Jana Kazimierza, Jana
Kochanowskiego, Jana Pawła II, Jana z Czerniny, Józefa Poniatow-
skiego, Józefa Szymona Bellottiego, Marii Konopnickiej, Władysława
Jagiełły, Władysława Reymonta, Józefa Ignacego Kraszewskiego,
Plac Pisarzy Polskich, Jana III Sobieskiego – mandat 1.
Okręg wyborczy numer 14: Dąbcze ulice: Hugo Kołłątaja, Józefa
Wybickiego, Rydzyńska, Władysława Sikorskiego.Rydzyna ulice: 17
Pułku Ułanów Wielkopolskich, Aleja Józefa Sułkowskiego, Jana Kiliń-
skiego, Józefa Bema, Kazimierza Pułaskiego, Maurycego Beniow-
skiego, Pompeo Ferrariego, Romualda Traugutta, Stanisława
Leszczyńskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Czarnieckiego,
Tadeusza Łopuszańskiego, Wojciecha Kossaka, Józefa Chełmoń-
skiego, Aleksandra Gierymskiego, Artura Grottgera, Stanisława Igna-
cego Witkiewicza oraz Tworzanki – mandat 1. 
Okręg wyborczy numer 15: Przybiń, Robczysko, Tworzanice – man-
dat 1. 

WYBORY
DO RADY MIEJSKIEJ

RYDZYNY
Gminę Rydzyna stale zamieszkuje 8649 obywateli, z których 6855

jest uprawnionych do głosowania. W czasie wyborów samorządowych
w niedzielę, 16 listopada podejmą decyzję o wyborze 15 radnych do
Rady Miejskiej Rydzyny. 

Komit          
Apolina            
Rypińs            
Janow          
Nadzie            
Juskow          
Andrze            
Urban          
Kuźma          
Wróbe           

Komit         
Pieczy            
Rybińs            
Klak A          
Skroba            
Kocha           
Sułek           
Zjeżdż            
Witasz            
Szewc            
Pośled           
Dembi            
Szman           
Skiba          
Sikora           
Wilczk            

Komit           
Kosmo            
Urbano           
Goźdz            
Walkie            
Garbac           

Komit   
Korne         
Piekar           
Nawro           
Kasprz           
Dembi           
Ginder            
Janow          
Wojtko            
Pawlak           
Matyla           
Wojtyc            
Sobec           
Baum          

Komit         
Pierzc            
Bierna           
Bartko          
Skiba W           
Tatare           
Mądry            
Bańko            
Nowac           
Szulc T          
Cugier         
Stor P         
Skrzyp           
Ruks A           
Patek           
Pawels            

Komit         
Kwacz           

GŁOSOWANIE
Lokale wyborcze w niedzielę, 16 listopada, będą czynne w godzinach od 7 do

21. Mieszkańcy w dniu wyborów otrzymają cztery karty do głosowania w czterech
kolorach. Na karcie w kolorze białym odbywa się głosowanie do Rady Miejskiej,
w kolorze żółtym do Rady Powiatu Leszczyńskiego, w kolorze niebieskim do Sej-
miku Województwa Wielkopolskiego, w kolorze różowym na burmistrza. 

Sposób głosowania
Do Rady Miejskiej głosować można na jednego kandydata, stawiając znak x w

kratce z lewej strony karty obok nazwiska kandydata do Rady Miejskiej. 
Do Rady Powiatu i Sejmiku Województwa głosować można na jedną listę, sta-

wiając znak x w kratce z lewej strony karty obok nazwiska jednego z kandydatów
danej listy. 

W przypadku głosowania na burmistrza stawia się znak x obok nazwiska kan-
dydata, którego wybiera wyborca. 
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tet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - lista nr 1 
arska Weronika, zam. Nowa Wieś, 63 lata - okręg nr 1 
ska Krystyna Maria, zam. Dąbcze, 57 lat - okręg nr 2. 

wicz Mariusz, zam. Dąbcze, 38 lat - okręg nr 3.
eja Mateusz Marian, zam. Kaczkowo, 26 lat - okręg nr 4. 
wiak Robert, zam. Rojęczyn, 37 lat - okręg nr 5.
ejewski Marian Jan, zam. Jabłonna, 62 lata - okręg nr 6. 
 Maciej Dominik, zam. Rydzyna, 43 lata - okręg nr 13.
a Andrzej Marian, zam. Rydzyna, 48 lat - okręg nr 14.
el Aleksander, zam. Robczysko, 57 lat - okręg nr 15. 

tet Wyborczy Wyborców Razem dla Gminy lista nr 17
yński Jerzy, zam. Nowa Wieś, 54 lata - okręg nr 1. 
ski Marek Zbigniew, zam. Dąbcze, 49 lat – okręg nr 2. 

 ndrzej, zam. Maruszewo, 64 lata – okręg nr 3. 
ała Leszek Grzegorz, zam. Kaczkowo, 49 lat – okręg nr 4. 
nek Hieronim, zam. Rojęczyn, 68 lat – okręg nr 5. 

 Marian, zam. Tarnowa Łąka, 63 lata – okręg nr 6. 
żałka Błażej Stanisław, zam. Pomykowo, 60 lat – okręg nr 7. 
zek Bogdan Leszek, zam. Kłoda, 54 lata – okręg nr 8. 
czyk Waldemar Hieronim, zam. Kłoda, 49 lat – okręg nr 9. 
dnik Władysław, zam. Rydzyna, 68 lat – okręg nr 10. 
cka Grażyna Anna, zam. Rydzyna, 59 lat – okręg nr 11. 

nia Stefan, zam. Rydzyna, 65 lat – okręg nr 12. 
 Roman, zam. Rydzyna, 38 lat – okręg nr 13. 
 Andrzej Piotr, zam. Rydzyna, 51 lat – okręg nr 14. 

kowiak Stanisław Jan, zam. Przybiń, 57 lat – okręg nr 15. 

tet Wyborczy Wyborców - Rydzyna 2014 - lista nr 18 
owski Krzysztof Aleksander, zam. Rojęczyn, 32 lata - okręg nr 5. 
owicz Marcin Krzysztof, zam. Jabłonna, 34 lata - okręg nr 6.

zik Mieczysława Maria, zam. Rydzyna, 67 lat - okręg nr 11. 
ewicz Teresa Ewa, zam. Rydzyna, 61 lat - okręg nr 12. 
cz Norbert, zam. Rydzyna, 36 lat - okręg nr 13. 

tet Wyborczy Wyborców
el Malcherek „Młodość dla Gminy” list nr 19 
ska Aleksandra, zam. Dąbcze, 24 lata – okręg nr 2. 

otkiewicz Jan, zam. Rydzyna, 30 lat – okręg nr 3. 
zak Stanisław, zam. Kaczkowo, 69 lat – okręg nr 4. 
cki Karol, zam. Kaczkowo, 35 lat – okręg nr 5. 
ra Adriana Magdalena, zam. Moraczewo, 35 lat – okręg nr 7. 

wski Marek, zam. Kłoda, 29 lat– okręg nr 8. 
owiak Łukasz Stanisław, zam. Kłoda, 28 lat – okręg nr 9. 
k Marek Mateusz, zam. Rydzyna, 26 lat – okręg nr 10. 

a Bartek Wojciech, zam. Rydzyna, 26 lat – okręg nr 12. 
czka Bartosz Jan, zam. Rydzyna, 19 lat – okręg nr 13. 
ki Łukasz, zam. Rydzyna, 30 lat – okręg nr 14. 
 Grażyna Magdalena, zam. Tworzanice, 45 lat – okręg nr 15.

tet Wyborczy Wyborców Bonifacego Skrzypczaka - lista nr 20
hała Marcin Adam, zam. Nowa Wieś, 32 lata - okręg nr 1.

at Marian Stanisław, zam. Dąbcze, 62 lata - okręg nr 2.
owiak-Łuczak Agnieszka, zam. Dąbcze, 36 lat - okręg nr 3.
 Waldemar Andrzej, zam. Kaczkowo, 50 lat - okręg nr 4. 
k Karolina, zam. Rojęczyn, 36 lat - okręg nr 5. 
 Andrzej Bogusław, zam. Tarnowa Łąka, 45 lat - okręg nr 6. 
wiak Eugeniusz Andrzej, zam. Moraczewo, 65 lat - okręg nr 7. 

cka Ilona, zam. Kłoda, 39 lat - okręg nr 8. 
 Tomasz, zam. Kłoda, 35 lat - okręg nr 9. 
r Hieronim, zam. Rydzyna, 62 lata - okręg nr 10.

 iotr, zam. Rydzyna, 33 lata - okręg nr 11.
pczak Bonifacy Antoni, zam. Rydzyna, 49 lat - okręg nr 12.
 Arkadiusz Józef, zam. Rydzyna, 40 lat - okręg nr 13. 
 Piotr Kazimierz, zam. Rydzyna, 47 lat - okręg nr 14. 
ski Jan Franciszek, zam. Tworzanice, 68 lat - okręg nr 15. 

tet Wyborczy Wyborców Anna Kwaczyńska - lista nr 21
zyńska Anna, zam. Robczysko, 59 lat - okręg nr 15. 

WYBORY DO SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

16 listopada będzie wybieranych 39 radnych do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. W
okręgu numer 6 głosują mieszkańcy miasta Leszno oraz powiatów: gostyńskiego, grodziskiego,
kościańskiego, krotoszyńskiego, leszczyńskiego, nowotomyskiego, rawickiego i wolsztyń-
skiego. Do obsadzenia jest 7 mandatów z tego okręgu. 
Przedstawiamy kandydatów z powiatu leszczyńskiego: 

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - lista nr 1
Perski Janusz Aleksander, zam. Leszno, 54 lata - miejsce na liście numer 9. 
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - lista nr 3
Sowa Marek Jan, zam. Leszno, 62 lata - miejsce na liście numer 1. 
Witczak Justyna, zam. Leszno, 42 lata - miejsce na liście numer 8. 
Krauze Krystyna Kazimiera, zam. Leszno, 44 lata - miejsce na liście numer 11. 
Neumann Karol Józef, zam. Kąkolewo, 54 lata - miejsce na liście numer 13. 
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - list nr 4
Piwoński Krzysztof Benedykt, zam. Rydzyna, 57 lat - miejsce na liście numer 1. 
Czarnota Mariola, zam. Leszno, 53 lata - miejsce na liście numer 6. 
Gawlińska Maria Krystyna, zam. Osieczna, 60 lat - miejsce na liście numer 13. 
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem - list nr 6
Szczepański Wiesław Andrzej, zam. Leszno, 54 lata - miejsce na liście numer 1. 
Wiśniewski Maciej Medard, zam. Leszno, 38 lat - miejsce na liście numer 2. 
Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - lista nr 7 
Chlebowski Mateusz Wojciech, zam. Leszno, 18 lat - miejsce na liście numer 12. 
Komitet Wyborczy Twój Ruch - lista nr 8
Majer Andrzej Kazimierz, zam. Drzeczkowo, 21 lat - miejsce na liście numer 4. 
Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Grobelnego Teraz Wielkopolska - lista nr 9
Jarczewski Waldemar Wojciech, zam. Leszno, 56 lat - miejsce na liście numer 1. 
Tumko Krzysztof Przemysław, zam. Ziemnice, 36 lat - miejsce na liście numer 2. 
Skórnicki Adam Tomasz, zam. Lipno, 38 lat - miejsce na liście numer 5. 
Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski - lista nr 12
Bartkowiak Marzena Joanna, zam. Leszno, 35 lat - miejsce na liście numer 2. 

WYBORY DO RADY
POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

Powiat leszczyński zamieszkują 53. 687 osób, a 42. 287 z nich ma prawo głosu w wyborach
samorządowych. Mieszkańcy gminy Rydzyna wybierają 3 z 30 kandydatów do Rady Powiatu
Leszczyńskiego w okręgu wyborczym numer 4. 
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - lista nr 1
1. Brzeskot Grzegorz Józef, zam. Rydzyna, 55 lat. 
2. Malcherek Kornel Kajetan, zam. Rydzyna, 36 lat.
3. Klefas Grażyna Urszula, zam. Jabłonna, 55 lat. 
4. Pauch Magdalena Maria, zam. Rydzyna, 39 lat.
5. Katarzyńska Irena Stanisława, zam. Robczysko, 63 lata. 
6. Antoniak Wojciech Tomasz, zam. Rydzyna, 39 lat. 

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - lista nr 3
1. Klupsch Krzysztof, zam. Rydzyna, 54 lata. 
2. Budzyński Jan, zam. Rydzyna, 57 lat. 
3. Prais Grażyna, zam. Junoszyn, 55 lat. 
4. Wendzonka Andrzej, zam. Pomykowo, 60 lat. 
5. Janowicz Hanna Maria, zam. Przybiń, 31 lat. 
6. Muszyńska Elżbieta Maria, zam. Dąbcze, 37 lat.

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - lista nr 4
1. Orchowska Eugenia Cecylia, zam. Rydzyna, 64 lata. 
2. Łaszczyński Eugeniusz Kazimierz, zam. Rydzyna, 56 lat. 
3. Szewczyk Liliana Grażyna, zam. Kłoda, 52 lata. 
4. Wrotyńska Violetta Barbara, zam. Dąbcze, 51 lat. 
5. Niedźwiedziński Piotr Paweł, zam. Kaczkowo, 49 lat. 
6. Prałat Bogusław Łukasz, zam. Nowa Wieś, 24 lata. 

Komitet Wyborczy Wyborców Powiatowe Porozumienie Gmin Leszczyńskich – lista nr 15 
1. Jędrzejczak Grzegorz, zam. Dąbcze, 59 lat.
2. Kaminiarz Inga Barbara, zam. Kłoda, 46 lat.
3. Panfil Ryszard Józef, zam. Dąbcze, 55 lat.
4. Gorczyńska-John Małgorzata, zam. Kaczkowo, 39 lat
5. Andrzejewska Maria, zam. Kłoda, 52 lata
6. Bartkowiak Łukasz, zam. Rydzyna, 36 lat. 

Komitet Wyborczy Leszczyńskie Porozumienie Samorządowe - lista nr 16
1. Kwiatoń Krzysztof Michał, zam. Moraczewo, 62 lata. 
2. Wyrodek Zenobiusz Klemens, zam. Rydzyna, 73 lata. 
3. Serwicka Anna, zam. Lasotki, 42 lata. 
4. Kubiak Aneta Anna, zam. Kłoda, 43 lata. 
5. Przybył Wiesława Jadwiga, zam. Dąbcze, 51 lat. 
6. Solnicki Karol, zam. Dąbcze, 25 lat.  
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Czterdziestu pięciu uczniów
klas mundurowych z Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Nie-
tążkowie 24 i 25 września wyje-
chało do Warszawy w ramach
projektu „Mundurowi otwarci na
kulturę”. Jedną z uczestniczek była
Oliwia Dolata z Rydzyny, uczen-
nica drugiej klasy liceum o profilu
policyjnym. 

Wyjazd młodzieży został sfi-
nansowany ze środków Fundacji
PZU, która wspiera między innymi
inicjatywy, których celem jest przy-
bliżenie tzw. kultury wyso-
kiej młodzieży mieszkającej
w miejscowościach do 30 tysięcy
mieszkańców. Dofinansowanie -
14. 650 zł - udało się zdobyć Sto-
warzyszeniu Przyjaciół Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Nie-
tążkowie, które ściśle współpra-
cuje ze szkołą w ramach konkursu
Fundacji PZU – „PZU z Kulturą”.
Projekt trwał od 1 września do 31
października i do udziału w nim za-
proszono uczniów wyłonionych w
czasie rekrutacji. Pod uwagę
brano wyniki w nauce, zachowa-
nie, zaangażowanie w życie szkoły
oraz ocenę prowadzącego przed-
miot mundurowy. 

W Warszawie młodzież zwie-
dziła m. in. Muzeum Powstania

Warszawskiego i Centrum Nauki
Kopernik. Poza tym wraz z począt-
kiem wycieczki wśród uczestników
wyjazdu ogłoszono konkurs foto-
graficzny pod nazwą „Dlaczego
warto zwiedzić Warszawę i korzys-
tać z oferty opery, teatru, mu-
zeum?”. Nadesłane prace stworzą
wystawę, a autorzy najlepszych z
nich dostaną nagrody. 

Koordynatorem projektu jest
mł. kpt. Stanisław Tomaszyk, opie-
kun klas o profilu strażacko – ra-
towniczym w ZSP w Nietążkowie. 

Otwarci na kulturę

Każdy z 78 pierwszoklasistów Szkoły Podstawowej w Rydzynie
został przez dyrektora Jerzego Stróżyckiego pasowany ułańską
szablą. Dzieci otrzymały upominki ufundowane m. in. przez Radę
Rodziców. Dodajmy, że w czasie pasowania wystąpili uczniowie
z klas III a i III b. 

IA

IB

IC

ID

Młodzież z Gimnazjum w Rydzynie pojawia się na różnych spot-
kaniach i uroczystościach w gminie. Za każdym razem podbija
serca publiczności. Nic dziwnego - uczniowie śpiewają z głębi
serca. Na ten sukces składa się praca młodzieży i Ilony Twar-
dowskiej, ich nauczycielki. 
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Najmłodsi uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ry-
dzynie otrzymali prezenty od Fundacji Delhan. Dostała je także
placówka, w której się uczą.  Fundacja Delhan “Uśmiech w Bar-
wach Tęczy” podarowała ośrodkowi pomoce dydaktyczne - pro-
gram komputerowy do alternatywnej metody komunikacji, gry i
zabawy, które u dzieci wspomogą rozwój i zdolności manualne i
percepcyjne. Pomoce dydaktyczne będą służyły nowym uczniom
ośrodka dwóch klas pierwszych.  Ponadto fundacja przygotowała
upominki dla pierwszoklasistów.

23 października w Nowym Belęcinie odbyły się Drużynowe Mistrzo-
stwa Powiatu Leszczyńskiego w Tenisie Stołowym. Drużyna z Dąbcza, w
składzie Mikołaj Marciszak i Nikodem Wawrzynowicz, po zaciętych poje-
dynkach zajęła drugie miejsce. Tym samym uczniowie zapewnili sobie
awans do turnieju rejonowego w Śmiglu.

Awansowali

W Toruniu odbyło się podsu-
mowanie XXXVI Międzynarodo-
wego Konkursu Plastycznego
„Moja przygoda w muzeum”, w
którym oceniono ponad dwa ty-
siące prac ze 139 placówek.
Wśród autorów prac byli repre-
zentanci Białorusi, Bułgarii, Chin,
Czech, Indonezji, Litwy, Łotwy,
Serbii, Słowenii, Turcji oraz
Ukrainy. W międzynarodowym
gronie nie zabrakło młodych artys-
tów z sekcji plastycznej Rydzyń-
skiego Ośrodka Kultury. 

Oto, co zdobyli: Dawid Skiba -
nagrodę ministra kultury i dzie-
dzictwa narodowego, Julia Smoła

– nagrodę prezydenta Torunia i
Szymon Kumolka – nagrodę To-
warzystwa Przyjaciół Muzeum
Okręgowego w Toruniu. Wyróżnie-
nia przyznano Wiktorii Gorwie i
Martynie Jurek.

Na wystawę zakwalifikowano
prace: Marii Otto, Szymona Zię-
cika, Macieja Zięcika, Weroniki
Pietrzak i Olgi Szwarczyńskiej. 

Rydzyńscy laureaci wraz z ro-
dzicami i Jerzym Koprasem, opie-
kunem sekcji, uczestniczyli w gali
podsumowującej konkurs. Wyjazd
był możliwy dzięki wsparciu
Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna. 

Przygoda w muzeum

Przedszkolacy z  Ry-
dzyny odwiedzili
przyjaciół z Jabłonny,
by wspólnie zebrać
maliny na plantacji
pana Radczuka. Była
praca, zajadanie się
owocami i dobra za-
bawa. Wspólną wy-
cieczkę dla dzieci
zorganizowały nau-
czycielki Beata Mu-
sielak i Grażyna
Klefas.

ROK w ramach projektu dofinansowania z Biblioteki Narodowej
zorganizował spotkanie z Magdaleną Witkiewicz, pisarką i autorką
między innymi książek zatytułowanych: "Szczęście pachnące wa-
nilią", "Pensjonat marzeń", "Szkoła żon", "Zamek z piasku" czy
"Panna roztropna". M. Witkiewicz jest autorką wierszy. Pisze także
dla dzieci i młodzieży. I właśnie z młodymi czytelnikami pisarka
spotkała się w Szkole Podstawowej w Rydzynie. 

13 września na strzelnicy KBS Rydzyna najcelniejsze oko miał
Jarosław Głowacki, i to on wygrał najważniejszą konkurencję -
strzelanie o tytuł Króla Żniwnego KBS Rydzyna.  Pierwszym Ry-
cerzem został Andrzej Kuźma, drugim Rycerzem Grzegorz Gin-
dera. Jarosław Głowacki oprócz tytułu Króla Żniwnego otrzymał
Tarczę Królewską.

- Średniacy podczas jesiennych spacerów poszukują darów przy-
rody, a jednocześnie odkrywają urokliwe miejsca - mówi nau-
czycielka Beata Musielak z Przedszkola Publicznego w
Rydzynie. Potem z kasztanów, patyczków czy żołędzi powstają
ciekawe prace, które odzwierciedlają kreatywność dzieci. 
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- Dzieci świetnie uchwyciły to,
co jest najtrudniejsze do zobrazo-
wania, bo niewidoczne dla oczu –
podkreślił Artur Nowak-Far,
wiceminister spraw zagranicz-
nych, podczas uroczystości wrę-
czenia dyplomów i nagród
laureatom  konkursu  plastycznego
pt. „Wszyscy równi – prawa czło-
wieka oczami dziecka”. Jedną z
docenionych była 10-letnia Zu-
zanna Maćkowiak z Rydzyny. 

Konkurs zorganizowało Minis-
terstwo Spraw Zagranicznych w
porozumieniu z Ministerstwem
Edukacji Narodowej. Celem było
promowanie wśród uczniów szkół

Gratulacje od ministra

podstawowych wiedzy na temat
praw człowieka. Zadaniem każ-
dego uczestnika było przygotowa-
nie pracy plastycznej nawiązującej
do tego tematu. 

Komisja konkursowa wyłoniła
11 laureatów i jednego zwycięzcę,
którzy z opiekunami zostali zapro-
szeni na podsumowanie konkursu.
Odbyło się ono 20 września w
gmachu Ministerstwa Spraw Za-
granicznych. Nagrody i dyplomy
wręczyli A. Nowak - Far, podsekre-
tarz stanu i Anna Wesołowska,
dyrektorka Departamentu Kształ-
cenia Ogólnego i Wychowania w
Ministerstwie Edukacji Narodowej. 

Ostatnie tegoroczne spotkanie na
strzelnicy zorganizowali rydzyń-
scy bracia kurkowi. Strzelanie Je-
sienne zgromadziło najbardziej
utytułowanych strzelców 2014
roku.  Leszek Dulat, nowy czło-
nek KBS, wygrał tarczę bracką.
Drugi był Zygmunt Głowacz,
trzeci Andrzej Kuźma. W konku-
rencji strzelania do tarczy pre-
zesa zwyciężył Andrzej Kuźma.
Za nim byli Łukasz Kaźmierczak i Tadeusz Szulc. Kura strącił Wie-
sław Musiał, drugi był Jerzy Koczorowski. Trzecie miejsce zajął
Łukasz Kaźmierczak.

Na boisku piłkarskim w Tarnowej Łące stanęli po jednej stronie
żonaci, po drugiej kawalerowie. Walka o bramki była zacięta i
ostatecznie zakończyła się zwycięstwem żonatych. Na ich koncie
było 5 bramek. Kawalerowie mieli o jedną mniej. 

11 listopada o godzinie
11. 11 rozpocznie się II
Rydzyński Bieg Niepo-
dległości. Do pokona-
nia będzie... 11
kilometrów. Do udziału
w wydarzeniu zachę-
cają burmistrz Grze-
gorz Jędrzejczak i radni
gminy Rydzyna.


