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To wydanie gazety
jest pierwszym w
2015 r. Zachęcamy do
czytania, a jednocześ-
nie polecamy na-
stępne wydanie gaze-
ty "Rydzyna Tu i
Teraz". Ukaże się w
kwietniu. 

Bracia kurkowi z Rydzyny
zadebiutowali na starcie
Biegu Sylwestrowego w
Lesznie. Dali sygnał do
startu kilkuset zawodnikom. 

W ubiegłym roku bracia kur-
kowi ogłosili wystrzałem rozpoczę-
cie Biegu Niepodległościowego w
Rydzynie. Zrobiło to wrażenie na
organizatorach leszczyńskiego
biegu. Do braci kurkowych zwrócili
się z prośbą, by wystrzałem można
było oznajmić start Biegu Sylwe-
strowego z Jednostki Wojskowej.
Tak też się stało. 

- Ucieszyliśmy się z zaprosze-
nia. Liczymy, że to nie był tylko ten
jeden raz. Mamy nadzieję, że to
początek miłej współpracy z orga-
nizatorami biegu w Lesznie - mówi
Mateusz Głowacz, prezes
Bractwa Kurkowego w Rydzy-
nie. 

Wystrzał został oddany z ar-
maty wiwatówki, którą skonstruo-
wali sami bracia kurkowi. 

- Wykonana została w 2001

roku, co było związane z poświę-
ceniem naszego sztandaru i dzie-
sięcioleciem bractwa - wspomina
Jerzy Koczorowski, zastępca
prezesa. 

Rzecz jasna nie każdy może
oddać wystrzał. Ze względów bez-
pieczeństwa wymagane jest prze-
szkolenie. Jedno jest pewne,
pojawienie się braci kurkowych na
starcie w Lesznie zrobiło niemałe
wrażenie. 

Zadebiutowali na starcie Biegu Sylwestrowego

Kazimiera
Winnicka jest
autorką książki
"Samodzielny
Pluton AK
“Kaczkowo".
Publikacja nie-
dawno opu-
ściła drukarnię. 

Autorka napisała, że kiedy 11 lis-
topada 2002 r. w Kaczkowie odsło-
nięto tablicę upamiętniającą
Samodzielny Pluton AK "Kacz-
kowo", w kręgu jej zainteresowań
znaleźli się ludzie, którzy podczas
wojny walczyli na tym terenie. 

"Zbierałam wspomnienia, doku-
menty, fotografie. W 2004 r. ukazała
się moja książka pod tym samym ty-
tułem. W 2014 r. - po 10 latach od
tamtego wydania - nazbierało się
więcej wiadomości i jest okazja, aby
książkę poszerzyć o nowe na-
zwiska, wspomnienia" - napisała K.
Winnicka w swojej książce. 

Autorka dziękuje osobom, które
wsparły powstanie drugiego wyda-
nia, a szczególnie Romanowi Tarce.
"który niestrudzenie ponawiał pro-
śbę o rozszerzenie treści książki i
udzielał wielu cennych wskazówek
jako naoczny świadek wydarzeń.
Dziękuję społeczności lokalnej,
Urzędowi Miasta i Gminy Rydzyna,
władzom powiatu leszczyńskiego,
dyrektorowi K. Olendrowi, że w
2007 r. mogła się odbyć piękna uro-
czystość nadania Szkole Podsta-
wowej w Kaczkowie z siedzibą w
Rojęczynie imienia Armii Krajowej
jako hołdu złożonego tym, którzy tu
walczyli, abyśmy mogli żyć i praco-
wać w pokoju". 

Wydawcą książki jest Urząd
Miasta i Gminy. 

Hołd złożony AK

Rocznicę wyzwolenia Rydzyny spod okupacji hitlerowskiej upamiętnili samorządowcy z burmistrzem
Kornelem Malcherkiem. Złożyli kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym rozstrzelanie mieszkańców
Rydzyny. 



[ 2 ] RYDZYNA TU I TERAZ

W jaki sposób połączyć przy-
jemne z pożytecznym? No
chociażby organizując bal
karnawałowy. Zorganizowała
go Rada Rodziców Gimnaz-
jum w Rydzynie. Najważniej-
sza była dobra zabawa, ale
przy okazji zebrano pieniądze
na budowę "Biblioteki XXI" w
budynku szkoły. 

Impreza odbyła się 31 stycznia
w świetlicy w Nowej Wsi. Jolanta
Kotyś, dyrektorka Gimnazjum, dzię-
kuje wszystkim gościom za udział w
balu, rodzicom uczniów za zaanga-
żowanie, organizatorkom za duży
wkład pracy, pieczenie placków,
przygotowania kulinarne i logis-
tyczne. Są też podziękowania dla
uczniów klas II i III, którzy spisali się
znakomicie obsługując gości za-
bawy. 

- Sami nie dalibyśmy rady przy-
gotować tego przedsięwzięcia. Bez
przyjaciół szkoły i sponsorów nie
odbyłaby się loteria fantowa - mówi
Jolanta Kotyś. 

Wsparcie okazali:  

Kornel Malcherek - burmistrz miasta
i gminy Rydzyna, Biuro Ekspert Leszno -
Czesław Sumela, Marian Biernat radny z
Dąbcza, Restauracja Eden, Eden Green
Spa&Sport Club, Bomis w Lesznie,
Hydro - Kan w Lesznie, Pizzerii Latina w
Pawłowicach, Dystrybutor Pasz i Kon-
centratów firmy Nutrena Tomasz Galon,
Adam Kubicki - Sklep Spożywczy w Dąb-
czu, Piekarnia Maćkowiak w Osiecznej,
Bar Ameryka - Mieczysław Iwanicki, Res-
tauracja La Calma, Luna - Marcin Mo-
chalski, Margo Kabinet Kosmetyczny M.
Wawrzyniak, Apteka św. Anny, Kiosk -
Rydzyna, ul. Konstytucji 3 Maja, Tatiana
Bańkowiak, Paweł Gabryszak, Halina
Giera, Fitness Planet - Magdalena
Pauch, Stanisław Szewczyk, Karol Drew-
niak, Cukiernia Konieczny, Irena Jan-
kowska, Sklep Porzucek, Sklep ABC
Wleklik - Dąbcze, Salon Sukien Ślubnych
"Elżbieta" w Lesznie, ul. Wolności,
Domex - Kuśnierek, Gabinet Fryzjerski -
Marta Dembicka, Piekarnia Gierczak -
Wschowa, Paulina i Łukasz Wawrzyniak,
Lespin, Anna Serwicka - sołtys Lasotek,
sołtys Tworzanic, Skok Jaworzno, "Sed"
Edmund Sawicki - Góra, Bernadeta No-
wicka, Środowiskowy Dom Samopo-
mocy - Góra, Kwiaciarnia "Kamila"
Dąbcze, Aldona Kamińska, Grażyna
Baum, Odlewnia Żeliwa p. Kaczmarek -
Dobramyśl, Iwona Juskowiak, Rada So-
łecka Dąbcza.

Na bibliotekę XXI wieku

Mapa Wielkopolan

- Kluczową wartością projektu
jest budowanie lokalnej i regional-
nej tożsamości, ukazanie dobrych
wzorców i przykładów, że bohate-
rowie są "wśród nas" oraz wyrów-
nanie szans uczniów poprzez
naukę - mówi nauczycielka Jo-
anna Kosmowska. 

W ramach programu dzieci,
razem z uczniami innych gmin wo-
jewództwa, tworzą encyklopedię
Wielkopolan, w której znajdują się
multimedialne wpisy poświęcone
postaciom działającym na rzecz
gmin Wielkopolski. Encyklopedia
jest efektem pracy zespołów pro-
jektowych, które w Szkole Podsta-
wowej w Kaczkowie pracują pod
kierunkiem nauczycielek Joanny
Kosmowskiej i Kazimiery Winnic-
kiej. 

Uczniowie wybrali kilka postaci,
których życiorysy teraz zgłębiają.
To Kazimiera Różyńska, dzięki któ-

rej powstał Zespół Tańca Ludo-
wego Moraczewo, Elżbieta
Szpecht - Rutecka - nieżyjąca
dziennikarka, ksiądz Wojciech Pro-
stak - były proboszcz parafii w
Kaczkowie oraz Jerzy Kopras - in-
struktor Sekcji Plastycznej w Ry-
dzyńskim Ośrodku Kultury. 

- Wpisy tworzą swoistą "mapę
Wielkopolan" opisanych i umiesz-
czonych ze względu na miejsce ich
urodzenia. Encyklopedia jest wi-
doczna w Internecie jako bez-
płatny serwis społecznościowy
dzieci z Wielkopolski (www.cdew.
pl). Do tej pory pojawiły się w niej
noty biograficzne, zdjęcia, filmy i
wywiady opisujące około 900 ce-
nionych Wielkopolan. W tegorocz-
nej edycji dzieci opiszą życie
również tylu osób - dodaje J. Kos-
mowska. 

Na zdjęciu uczniowie z Kacz-
kowa. 

Powstaje kolejna część cyfrowej encyklopedii Wielkopolan.
Mają do niej trafić mieszkańcy gminy Rydzyna, znani ze swo-
jej działalności w różnych sferach życia. Nad opracowaniem
not biograficznych pracują uczniowie Szkoły Podstawowej w
Kaczkowie. Mocno zaangażowali się w drugą edycję  projektu
"eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia
Wielkopolan". 

Barbara Kuchta i Mirosława Woźniak były bohaterkami stycznio-
wego spotkania Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Rydzynie. Jubilatkom życzono zdrowia, szczęścia i
wszelkiej pomyślności w życiu. Wcześniej życzenia odebrał Kazi-
mierz Krawiec. 

Siedemdziesiąta rocznica
wyzwolenia Rydzyny miała
sportową odsłonę. Odbył się
turniej piłki nożnej pod pat-
ronatem burmistrza Kornela
Malcherka. 

W Środowiskowej Hali Sporto-
wej do walki o bramki stanęły ze-
społy ze szkół podstawowych z
Rydzyny, Dąbcza i Kaczkowa.
Każda placówka wystawiła dwie
drużyny: chłopców i dziewcząt. Li-
derem rozgrywek okazała się
Szkoła Podstawowa w Rydzynie.
Reprezentacje w każdej kategorii,
pod przewodnictwem nauczyciela
Karola Matuszewskiego, stanęły

na najwyższym stopniu podium.
Drugie miejsce zajęło Dąbcze,
także w kategorii dziewcząt i
chłopców. Trzecią drużyną turnieju
było Kaczkowo. Drużyny dostał
medale, a dla zwycięzców były pu-
chary. Każdy zawodnik otrzymał
również biało - czerwoną flagę. 

Dzień później rywalizowali do-
rośli. Wygrała drużyna z Kacz-
kowa. Drugim zespołem turnieju
byli Rycerze Rydzyna. Kolejne
miejsca należały do drużyn: RKS,
Unijna Rydzyna i Dąbcze. Najlep-
szym strzelcem został Adrian Rze-
pecki, najlepszym bramkarzem
Kacper Woźniak. 

Turniej zwycięstwa
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Jednogłośnie za budżetem

Planowe dochody szacowane
są w wysokości 24.294.819 zł. Do-
chody bieżące budżetu wynoszą
23.704.819 zł, natomiast dochody
majątkowe planowane są w wyso-
kości 5900 zł. Wydatki bieżące - m.
in. wynagrodzenia i pochodne oraz
pozostałe koszty działalności bie-
żącej, wydatki na obsługę długu,

dotacje, rezerwa ogólna budżetu,
mają wynieść 21.229.039 zł. Sa-
morząd w tym roku planuje wydatki
majątkowe w wysokości 2.765.780
zł. Planowane wydatki ogółem sta-
nowią 23.994.819 zł. W przyszło-
rocznym budżecie według
szacunków nadwyżka budżetowa
ma wynieść 3000 zł. Zostanie

przeznaczona na spłatę zobowią-
zań z tytułu zaciągniętych kredy-
tów, pożyczek oraz emisji obligacji
komunalnych.

Największe fundusze pochłonie
oświata - 12,6 mln zł. To połowa
ogółu wydatków. Na bieżące utrzy-
manie szkół podstawowych i gim-
nazjum wraz z dowożeniem
uczniów do placówek, samorząd
zaplanował wydać 8,1 mln zł. Na
ten cel gmina ma otrzymać z bu-
dżetu państwa część oświatową
subwencji ogólnej w wysokości 6,8
mln zł. Jak co roku oświata wy-
maga dofinansowania dochodami
własnymi. W dalszym ciągu zatem
pogłębia się różnica pomiędzy
otrzymywaną "subwencją oświa-
tową" a realnymi wydatkami na to
zadanie - w 2015 r. gmina dołoży z
własnych środków ponad 1,3 mln
zł do wydatków bieżących.

W 2015 r. priorytetowym zada-
niem inwestycyjnym w sferze
oświatowej będzie zakończenie
rozbudowy z przebudową budynku
Szkoły Podstawowej w Dąbczu.
Całość prac pochłonie około 1,7
mln zł.

W budżecie zarezerwowano
pieniądze na kontynuację zadań z
zakresu poprawy bezpieczeństwa
przy ciągach komunikacyjnych.
Gmina przekaże 300 tys. zł na
pomoc finansową dla powiatu lesz-
czyńskiego potrzebną przy realiza-
cji inwestycji. Chodzi o
przebudowę dróg powiatowych nr
4800P i nr 4803P od Dąbcza do
Rynku w Rydzynie wraz z budową
ciągu pieszo - rowerowego (na
zdjęciu).

Kolejne zadania na ten rok to
przebudowy ulicy Łąkowej w Ry-
dzynie i drogi gminnej w Kaczko-
wie. Ponadto samorząd planuje
rozpoczęcie prac projektowych
związanych z przebudową drogi
gminnej: ulic Stanisława Lesz-
czyńskiego oraz Jana z Czerniny
w Rydzynie.

Postawiono na dalszą rozbu-
dowę sieci wodociągowej i kanali-
zacyjnej w gminie oraz budowę
oświetlenia ulicznego. Na oba za-
dania przeznaczono po 100 tys. zł.
Gmina w dalszym ciągu realizo-
wać będzie działania w zakresie
ochrony środowiska. W tym roku
samorząd zaplanował 30 tys. zł
dotacji na dofinansowanie budowy
przydomowych oczyszczalni i usu-
wanie azbestu.

Bez głosu sprzeciwu Rada Miejska Rydzyny przyjęła budżet
na 2015 rok. Dla mieszkańców jest ważne, że w dokumencie
nie ma zapisów o podwyżkach podatków i opłat lokalnych.
Są za to ujęte inwestycje, które spowodują rozwój gminy. 

Jest nowy Zarząd Organiza-
cji Turystycznej Leszno - Re-
gion. Powołano również
nowy skład Komisji Rewizyj-
nej. Wśród członków jest Łu-
kasz Bartkowiak, wice-
burmistrz gminy Rydzyna. 

W czasie wyborów, w tajnym
głosowaniu, wybrano nowy pięcio-
osobowy Zarząd. Przewodniczą-
cym został Piotr Jóźwiak,
wiceprezydent Leszna. Na wice-
przewodniczącego wybrano Ro-
berta Kasperczaka, wicestarostę
powiatu leszczyńskiego. Obo-
wiązki sekretarza powierzono Jac-
kowi Karmińskiemu, wójtowi gminy
Lipno. Skarbnikiem został Sławo-
mir Mocek, leszczyński radny,
członkiem Zarządu Andrzej Piet-
rula, wójt Krzemieniewa. 

Joanna Karkowska z Przemętu
została wybrana na przewodni-
czącą Komisji Rewizyjnej. Człon-
kami komisji zostali: Marek Lorych

ze Święciechowy, Stanisław Gla-
piak z Osiecznej i Łukasz Bartko-
wiak, wiceburmistrz gminy
Rydzyna. 

Organizacja Turystyczna
Leszno - Region zrzesza samo-
rządy regionu leszczyńskiego oraz
instytucje związane z ruchem tury-
stycznym. Wspólnie promują pro-
dukty turystyczne regionu.
Członkami stowarzyszenia są
gminy: Leszno, Święciechowa,
Osieczna, Rydzyna, Lipno, Krze-
mieniewo, Wijewo, Przemęt oraz
Powiat Leszczyński.

Wiceburmistrz w OT Leszno-Region

16 lutego będzie miał się dyżur
radny Hieronim Kochanek, a 23 lu-
tego radny Jan Nawrotkiewicz. W
marcu odbędzie się 5 dyżurów rad-
nych. Pełnić je będą: Piotr Patek
(2.03), Jan Pawelski (9.03), Marcin
Pierzchała (16.03), Leszek Skro-

bała (23.03) i Bonifacy Skrzypczak
(30.03). W kwietniu dyżury będą
mieli radni Waldemar Szewczyk
(13.04) i Marcin Urbanowicz
(20.04). 

Dyżury radnych odbywają się w
Urzędzie Miasta i Gminy w Rydzy-
nie, w pokoju nr 10 (salka) w godz.
od 14 do 15.

Roman Skiba, przewodniczący
Rady Miejskiej, dyżuruje co ponie-
działek w godz. od 15 do 16.

Dyżury radnych
w Urzędzie 

Zakończono pierwszy etap
realizacji jednej z większych
inwestycji na terenie gminy,
czyli rozbudowę wraz z prze-
budową obiektu szkolnego
w Dąbczu. 

Niski budynek zostanie posze-
rzony o nowe skrzydło w kierunku
sali sportowej. Tam znajdą się 3
sale lekcyjne dla najmłodszych
uczniów, sanitariaty, pomieszcze-
nia administracyjne i techniczne

oraz duża sala dla pięciolatków z
przedszkola, aby wcześniej mogły
się adaptować do nauki w szkole.
To rozwiązanie pozwoli również na
przyjęcie większej liczby dzieci do
Przedszkola w Dąbczu. 

Wykonawcą robót budowla-
nych jest firma Usługi Budowlane -
Piotr Giera z Ponieca, która złożyła
najkorzystniejszą ofertę w prze-
targu nieograniczonym. Zakończe-
nie prac budowlanych
zaplanowano do 31 lipca. 

Gotowe do końca lipca
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W Dąbczu powstała Akade-
mia Tenisa Stołowego dla
dzieci. Projekt finansują
Klub Sportowy Wamet z
Dąbcza oraz Urząd Miasta i
Gminy w Rydzynie. Patronat
nad akademią sprawuje
Wang Zeng Yi, mistrz Europy
w grze podwójnej oraz
uczestnik igrzysk olimpij-
skich w Londynie. 

Do udziału w treningach klub
zaprasza wszystkie dzieci uro-
dzone w 2002 r. i młodsze.

- Cieszymy się, że wreszcie
udało nam się sfinalizować start

akademii. Dotychczas słynęliśmy z
tego, że organizowaliśmy najlep-
sze eventy w tej części Polski.
Mam nadzieję, że teraz Dąbcze
kojarzyć się będzie także ze szko-
leniem najmłodszych adeptów -
mówi Mateusz Przybył z Wa-
metu Dąbcze.

Wszystkie zajęcia akademii
będą konsultowane z Wangiem
Zeng Yi. 

Więcej o treningach na stronie
www.dabcze.e-pingpong.pl oraz
pod numerem telefonu 721 - 313 -
920.

Udział w zajęciach jest bez-
płatny.

Akademia Tenisa Stołowego Młodzi badacze przyrody
wyposażeni w lornetki "po-
lowali" na ptaki, które 23
stycznia żerowały w parku
przy Zamku w Rydzynie. I co
z tego wyszło? 

23 stycznia młodzież doliczyła
się 165 ptaków z 10 gatunków. Ka-
czek krzyżówek było aż 94. Poza
tym młodzież odnotowała obec-
ność: 28 kosów, 22 bogatek, 9
gilów, 6 kowalików, 2 sójek oraz
mazurka, dzięcioła dużego, mod-
raszki i dzwońca. 

W zimowym liczeniu ptaków
udział wzięli uczniowie z Kółka
Przyrodniczego, które działa w
Szkole Podstawowej w Rydzynie:
Michał Wajda, Marcin Poślednik,
Maurycy Szulc, Michał Duszewski,
Marek Strużyna, Zuzanna Fajfer,
Barbara Wojczyk, Wiktoria Pia-
secka, Marta Nowicka, Paweł
Szczepaniak, Anna Urban, Wikto-
ria Sułek, Filip Skrzypczak, Ma-
ksymilian Paszek i Kacper Mańka.
Zajęcia poprowadził Janusz Mali-
czak. 

Z lornetkami na ptaki

Na zaproszenie sołtys Kacz-
kowa Małgorzaty Gorczyńskiej -
John i Rady Sołeckiej Kaczkowa
wystąpił Chór i Kapela Gospel
Śrubki pod dyrekcją Anny Śródy. 

- Grupę tworzą głównie miesz-
kańcy Leszna, amatorzy, którzy
chcą śpiewać, grać, razem robić

coś fajnego - powiedziała nam
Anna Śróda, założycielka ze-
społu. 

Koncert w Kaczkowie odbył się
z okazji Święta Trzech Króli. Wcześ-
niej zespół występował w Gostyniu i
Lesznie. Na koncert złożyło się 15
utworów religijnych gospel. 

Gospel na Trzech Króli

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rydzynie przygotowali program
artystyczny dla babć i dziadków z okazji ich świąt, które przypa-
dają 21 i 22 stycznia. Na widowisko złożyły się recytacje, piosenki
i bardzo udany występ taneczny. Uczniowie wystąpili na zapro-
szenie Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Rydzynie. 

OGŁOSZENIA DROBNE
Drewno kominkowe, kora 
ogrodowa tel. 509 53 82 79

W Gimnazjum w Rydzynie ro-
zegrano turniej tenisa stołowego
dziewcząt i chłopców. 

Wśród zawodniczek najlepsza
była Paulina Antoniak z klasy II b.
Za nią znalazły się Maja Piecho-
wiak z klasy II b i Weronika Wilusz
z klasy I b. 

Wśród panów liderem był Kamil

Pacholski, reprezentant klasy II c.
Drugie miejsce zajął Mikołaj
Nowak z klasy I d. Ostatni na pudle
był Dawid Wojtkowiak z klasy III b. 

Drugoklasiści liderami
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Premiera w Jabłonnej
Przy widowni zapełnionej po
brzegi odbyła się premiera
przedstawienia, które po-
wstało za sprawą nauczy-
cielki Grażyny Klefas oraz
dzieci i rodziców. 

Przedszkole w Jabłonnie pro-
wadzi zajęcia związane ze zdro-
wym trybem życia i do tego tematu
nawiązywał spektakl zatytułowany
"Żeby zdrowym być, trzeba zdrowo

żyć". To, co ważne, przekazywano
w sposób zabawny. Salwy śmie-
chu słychać było niemal co chwila. 

Grażyna Klefas napisała sce-
nariusz, zajęła się reżyserią i wy-
brała aktorów, którymi byli rodzice
i dzieci z Jabłonny. Bardzo po-
mocna przy powstaniu spektaklu
okazała się Anna Szmecht, nau-
czycielka w Szkole Podstawowej w
Rydzynie. W spektaklu zagrała
anioła, jedną z głównych postaci.

To było jasełka inne niż wszystkie. W widowisku wystąpili mię-
dzy innymi: dziewczynka z zapałkami, Pinokio i Calineczka. Ja-
sełka przygotowali czwarto- i piątoklasiści ze Szkoły
Podstawowej w Rydzynie. Uczniowie nad widowiskiem praco-
wali z siostrą Justyną Dombek. 

Do stajenki przybyli niezwykli goście, bohaterowie bajek dobrze znanych
dzieciom. Dary przekazywali także: Jaś i Małgosia, Smerfetka, Czerwony
Kapturek, Pszczółka Maja, Sierotka Marysia, Rybak ze złotą rybką i Kop-
ciuszek. Wspólnie chcieli uwrażliwić widzów i zwrócić ich uwagę na drugiego
człowieka. Przedstawienie mówiło o miłości braterskiej, odwadze do mó-
wienia prawdy, dzieleniu się swoim czasem z innymi, i nie tylko nim, uczci-
wości oraz o walce z lenistwem i zazdrością. Nowoczesne podejście do
tematu sprawiło, że ważne treści głębiej zapadły w pamięć oglądających. 

W przygotowanie spektaklu zaangażowali się nie tylko uczniowie, ale
także rodzice. Bo to właśnie ich zasługą były stroje, w których aktorzy wy-
stąpili. Z kolei dekoracje - anioły wykonali uczniowie. Gratulacje należą się
Agnieszce Bielickiej, która przygotowała oprawę muzyczną. 

Na początku stycznia jasełka obejrzały dzieci z przedszkola, a potem
mieszkańcy. 

Wyjątkowe jasełka

Uczniowie rydzyńskiej podstawówki z klas I a (z udziałem uczniów
klasy IV a), I c, II a i II b zorganizowali spotkania opłatkowe połą-
czone z jasełkami. Do udziału zaproszono rodziców uczniów. 

W Archiwum Państwowym w Lesznie można obejrzeć wystawę,
która powstała z okazji 70. rocznicy wyzwolenia Leszna spod okupa-
cji hitlerowskiej. Wśród licznych zdjęć i dokumentów są materiały do-
tyczące naszej gminy. Są zdjęcia związane z rozstrzelaniem Polaków
w Rydzynie, których ukarano za wywieszenie biało - czerwonych flag.
Tragedia wydarzyła się 28 stycznia 1945 r. Uwagę przykuwa fotogra-
fia spalonego przez Rosjan Zamku w Rydzynie. Wystawę można zwie-
dzać do końca marca.  Archiwum mieści się przy ulicy Solskiego. 

Wystawa w archiwum
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Grupa Kotki z Przedszkola w Rydzynie bierze udział w akcji
"Klub Czytających Rodziców". Odbywa się ona przy dużym
zaangażowaniu dorosłych. Z dziećmi czytają mamy, ojcowie,
babcie, ciocie i wujkowie. 

Głośne czytanie dzieciom ma zachęcić najmłodszych do kontaktu z
książkami. Rozbudza to wyobraźnię, ubogaca język i ćwiczy pamięć. 

- Słuchanie bajek rozwija również dziecko emocjonalnie, poprawia jego
koncentrację oraz wzmacnia poczucie wartości. Dzieci z ogromną uwagą
słuchają bajek, legend, opowiadań i naprawdę wiele się z nich uczą, po-
trafią zadawać pytania, które są czasami bardzo dociekliwe, a to świad-
czy o ich dużej wyobraźni, którą musimy rozwijać między innymi poprzez
głośne czytanie - uważa nauczycielka Beata Musielak. 

Klub czytelników

Od 9 stycznia Klub Sportowy RKS Rydzyniak Rydzyna rozpoczął
okres przygotowań do rundy wiosennej. Pod wodzą nowego tre-
nera Jakuba Pujanka i z udziałem kilku nowych zawodników jest
pełna mobilizacja. Treningi odbywają się w terenie i pod dachem.
To między innymi zajęcia z aerobiku, który przy współpracy Fit-
ness - Planet przeprowadziła Magdalena Pauch. 

Wang Zeng Yi, uczestnik igrzysk olimpijskich w Londynie i mistrz
Europy w grze podwójnej z 2013 r., przyjechał do Dąbcza, by
spotkać się z tenisistami stołowymi Wametu Dąbcze. W czasie
dwudniowego obozu zawodnicy z Dąbcza uczestniczyli w czte-
rech sesjach treningowych. Mistrz przekazywał cenne rady o tech-
nice i szybkości. Każdy zawodnik mógł przekonać się jak to
wygląda w mistrzowskim wykonaniu, grając z Wang Zeng Yi. / Fot.
Maciej Frąckowiak

Na początku stycznia Dąb-
cze gościło zawodników
rundy Pucharu Polski edycji
wielkopolskiej w grupie B.
Zwycięstwo należało do teni-
sistów stołowych II - ligowej
Polonii Śmigiel, którzy w fi-
nałowym meczu pokonali
gospodarzy Wamet Dąbcze
4:1.

W rozgrywkach uczestniczył
również zespół Burza II Drzecz-

kowo, który ostatecznie zajął trze-
cie miejsce. Zawodnicy Krotosza
Krotoszyn, którzy w ubiegłym roku
w Dąbczu sięgnęli po zwycięstwo,
teraz  znaleźli się na ostatnim miej-
scu. 

Atrakcją pierwszej rundy Pu-
charu Polski edycji wielkopolskiej
był pokazowy mecz samorządow-
ców z żużlowcami. Kto wygrał?
Mecz był bardziej rozrywką, dla-
tego obie drużyny ustaliły, że wynik
jest remisowy. 

Puchar Polski

Z inicjatywy Katarzyny Braszki i burmistrza Kornela Malcherka żuż-
lowcy Unii Leszno - Piotr i Przemek Pawliccy spotkali się z uczniami
Szkoły Podstawowej w Rydzynie. / fot. Sławomir Zygner
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RYDZYNA TU I TERAZ

21 stycznia Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi gościło lau-
reatów Ogólnopolskiego Konkursu "Kwiaty dla Babci, kwiaty dla
Dziadka". Zuzanna Maćkowiak zajęła drugie miejsce, a Sandra
Smoła otrzymała wyróżnienie. Obie uczęszczają na zajęcia do Sek-
cji Plastycznej w Rydzyńskim Ośrodku Kultury. Organizatorem kon-
kursu było Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole w Warszawie.

Ponad 50 wykonawców zagrało w jasełkach wystawionych przez
Szkołę Podstawową w Dąbczu. Widowisko przygotowała kate-
chetka Alina Ławecka z pomocą: Anety Kachel, Danuty Gajew-
skiej i Sandry Ratajczak. Na publiczności wrażenie zrobiła nie
tylko gra uczniów, ale także stroje i dekoracje. Przedstawienie od-
było się w Sali Wiejskiej.

Łabędzie upodobały sobie zbiornik w Dąbczu. W jedną ze stycz-
niowych niedziel doliczyliśmy się kilkunastu ptaków, które pływały
małymi stadami. Na pewno są atrakcją dla spacerowiczów,
zwłaszcza tych najmłodszych. 

Która świetlica w gminie miała najładniejsze drzewko bożonarodze-
niowe? Jury zdecydowało, że Jabłonna. Choinka została przystrojona ozdo-
bami wykonanymi własnoręcznie przez dzieci. Beata i Wiesław Nowak z
Tworzanic udekorowali Świetlicę Wiejską w Tworzanicach. Ich wysiłek do-
ceniono i nagrodzono przyznaniem drugiego miejsca. Dekoracje dzieci z
Kłody trafiły na świąteczne drzewko, które znalazło się na trzeciej pozycji.
Wyróżniono państwa Nowackich z Rydzyny za świąteczne oświetlenie ze-
wnętrzne domu.  Konkurs zorganizował Rydzyński Ośrodek Kultury. 

Najpiękniejsze w gminie

Choinka nagrodzona
drugim miejscem została

zgłoszona przez
Tworzanice. 

Zwycięska
choinka ozdo-

biona przez
dzieci

z Jabłonny. 
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Tomasz Mrozek, zawodnik klubu Wamet Dąbcze, w Grand Prix
Polski w kategorii żaków w Łodzi zajął trzecie miejsce. W Brzegu
Dolnym został sklasyfikowany na szóstej pozycji. Sportowe suk-
cesy docenili Kornel Malcherek, burmistrz gminy Rydzyna i Jaro-
sław Wawrzyniak, starosta powiatu leszczyńskiego. 

Pierwszy poniedziałek miesiąca w Przedszkolu w Dąbczu odbywa
się pod hasłem konkretnego warzywa lub owocu. W czasie nie-
dawnych zajęć mowa była o bananach. A ponieważ dzieci lubią te
owoce, to chętnie przystały na propozycję przygotowania deserów
i koktajli - co oczywiste - z bananów. 

Przedstawiciele kilku hufców spotkali się w Dąbczu na kursie
przewodników. Organizował go Międzyhufcowy Zespół Kadry
Kształcącej Hufców: Leszno, Jarocin, Śmigiel, Kościan i Rawicz.
Było to szkolenie dla osób, które chcą rozpocząć pracę z zuchami
lub harcerzami. 

To było wyjątkowe wykonanie kolęd. Dzieci z Przedszkola Pub-
licznego wystąpiły na rydzyńskim rynku. Pomysł wyszedł od bur-
mistrza Kornela Malcherka.

"Góra Grosza" urosła w Szkole Podstawowej w Rydzynie. Zaangażowanie uczniów
pozwoliło uzbierać 830 zł i 59 groszy. Pieniądze trafiły na konto ogólnopolskiej akcji,
która wspiera podopiecznych domów dziecka i placówek opiekuńczych. Uczniowie z
Rydzyny udowodnili, że dzięki dokładaniu grosza do grosza można zrobić dużo do-
brego. 
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Ulatniający się dwutlenek
węgla jest niebezpieczny dla
zdrowia, a nawet życia. Jak
duże stanowi zagrożenie,
uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Rydzynie dowiedzieli
się na spotkaniu z mł. asp.
Piotrem Mulczyńskim z Ko-
mendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Lesznie. 

Uzmysłowił on młodzieży, że
czad jest bezwonny, nie ma koloru

i przede wszystkim jest bardzo tru-
jący. I to właśnie powoduje, że jest
tak groźny. 

W czasie spotkania P. Mulczyń-
ski mówił również o prawidłowych
reakcjach w sytuacji, kiedy w domu
pojawi się czad czy ogień. 

Podobne spotkania odbyły się
w pozostałych szkołach w gminie
Rydzyna. Komenda Miejska PSP
w Lesznie szkolenia dla młodzieży
zorganizowała w całym powiecie
leszczyńskim. 

Ostrzeżenie przed czadem

Nagrody rozdane
Rozdano nagrody w ramach
projektu i dofinansowania,
jakie otrzymał ROK Biblio-
teka Publiczna Miasta i
Gminy Rydzyna z programu
realizowanego przez Biblio-
tekę Narodową. Był to
"Zakup nowości wydawni-
czych zgodnie z potrzebami
partnerskich bibliotek szkol-
nych" Priorytet I. 

Pierwsze podsumowanie od-
było się w Dąbczu. Wcześniej
uczniów zachęcono do udziału w

konkursie plastycznym na plakat
okładki do jednej z nowo zakupio-
nych książek dla dzieci w ramach
współpracy z biblioteką szkolną.
Nagrody otrzymały: Wiktoria
Gorwa - pierwsze miejsce, Jagoda
Piesyk - drugie i Zuzanna Wojtko-
wiak - trzecie. 

Kolejne nagrody rozdano w
Szkole Podstawowej w Rydzynie.
Pierwsze miejsce zajęła Maria
Kostrzewa - drugie Olga Szwar-
czyńska, a trzecie - Hania Marci-
niak. Jury wyróżniło pracę
Zuzanny Fajfer.
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Babciom i dziadkom dedykowany był apel przygotowany przez drugoklasistów ze Szkoły Podstawowej w Dąbczu. Niespodzianką dla
gości były występy i medale wręczone przez uczniów. 

Dzień Babci i Dziadka przedszkolacy z Rydzyny uczcili w Ry-
dzyńskim Ośrodku Kultury. Goście obejrzeli jasełka, wysłuchali
życzeń, wierszyków i piosenek. Potem była zabawa i wspólne
zdjęcia. 

Karnawałowe szaleństwo w grupie Puchatki w Przedszkolu Pub-
licznym w Rydzynie. Na balu przebierańców bawili się razem
dzieci i rodzice. Organizatorzy dziękują rodzicom i sponsorom. W
przygotowanie imprezy zaangażowana była także nauczycielka
Violetta Wrotyńska.

Po raz drugi w Rydzynie zorganizowano Orszak Trzech Króli.
Utworzony przez mieszkańców przeszedł od kościoła na rynek, a
tam odbyły się jasełka i śpiewanie kolęd. 

Tomik poezji zatytułowany "Z okna mojego życia" wyszedł spod
pióra Gabriela Roszaka z Kłody. Promocja publikacji odbyła się
w Zamku w Rydzynie z udziałem przyjaciół i znajomych poety.
Wieczór w Zamku był spotkaniem nie tylko z wierszami, ale także
z muzyką. Dla gości wystąpili członkowie zespołu Retrospectiv z
liderem Jakubem Roszakiem, synem G. Roszaka. 
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Sto lat dla przewodniczącego
Minęło dziesięć lat odkąd
Wacław Mróz został prze-
wodniczącym Koła.  

- Jesteśmy wdzięczni za
uśmiech i dobre rady - mówili
członkowie Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Rydzynie, a słowa kierowali do
Wacława Mroza. 

Wacław Mróz postawił na inte-

grację członków Koła. A najlepiej
wychodzi ona podczas spotkań,
imprez i wyjazdów. I tak od 10 lat. 

"W ciągu tych wszystkich lat
byłeś dla nas najlepszym przyja-
cielem, na którym zawsze można
polegać, który zawsze służy po-
mocą i wsparciem. Za to wszystko
pragniemy podziękować składając
najlepsze życzenia na dalsze lata"

- odczytano w czasie spotkania ju-
bileuszowego. 

Pod życzeniami podpisali się
koleżanki i koledzy z Koła oraz
członkowie Zespołu Śpiewaczego
Rydzyniacy. 

Potem było głośne "Sto lat" i
wiele, wiele miłych słów pod adre-
sem przewodniczącego. 

Komenda Miejska Państwo-
wej Straży Pożarnej w Lesz-
nie podsumowała 2014 rok.
W statystykach ujęto dane z
powiatu leszczyńskiego, w
tym z gminy Rydzyna. 

W ubiegłym roku na terenie na-
szej gminy doszło do 20 pożarów.
To o 6 więcej w porównaniu z 2013
r. Mniej było miejscowych zagro-
żeń. W 2013 r. było ich 50, w 2014
- 46. Aż 8 było fałszywych alar-
mów. W 2013 r. strażacy odnoto-
wali tylko jedno takie zdarzenie.
Owe fałszywe alarmy mają zwią-
zek z sytuacjami kiedy straż otrzy-
muje zgłoszenie o zagrożeniu, a
wysyłane jest ono przez monito-
ring obiektu. 

- W takich przypadkach mu-
simy zadysponować siły. I wyłącz-
nie strażacy mogą, po
sprawdzeniu obiektu, taki alarm
odwołać. Zgodnie ze zmienionymi
przepisami nie może tego zrobić
administrator budynku - tłumaczy
Stanisław Biernaczyk, rzecznik
prasowy Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w
Lesznie. 

Straty spowodowane pożarami
w 2014 r. wyniosły 32 tys. zł. Straty
z powodu miejscowych zagrożeń
zamknęły się kwotą ponad 212 tys.
zł. Uratowano mienie wartości 550
tys. zł. 

Statystyki

W Warszawie odbyła się gala
konkursu plastycznego pt.
"Dla mojej Babci, dla mojego
Dziadka - edycja góralska".
Do udziału osoby z całej Pol-
ski zaprosiła Fundacja “Żyj z
Pasją”. Wśród laureatów po-
jawili się Aleksandra Łoś i
Dawid Skiba. 

W ocenie jury praca Aleksandry
zasłużyła na pierwsze miejsce w
kategorii wiekowej od 13 do 16 lat.
W kategorii od 6 do 12 lat autorem
najlepszej pracy był Dawid. Oboje
uczęszczają na zajęcia Sekcji Pla-
stycznej w Rydzyńskim Ośrodku
Kultury i są podopiecznymi Je-
rzego Koprasa.

Zwycięzcy otrzymali zaprosze-
nia na wakacyjne obozy pla-
styczne i artystyczne - Aleksandra
do Zakopanego, a Dawid w Góry
Świętokrzyskie - Huty Szklanej.

W nagrodę
na obóz

Z inicjatywy sołtysa Stanisława Wilczkowiaka i
Rady Sołeckiej w świetlicy w Przybiniu odbyło
się spotkanie z gwiazdorem, który miał pre-
zenty dla dzieci. Najmłodszych mieszkańców
zaproszono również do zabaw i konkursów. 
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Lubisz śpiewać i pamiętasz
piosenki z dzieciństwa?
Jeśli tak, koniecznie zgłoś
się do udziału w "Koncercie
karaoke - dorośli dzieciom". 

Rydzyński Ośrodek Kultury

Karaoke dla
dorosłych

Gdyby w dniu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Rydzynie pojawił się Jurek Owsiak, powiedziałby “wielkie
dzięki”. Skierowałby słowa najpierw do wolontariuszy, którzy
od rana do wieczora zbierali grosz do grosza i złotówkę do
złotówki. A potem podziękowałby mieszkańcom gminy, któ-
rzy do puszek z czerwonym serduszkiem wrzucali pieniądze
przeznaczone na pomoc dzieciom i seniorom.

- Ostatecznie sztab przy Rydzyńskim Ośrodku Kultury zebrał
10.929,62 złotego - przekazała nam Danuta Baryga, szefowa sztabu
WOŚP. 

Na to złożyły się pieniądze przynoszone przez wolontariuszy i zebrane
podczas imprezy zorganizowanej przez ROK. Otwarto w nim stoisko, na
którym sprzedawano najróżniejsze gadżety i domowe wypieki. W kawia-
rence oferowano również dania na ciepło. W międzyczasie na scenie wy-
stęp gonił występ. Były popisy taneczne, wokalne i muzyczne dzieci i
młodzieży. 

Wielkie granie, wielkie pomaganie

czeka na zgłoszenia. Wystarczy
zatelefonować pod numer 65 5380
583.

Koncert odbędzie się 29 maja
w czasie Gminnego Dnia Dziecka.
Przygotowują go ROK i Przed-
szkole Publiczne w Rydzynie. Or-
ganizatorzy czekają na chętnych,
którzy zaśpiewają dla najmłod-
szych. Każdy dorosły może spró-
bować swoich sił na scenie. 


