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Zaczęło się w 2015 roku. "Prowodyrem" była Krystyna Ry-
pińska, szefowa Koła Gospodyń Wiejskich w Dąbczu. Na jed-
nej z rodzinnych imprez rozmawiała z Wiesławą Graf, która
stoi na czele KGW w Dębicy, w okolicach Ostrowa Wielko-
polskiego. I to, co zaczęło się od zwykłej rozmowy, skończyło
się na szerszych kontaktach. Do Dębicy pojechały przedsta-
wicielki KGW z gminy Rydzyna, a niedawno doszło do rewi-
zyty. Spotkanie zorganizowano w Moraczewie. Przyjechało
40 pań z KGW z Dębicy, Topoli - Osiedla, Topoli Wielkiej, Hy-
nowej, Przygodziczek i Ludwikowa. 

fot. Mateusz Jaśkowiak

NA TEN AWANS CZEKALI
czytaj str. 12

W Ogólnopolskim Konkur-
sie Historycznym "Panowa-
nie Mieszka I w komiksie"
uczniowie z Gimnazjum w Ry-
dzynie zajęli 3. miejsce. Kac-
per Mikołajczak, Patrycja
Galik i Claudia Spławska swój
sukces zawdzięczają za-
równo wiedzy historycznej,
jak i talentowi artystycznemu.

Rozdanie dyplomów i nagród
odbyło się w Szkole Podstawowej
nr 14 w Bydgoszczy, która była or-
ganizatorem konkursu. 

Z wielkim żalem pożegnaliśmy
księdza kanonika Stanisława
Pioterka. Przez 30 lat był pro-
boszczem parafii pod wezwa-
niem św. Stanisława Biskupa
w Rydzynie. W 2012 roku prze-
szedł na emeryturę. 
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Wzięli sprawy
w swoje ręce

Niektórzy pamiętają i wspomi-
nają, jak to dawniej we wsi był
staw, przy którym spotykali się
mieszkańcy. Latem szukali nad
nim ochłody, a zimą, gdy powstała
gruba warstwa lodu, grali w ho-
keja. 

- Chcemy, by staw znów był
miejscem do rekreacji. Dlatego
najważniejsze, by go oczyścić, a
potem poszerzyć. Może uda się po
jednej stronie usypać piach. Po-
wstałaby miniplaża. Z drugiej
strony chcemy pogłębić zbiornik,
by i wędkarze mieli jakiś pożytek -
tłumaczy Karol Dembicki, sołtys

Rojęczyna. 
To, co już się dzieje, to porząd-

kowanie parku, który sąsiaduje z
placem zabaw. Do prac angażują
się mieszkańcy i Rada Sołecka.
Nikogo nie trzeba prosić. Każdy
pomaga kiedy może, kiedy mu pa-
suje. 

- Plac zabaw obsadziliśmy
krzakami. Przygotowaliśmy boisko
z piachem, które posłuży cho-
ciażby do gry w siatkówkę. Może
uda się załatwić urządzenia do
ćwiczeń pod chmurką - wylicza i
snuje plany sołtys Rojęczyna. 

Z kolei pod drzewami można by

Mieszkańcy Rojęczyna zakasali rękawy i wzięli się ostro za
wiosenne porządki. Chcą stworzyć miejsca do rekreacji. 

ustawić ławki i stworzyć stanowi-
sko do grillowania. Dzieci by się
bawiły, a dorośli mieliby miejsce do
spotkań. By plany się ziściły,
mieszkańcy wzięli sprawy w swoje
ręce. Niedawno kilku z nich i soł-
tysa spotkaliśmy przy porządko-

waniu terenu. Zniknęły uschnięte
krzewy, wykoszono trawę, pozbie-
rano śmieci. 

- Fajnie, że razem coś robimy.
To nas cieszy i integruje - dodaje
K. Dembicki. 

Do rąk czytelników przekazuje
pachnącą nowością publikację za-
tytułowaną "W leśnej operze. Wier-
sze dla dzieci". Promocja odbędzie
się 1 czerwca w Pępowie. Będzie
miała charakter spektaklu, który
przygotowuje grupa młodzieży. 

Zbiór wierszy jest kierowany do
najmłodszych czytelników, ale G.
Roszak do czytania zachęca rów-
nież dorosłych. Z kolei wydawca

- Dzieci są bardzo wymagającymi odbiorcami, dlatego trudniej
się dla nich pisze - stwierdza poeta Gabriel Roszak, mieszka-
niec Kłody.

Bogusław Janik pisze, że książka
zawiera wiersze patriotyczne,
pełne zachwytu nad przyrodą i
kształtujące szlachetne postawy. 

Wiersze uzupełniają ilustracje
autorstwa Moniki Ratajczak i Anety
Szmecht. Książka została wydana
przez Urząd Gminy w Pępowie
przy wsparciu finansowym Domex
Rydzyna i GS Pępowo. 

Wiersze dla dzieci

10 kwietnia odbyło się inauguracyjne strzelanie Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego w Rydzynie "Wiosna 2016". Tym samym
rozpoczął się sezon tegorocznej rywalizacji.  Tarczę Bracką wy-
strzelał brat Mateusz Głowacz. Kolejne miejsca zajęli Andrzej
Kuźma i Tadeusz Szulc. Bezkonkurencyjnym w strzelaniu do Tar-
czy Towarzyskiej okazał się brat Leszek Dulat, pokonując T.
Szulca i M. Głowacza. W konkurencji Nagród najlepszy był brat M.
Głowacz, następne miejsca zajęli Łukasz Kaźmierczak i T. Szulc.
Kura ustrzelił brat M. Głowacz, do czego przyczynili się bracia Ma-
rian Banasik i Jan Marciniak. / Fot. KBS w Rydzynie 

Dziesięć lat temu zginęła Edyta Juska. Służyła w szeregach Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Dąbczu. W czasie akcji gaszenia pożaru stodoły
zawaliła się na nią jedna ze ścian. Edyta zmarła w szpitalu. W piątek, 8
kwietnia -  w 10. rocznicę śmierci członkini OSP - odprawiono nabożeń-
stwo w kościele w Dąbczu. W mszy uczestniczyli m. in. przyjaciele Edyty
i ci, z którymi służyła w szeregach jednostki.
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30 marca została podpisana
umowa z samorządem wojewódz-
twa wielkopolskiego w sprawie do-
finansowania przebudowy dróg
dojazdowych do gruntów rolnych w
miejscowościach Maruszewo i
Dąbcze. Wysokość pomocy finan-
sowej to 123.000 złotych. Warto
odnotować, że w przypadku Maru-
szewa będzie to kontynuacja za-
kończonej w ubiegłym roku
inwestycji utwardzenia drogi, która
również otrzymała dofinansowanie
z tego samego programu. 

Z informacji uzyskanych z
Urzędu Marszałkowskiego oraz od
radnych Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego wniosek gminy
Rydzyna o dofinansowanie prac
konserwatorskich związanych z re-
montem elewacji ratusza został
pozytywnie rozpatrzony. Nasza
gmina uzyska pomoc finansową
na ten cel w kwocie 20.000 zło-
tych.

Zakończył pracę zespół powo-

łany przez wojewodę wielkopol-
skiego w celu dokonania oceny
pod względem formalnym, rachun-
kowym i merytorycznym wniosków
złożonych w ramach Priorytetu 3
wieloletniego programu "Naro-
dowy Program Rozwoju Czytel-
nictwa". Gmina Rydzyna otrzymała
łącznie 16.000 zł dofinansowania
na realizację tego zadania. Pod-
miotami, którym zostało udzielone
wsparcie finansowe na realizację
ww. programu w roku 2016 to:
Gimnazjum w Rydzynie - 12.000 zł
i Szkoła Podstawowa w Kaczkowie
z siedzibą w Rojęczynie - 4.000 zł.

Fundacja Rozwoju Kultury Fi-
zycznej pozytywnie rozpatrzyła
wnioski gminy na dofinansowanie
pracy animatorów na Orlikach w
Rydzynie oraz Rojęczynie. 

Gmina Rydzyna otrzymała
wsparcie w wysokości 18.000 zł.
Fundacja realizuje projekt ze środ-
ków Ministerstwa Sportu i Tury-
styki.

Gmina Rydzyna w minionych miesiącach ubiegała się o nowe
dotacje w różnego rodzaju programach. 

Gmina z nowymi
dotacjami

Zakończyły się prace związane z pobudowaniem nowego oświet-
lenia ulicznego i drogowego w Dąbczu, w ciągu drogi powiatowej
oraz przy ulicach: Wierzbowej, Strusiej i Kalinowej. Do przetargu
stanęło sześć przedsiębiorstw.  Po weryfikacji ofert okazało się, że
najniższa została złożona przez firmę ELEKTROINSTAL ze
Wschowy. Całość inwestycji wyniosła ponad 70.000 zł. Warto
wspomnieć, że nowe lampy zostały również zamontowane w
Kaczkowie, Przybiniu, Rydzynie, Dąbczu, Tarnowej Łące, Kłodzie
oraz Tworzankach. Część instalacji wymagała dodatkowego do-
budowania linii oświetleniowej. Inwestycje te zostały przeprowa-
dzone przez spółkę ENEA przy wsparciu gminy Rydzyna.

Na naukę nigdy nie jest za wcześnie. Z takiego założenia wyszły nau-
czycielki z Przedszkola Miejskiego nr 19 w Lesznie. Placówka współpra-
cuje z Zespołem Szkół Rolniczo - Budowlanych. Efektem są zajęcia dla
dzieci z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W roli nauczycieli
występują uczniowie ZSR - B. Wśród szkolących jest Ola Jakubowska.
Od pierwszej klasy gimnazjum należy do Ochotniczej Straży Pożarnej w
Rydzynie.  - Uważam, że to bardzo ważne, by nawet takie małe dzieci
uczyć pierwszej pomocy przedmedycznej. Najważniejsze, żeby wiedziały,
co należy robić, gdy komuś dzieje się coś złego - powiedziała nam Ola,
uczennica ZSR - B. 

Uczniowie nauczycielami

Chodniki przy ulicy Rzeczypospolitej w Rydzynie praktycznie go-
towe. Inwestycja powiatu leszczyńskiego zakończyła się w dru-
giej połowie kwietnia. Fragment w okolicy komisariatu zostanie
dokończony w kolejnym przetargu, który będzie rozpisany jesz-
cze w tym roku przez Starostwo Powiatowe w Lesznie - ze
względu na potrzebę połączenia budynku policji z siecią światło-
wodową. 
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Nagrodę odebrał
w stolicy

Maciej uczęszcza na zajęcia
Sekcji Plastycznej w Rydzyńskim
Ośrodku Kultury. Jest podopiecz-
nym instruktora Jerzego Koprasa.
Nagrodę odebrał w Ogrodzie Zi-
mowym Pałacu Młodzieży w War-
szawie. W tak ważnej chwili
laureatowi towarzyszyli najbliżsi:
instruktor J. Kopras i Grażyna De-
mbicka, radna i przewodnicząca
Samorządu Mieszkańców Ry-
dzyny. 

Dodajmy, że w stolicy poka-
zano też prace innych młodych ar-

tystów z Sekcji Plastycznej ROK,
które zakwalifikowano na wystawę
pokonkursową. Autorami byli: Ma-
riusz Girtler, Michalina Szlachetka,
Zuzanna Giernaś, Aleksandra Ku-
biak, Alani Zacharska, Martyna
Jurek, Zofia Antoniak, Olga Szwar-
czyńska, Wiktoria Gorwa i Tadeusz
Jaskulski.

Wyjazd do Warszawy sponso-
rował Urząd Miasta i Gminy w Ry-
dzynie. Organizatorem konkursu
był Pałac Młodzieży w Warszawie. 

FOt. ROK

Maciej Zięcik jest laureatem XXXI Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego "Warszawa moja stolica". Sukces tym większy,
że konkurencja była znaczna. Organizatorzy otrzymali ponad
dwa tysiące prac z dwustu placówek. 

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rydzynie, przy udziale
przedszkolaków, uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, zor-
ganizował symboliczny przemarsz przez nasze miasto, aby zwięk-
szyć świadomość o autyzmie. Finał odbył się na rynku. Wystąpiły
gimnazjalistki i wypuszczono balony w kolorze niebieskim, który
symbolizuje autyzm. 

Nowa kostka bru-
kowa została ułożona
wokół krzyża w Roję-
czynie. Prace wyko-
nali mieszkańcy, a
materiał budowlany,
za zgodą burmistrza,
przekazała gmina. 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami podjęto decyzję o wymianie po-
krycia dachu rydzyńskiego ratusza. Inwestycja trudna ze względu na
prace na wysokości oraz szeroki zakres rzeczowy inwestycji. Prócz wy-
miany dachówki, która w pewnych miejscach zagrażała już przechodniom,
zdecydowano o wymianie rynien oraz remoncie komina. Zgodnie z pro-
cedurą przetargową po weryfikacji ofert zwycięzcą została firma z Kłody
Marka Wawrzyniaka. Roboty powinny potrwać do końca maja. Na to za-
danie zabezpieczono w budżecie gminy 104.000 złotych. 
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Dnia 5 kwietnia rydzyński ratusz zapełnił się przedszkola-
kami. Beata Musielak, nauczycielka Przedszkola w Rydzynie
postanowiła bowiem zapoznać swoich przedszkolaków z
pracą pana burmistrza oraz pracowników ratusza. tylu inte-
resantów naraz dawno tam nie było. Ciekawe oczy niezwy-
kłych gości wywołały uśmiechy na twarzach urzędników,
którzy na co dzień wykonują ważną pracę na rzecz naszej
gminy. 

Niezwykłych gości powitała Patrycja Wdowiak wraz z burmistrzem Kor-
nelem Malcherkiem oraz Bartkiem Matylą, odpowiedzialnym za promo-
cję. Dzieci kolejno zwiedzały wszystkie pomieszczenia i wysłuchały kilku
ciekawostek na temat pracy poszczególnych resortów odpowiedzialnych
za finanse gminy, zagospodarowanie przestrzenne itp. W dużej sali kon-
ferencyjnej wszyscy wygodnie się rozsiedli, by porozmawiać o symbolach
naszego miasta i państwa - herbie, fladze, godle. Dzieci odpowiadały też
na pytania, a następnie wzięły udział w konkursie plastycznym "Ratusz w
oczach dziecka". Wszystkie prace były przepiękne i ciekawe, dzieci nary-
sowały ratusz według swoich wyobrażeń i marzeń o tym, jak mógłby wy-
glądać. Pan burmistrz obiecał, że prace przekaże pani konserwator i może
któraś z nich będzie inspiracją do wymalowania elewacji ratusza na
piękne, świeże kolory.

FOt./tEKSt: PRZEDSZKOlE W RyDZyNIE

Ratusz w oczach
przedszkolaków

XXI Rajd Bohater "Śladami Rodu Leszczyńskich" rozpoczął się
od przemarszu siedmiu kilometrów z Leszna do Dąbcza. Harce-
rze mieli jednak tak wielkie pokłady energii, że zadanie od razu
wydało się proste.  Start rajdu był w Lesznie. Drużyny spotkały
się na placu Kościuszki, bo właśnie tam znajduje się pomnik po-
święcony poległym harcerzom. Ich następcy złożyli hołd tym, któ-
rzy nie bojąc się utraty życia stanęli w obronie ojczyzny. Po apelu
rozdano zadania, a właśnie tym pierwszym był marsz w kierunku
Dąbcza.  W kolejnym dniu harcerze byli w Rydzynie, która stała
się miejscem gry miejskiej. Wśród uczestników byli harcerze z
Dąbcza i Kaczkowa. 

Groszek, sałata, marchew, rzodkiewka, koper, szczypiorek i bazylia
rosną w przyszkolnym ogródku należącym do Gimnazjum w Ry-
dzynie. Opieką otoczyli go uczniowie klasy I b. Razem z wycho-
wawcą zaprojektowali ogród. Przekopali ziemię i zasiali warzywa i
zioła. W planach mają wykonanie tabliczek z nazwami roślin. Ogró-
dek przyda się do obserwacji wzrostu warzyw. / Fot. Gimnazjum w
Rydzynie 

Małgorzata i Hieronim Kalbarczykowie razem z wnukami wybrali
się na spacer po Lesznie. Dłuższy przystanek zrobili sobie przy
Stadionie Alfreda Smoczyka, bo właśnie tam wypuszczono 1050
gołębi dla uczczenia rocznicy Chrztu Polski. Dodajmy, że państwo
Kalbarczykowie są członkami rydzyńskiego Koła Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 

Zamek w Rydzynie organizował XIV Ogólnopolski Rajd Pojazdów
Zabytkowych SIMP w dniach 2 - 3 maja. W rajdzie wzięło udział
38 ekip w kategorii samochodów oraz 20 motocyklistów. 
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Grand Prix Kaczmarek Electric MTB
Blisko 850 zawodników rywalizowało 17 kwietnia w Grand Prix
Kaczmarek Electric MtB, które odbywało się na terenie naszej
gminy. Zawodnicy startowali na trzech dystansach: MINI,
MEGA oraz GIGA. W zawodach brały udział profesjonalne
grupy MtB, jak i amatorzy. Wśród kolarzy widoczni na trasie
byli zawodnicy R - team Rydzyna oraz wielu innych niezrze-
szonych mieszkańców naszej gminy. 

Mężczyźni
GIGA: 1. Konwa Marek (Real 64 - sto) - 2:30:06, 2. Kaiser Andrzej (Euro Bike Kacz-

marek Electric Team) - 2:34:46, 3. Gil Mariusz (Euro Bike Kaczmarek Electric Team) -
2:35:50

MEGA: 1. Gil Remigiusz (Euro Bike Kaczmarek Electric Team) - 1:56:36, 2. Strug
Marek (Colex Racing Team) - 1:58:45, 3. Ostryński Adam (Real 64 - sto) - 1:59:10

MINI: 1. Bukraba Marcin (Volkswagen Motor Polska - Polkowice) - 0:43:36, 2. Ma-
kuchowski Bogdan (Bike Atelier Team) - 0:43:36, 3. Czeterobok Wojciech (Green Bike
Mtb Team) - 0:43:38

MŁODZIK: 1. Bryl Jakub (Budstyl) - 0:15:26, 2. Adam Michał (UKS Peleton Nowa
Sól) - 0:15:26, 3. Rzadkowski Krzysztof (UKS Peleton Nowa Sól) - 0:15:59

Kobiety
GIGA: 1. Sadłecka Magdalena (Euro Bike Kaczmarek Electric Team) - 3:03:59, 2.

Bielińska Paulina (Duda - Cars TP - LINK Rybczyński - Bikes) - 3:05:25, 3. Hałajczak
Magdalena (Euro Bike Kaczmarek Electric Team) - 3:16:52

MEGA: 1. Zellner Małgorzata (Euro Bike Kaczmarek Electric Team) - 2:19:46, 2.
Hendrzyk - Majewska Katarzyna (Euro Bike Kaczmarek Electric Team) - 2:20:47, 3.
Adamska Joanna (Euro Bike Kaczmarek Electric Team) - 2:28:22

MINI: 1. Balawajder Joanna (Euro Bike Kaczmarek Electric Team) - 0:53:14, 2. Bie-
lecka Gabriela (MKS Polkowice) - 0:55:33, 3. Tumiłowicz Sylwia (DGR Racing Team) -
0:55:35

MŁODZIK: 1. Olejniczak Zuzanna (KKS Gostyń) - 0:18:33
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"Niektórzy lubią poezję" - pisała Wisława Szymborska. Bo warto. Bo
"wiersze to jeszcze jeden sposób mówienia do drugiego człowieka
i do samego siebie" (Jan Twardowski). Bo "poezja jest światem
przeżyć i refleksji. Jest po trochu jak mówienie ludzkim językiem w
dobie maszyn i komputerów" (też Jan Twardowski). Warto zatem
"Polubić poezję" - takie było hasło konkursu recytatorskiego, który
odbył się 21 kwietnia w Szkole Podstawowej w Rydzynie. Wzięło w
nim udział 26 uczniów z klas IV - VI. Wybrali bardzo różne utwory:
liryczne i satyryczne, refleksyjne i zabawne, poważne i niepoważne.
Pierwsze miejsce zajęli Zuzanna Maćkowiak z V a i Błażej Rybak z
V a. Druga była Natalia Pauch z V a. Trzecie miejsce przyznano
Zofii Maćkowiak z V c, Mai Marcinkowskiej z IV a i Wiktorii Raszke
z IV a. / tEKSt, FOt. SP W RyDZyNIE 

Patryk Ogonowski oraz Michał Piotrowiak wystartowali w rzym-
skim maratonie. Impreza ta mieści się w kalendarzu największych
imprez biegowych na świecie. Zgłoszenie się do takiej imprezy
nie polega tylko i wyłącznie na wysłaniu zgłoszenia, ale przede
wszystkim na dostarczeniu odpowiednich badań lekarskich. Gra-
tulujemy wam wyniku oraz dziękujemy za godne reprezentowanie
naszej gminy na świecie.

W wyborach Miss Ziemi Leszczyńskiej we Włoszakowicach z nu-
merem 7 startowała Diana Łata, mieszkanka naszej gminy.
Wprawdzie nie zdobyła korony, ale i tak uważamy, że wypadła
znakomicie. Wyglądała pięknie w sukniach ślubnej i koktajlowej.
Zachwyciła również w pokazie bielizny. 

Ubiegłoroczny wakacyjny festyn w Rojęczynie był strzałem
w dziesiątkę, dlatego jest decyzja, by i w tym roku zorgani-
zować taką imprezę. Opowiedzieli się za tym, sołtys Karol
Dembicki, Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich. Już
teraz warto sobie zarezerwować termin 2 lipca, bo właśnie
wtedy odbędzie się II Festyn Rodzinny Wsi Rojęczyn. 
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Przyszli absolwenci szkół
podstawowych stoją przed
wyborem gimnazjum. Być
może zdecydują się wybrać
szkołę w Rydzynie. By ich do
tego zachęcić, Gimnazjum
im. Sułkowskich zorganizo-
wało Drzwi Otwarte. 

23 kwietnia goście oglądali
szkołę, pracownie i halę sportową.
Uczennice klas profilowanych -
twórczej i sportowo - językowej -
prezentowały ofertę kształcenia
właśnie na tych kierunkach. Klasa
twórcza adresuje swój program do
uczniów, którzy nie mają sprecy-
zowanych zainteresowań, a lubią
się uczyć i szukać nowych orygi-
nalnych rozwiązań. Dodatkowe
cykle lekcji z biologii, chemii, ję-

zyka polskiego, matematyki, fizyki,
zajęć manualno - technicznych i
dramy zachęcają do kreatywnego
myślenia. Klasa sportowo - języ-
kowa jest otwarta na uczniów, któ-
rzy lubią język angielski i sport. Z
doświadczenia z wcześniejszych
lat wiadomo, że uczniowie tych
klas chętnie uczestniczą w obo-
zach sportowych - narciarskim i
kajakarskim. 

Uczniowie znakomicie poradzili
sobie z zadaniem promowania
swojej szkoły, bo kto jak kto, ale
oni najlepiej wiedzą, co dobrego
oferuje Gimnazjum w Rydzynie. W
organizację Drzwi Otwartych także
mocno zaangażowali się nauczy-
ciele.
FOt. GIMNAZJUM W RyDZyNIE 

Otworzyli drzwi Gimnazjum

Natalia Niestrawska z Nowej Wsi odbywa miesięczne praktyki w
Telewizji Leszno. Uczennica klasy III TOR, pod kierunkiem pra-
cowników działu reklamy i dziennikarzy, poznaje pracę w redak-
cji. Zdobyte doświadczenie być może przyda się po ukończeniu
Zespołu Szkół Elektroniczno - Telekomunikacyjnych w Lesznie.
Jej zdjęcie zamieszczamy nieprzypadkowo w naszej gazecie. Na-
talia dobrze zna "Rydzynę Tu i Teraz". Jako uczennica Gimnaz-
jum w Rydzynie zajmowała się kolportażem pisma. Gazetę
rozprowadzała przez trzy lata. 

W lekcji fizyki uczestniczyły dzieci z grupy Kotki z Przedszkola w
Rydzynie. Zajęcia odbyły się w Gimnazjum, poprowadziła je
Kinga Żak, wspierana przez uczniów z klasy twórczej. Dzieci były
zachwycone widowiskowymi doświadczeniami. 

FOt. BEAtA MUSIElAK

8 kwietnia podczas starcia
drużyn Fogo Unii leszno i
Stali Gorzów oficjalnie roz-
poczęła się trzecia edycja
programu "Jestem kibicem
przez duże K". Do rywaliza-
cji przystąpili uczniowie z
Gimnazjum w Rydzynie. Na
pewno było ich widać na
leszczyńskim Stadionie Al-
freda Smoczyka. Wyróż-
niały ich biało - niebieskie
stroje oraz kulturalne kibi-
cowanie.

FOt. GIMNAZJUM 
W RyDZyNIE 
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Gry planszowe przeży-
wają renesans. I nie rzu-
camy słów na wiatr.
Widzieliśmy to w czasie
otwartych warsztatów gier
planszowych, które zorgani-
zowała Szkoła Podstawowa
w Kaczkowie. 

Warsztaty odbyły się w ramach
projektu "Matematyka dla każ-
dego: Wszystko Gra!". Do stołów
zasiedli uczniowie ze szkół z
gminy Rydzyna. Przewodnikami
po świecie gier byli uczestnicy
warsztatów projektowych -
uczniowie klas IV - VI szkoły w
Kaczkowie. Do dyspozycji uczest-
ników spotkania były gry m. in.
Splendor, Żółwie z Galapagos,
Królestwo w Budowie. 

- Przy grach planszowych
można się odstresować - powie-
działa nam 11 - letnia Wiktoria
Kaźmierowska ze Szkoły Pod-
stawowej w Dąbczu. 

- Można zabić nudę, fajnie
spędzić czas - dodała Gabriela
Stańczak z SP w Dąbczu. 

- Gry planszowe są lepsze od
komputerowych. Widzi się prze-
ciwnika - uznał Borys Rotnicki z
SP w Kaczkowie. 

Wśród graczy był Karol Olen-
der, dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Kaczkowie.

- Jako dziecko dużo grałem.
Teraz chętnie do tego wracam. 

Dodajmy, że Szkoła Podsta-
wowa w Kaczkowie jest zrze-
szona w porozumieniu o nazwie
Liga Gier Planszowych. Więcej in-
formacji można znaleźć na stronie
www.liga-gier-planszowych.pl

Kiedy widzi się przeciwnika
W Rydzyńskim Ośrodku Kultury otwarto wystawę XXIV Środowi-
skowego Przeglądu Twórczości Plastycznej im. Ireny Okamfer.
Ekspozycja powstała z ponad 60 prac. Ich autorami jest 19 miesz-
kańców naszej gminy i Leszna. / Fot. ROK 

Od uchwalenia Konstytucji 3 Maja upłynęło 225 lat. Wydarzeniom
z roku 1791 oraz roli, jaką ta pierwsza w Europie, a druga na świe-
cie ustawa zasadnicza odegrała wtedy, u schyłku I Rzeczypospoli-
tej, i jaką odgrywała w historii Polaków przez następne lata
poświęcony był uroczysty apel przygotowany przez uczniów klas II
b i V b pod kierunkiem: L. Borowiak, E. Jędraszyk, P. Kowalczyk i
B. Szymańskiej - Piskorz. Były wiersze, piosenki, pięknie zagrany
na skrzypcach fragment poloneza z filmu "Pan Tadeusz". Nie za-
brakło samego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, ale naj-
większy aplauz zyskali drugoklasiści, którzy z wdziękiem i gracją
zatańczyli poloneza. / Tekst i fot. SP w Rydzynie 
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Dawid Łata - na co dzień trener personalny, a jednocześnie
mieszkaniec Rydzyny, niedawno reprezentował naszą gminę na
XXX Ogólnopolskich Zawodach Kulturystycznych i Fitness -
SŁUPSK 2016. Zawody były bardzo udane, bo Dawid zajął tam 1.
miejsce! Wcześniej na Mistrzostwach Polski w Fitness w Białym-
stoku 2016 D. Łata zajął 3. miejsce w kategorii męska sylwetka.
Gratulujemy i po raz kolejny dziękujemy za reprezentowanie na-
szej gminy z jej herbem na piersi.

Nie zaskoczył nas widok mieszkańców Rydzyny na Majówce
“ABC”. Przecież to rowerówka, w której jadą mieszkańcy Leszna
i regionu. Niektórzy dołączają dopiero na trasie, inni startują z
rynku w Lesznie, jak na przykład Barbara i Jan Mochalscy oraz
Władysław Poślednik. Naładowani pozytywną energią ruszyli do
Osiecznej. Jeszcze przed startem B. Mochalska odebrała na-
grodę dla najstarszej uczestniczki Majówki. 

Krystyna Grys, uznana leszczyńska poetka, z przyjemnością spot-
kała się z dziećmi z Przedszkola w Dąbczu. Opowiedziała o swo-
jej twórczości, odpowiadała na pytania i czytała napisane przez
siebie utwory. Dzieci zrewanżowały się recytując wiersze i śpie-
wając piosenki. Na zakończenie K. Grys podarowała przedszkolu
kilka swoich książek. / Fot. Przedszkole w Dąbczu 

Kodeks dobrego miesz-
kańca Ziemi zawiera hasła,
które zachęcają do ekolo-
gicznego postępowania na
co dzień. Bo jeśli wspólnie
nie będziemy przestrzegać
pewnych zasad, nie uchro-
nimy Ziemi przed destrukcją. 

22 kwietnia w Szkole Podsta-
wowej w Rydzynie obchodzono
Dzień Ziemi. Odbył się apel, ale
najciekawsze było wyjście uczniów
w teren. W ten sposób powstała
dokumentacja fotograficzna pt.

"Przyroda Rydzyny w obiektywie".
Na zdjęciach pojawiły się rośliny i
zwierzęta. Przy tym uczniowie ob-
serwowali zmiany zachodzące w
przyrodzie na wiosnę. Uczniowie -
już w grupach - układali hasła
związane z zasadami prawidło-
wego postępowania w celu
ochrony środowiska. Po powrocie
do szkoły część młodzieży zajęła
się wyborem najlepszych 5 zdjęć.
Reszta razem z wychowawcą
opracowała "Kodeks dobrego
mieszkańca Ziemi".

FOt. JANUSZ MAlICZAK

Kodeks dobrego
mieszkańca Ziemi

Do 4 maja w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Rydzynie złożono 646 wniosków do Programu Ro-
dzina 500 plus. Około 238 świadczeń wypłacono. Jak
ustaliliśmy, są dwie rodziny w gminie, z których każda jest
uprawniona do pobierania pieniędzy na 5 dzieci. 

W gronie laureatów XXVI Międzynarodowego Festiwalu Sztuki
Pięknej "Color Art", organizowanego przez Goleniowski Ośrodek
Kultury i pod patronatem Polskiego Komitetu do spraw UNESCO,
znaleźli się podopieczni Jerzego Koprasa. to kolejne sukcesy, które
można dopisać do osiągnięć Sekcji Plastycznej w Rydzyńskim
Ośrodku Kultury. 

W kategorii malarstwo, w grupie wiekowej 10 - 13 lat, trzecią nagrodę
otrzymała Marianna Łata. W tej samej kategorii zakwalifikowano na wy-
stawę prace właśnie Ani oraz Agnieszki Stachowiak i Macieja Zięcika. W
kategorii grafika, w grupie wiekowej 10 - 13 lat, pierwsze miejsce zajęła
Zuzanna Maćkowiak. 

Finał Festiwalu w Goleniowie potrwa od 1 do 3 czerwca. Dodatkową
formą nagrody będzie udział w warsztatach artystycznych prowadzonych
przez artystę malarza Marka Haładudę.

Laureaci Color Art
nagrodzeni
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Rydzyniak nie dał szans piłkarzom Orkana Chorzemin i w pięk-
nym stylu awansował do finału Pucharu Polski OZPN leszno, poko-
nując rywali 4:1. Historyczna wygrana zapisze się złotymi literami w
historii, gdyż to największy sukces klubu z Rydzyny. 

Mecz rozpoczął się od zmasowanego ataku piłkarzy Rydzyniaka na
bramkę rywali. Na efekty nie trzeba było długo czekać, ponieważ już w 9.
minucie spotkania Marcin Piotrowiak wykorzystał zamieszanie w polu kar-
nym i pewnym strzałem pokonał bramkarza Orkana Chorzemin. Rydzy-
niak dał tym samym wyraźny sygnał, że jest w tym dniu świetnie
dysponowany. Pięć minut później pięknym strzałem bramkę zdobył kapi-
tan Piotr Dembicki. W pierwszej połowie w zamieszaniu w polu karnym
według sędziego piłkę ręką dotknął Kosiński i arbiter wskazał na 11. metr.
Na złość gościom Rudziewicz wyczuł intencję Patryka Dominiaka i obro-
nił rzut karny. 

Początek drugiej połowy rozpoczął się od kolejnych ataków RKS - u.
Trzecia bramka dla gospodarzy padła łupem Mateusza Szczefanowicza.
Rozprężenie dało się delikatnie we znaki, co skrzętnie wykorzystał Michał
Just i zdobył kontaktową bramkę dla Orkana. Końcówka spotkania nale-
żała ponownie do Rydzyniaka. Mateusz Tomczak przejmując piłkę w
środku pola rozpoczął piękną dwójkową akcję. Nie oglądając się długo
uderzył z dystansu i po raz kolejny bramkarz Orkana musiał wyciągać
piłkę z siatki. 

Sędzia kończąc mecz uwiecznił historyczny awans 4P4S Rydzyniaka
Rydzyna do finału Pucharu Polski, w którym już 11 maja na stadionie
MOSiR w Lesznie zmierzy się z Kanią Gostyń.

Na ten awans czekali

liga Gier Planszowych to porozumienie Klubów Gier Planszo-
wych z naszego regionu. Grając w lidze zdobywacie wartościowe na-
grody. Jak i gdzie grać, dowiecie się na stronie www.liga-gier-
planszowych.pl

A w co gramy najczęściej? Dziś opowiemy Wam o grze Carcassonne. 
To gra przypominająca domino. Nie znajdziemy w niej jednak klocków

z punktami. W pudełku są 72 płytki z nadrukowanymi fragmentami mapy.
Za ich pomocą budujemy zamki, klasztory, drogi i pola stawiając na poło-
żonych płytkach swoje
pionki - tak zwane
Meeple. W ten
sposób układamy
na stole mapę i
z d o b y w a m y
punkty. Carcas-
sonne to gra stra-
tegiczna. 

Ty decydu-
jesz, jak rozbudo-
wać planszę i
kiedy warto użyć
pionków. 

W co dziś zagramy?

Dotkliwy spadek

Zaledwie jeden sezon trwała przygoda Wametu Dąbcze z II ligą.
tenisiści stołowi z gminy Rydzyna w dwumeczu barażowym o utrzy-
manie w tej klasie rozgrywkowej ulegli Championowi Police z woje-
wództwa zachodniopomorskiego. 

Po zwycięstwie we własnej hali z Championem 6:4 w rewanżu gracze
Wametu doznali sromotnej porażki 2:8. Wynik ten sprawił, że w II lidze
utrzymała się drużyna z Polic, która w dwumeczu triumfowała 12:8.

- Szkoda, że nie udało się utrzymać w lidze, ale gospodarze zagrali ka-
pitalne spotkanie i byli poza naszym zasięgiem. Ten sezon jest dla nas
bardzo trudny. Zaczęło się od problemów z Zhangiem Yaningiem, a skoń-
czyło na spadku z ligi - mówi Mateusz Przybył, kapitan Wametu Dąb-
cze.

tEKSt/FOt.: KS WAMEt DĄBCZE

Kilka godzin trwała wycieczka rowerowa zorganizowana przez
Magdalenę Lipowczyk i Kingę Murawską, nauczycielki ze Szkoły
Podstawowej w Kaczkowie. Po drodze były przystanki, by zoba-
czyć ciekawe miejsca. Metą dla rowerzystów był plac zabaw w
Rojęczynie. Tam już czekał poczęstunek przygotowany przez soł-
tysa, Radę Sołecką i rodziców przy wsparciu władz gminy. 


