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W tym numerze polecamy:
* Wywiad z Dorotą Kinal, wice-

wojewodą wielkopolskim - str.3. 
* W Szkole Podstawowej w

Kaczkowie posadzono Drzewa
Pamięci - str.3. 

* Wywiad z Ingą Kaminiarz i
Małgorzatą John, które poznały
aktorkę Barbarę Bursztynowicz -
str.6. 

* Piszemy o festynie "W rodzi-
nie siła!" - str. 8. 

* 25 października czekają nas
wybory parlamentarne - str.9. 

* Latem w Rydzynie odbywały
się "Kulturalne piątki" - str.13. 

* W Gimnazjum w Rydzynie
działa grupa wolontariuszy. O tym
co robią na str. 15. 

* Relacja z I Rejonowego Prze-
glądu Chórów i Zespołów Śpiewa-
czych w Rydzynie - str. 16. 

Kolejne wydanie “Ry-
dzyny...” ukaże się w grudniu. 

Złoto i brąz dla rydzyńskiego gimnazjum

Nowe logo
Idąc z duchem czasu oraz opie-
rając się na zebranych opiniach,
zmieniamy dotychczasowy logo-
typ na bardziej nowoczesny, dy-
namiczny, symbolizujący rozwój,
poprzez dbanie o każdy szczegół.

Chcemy, aby postrzegano nas
jako nowoczesną, silną gminę.
Chcemy być tymi, którzy nie boją
się nowych wyzwań i stawiają na
kolejne nowe rozwiązania.

Zmiana logotypu naszej gminy
jest odbiciem jej wewnętrznych
przemian i ambicji, jest odzwier-
ciedleniem dynamiki i ciągłego pat-
rzenia w przyszłość.

Wyrażamy głębokie przekona-
nie, że zmiana zostanie odebrana
pozytywnie, a nowy logotyp szybko
znajdzie uznanie w gronie naszych
mieszkańców i przyjaciół.

Znak graficzny składa się z
trzech identycznych pod względem
kształtu symboli. Kolorystyka po-
szczególnych symboli nie jest przy-
padkowa. Kolor niebieski
charakteryzuje: wodę (zbiornik
wodny), niebo, przestrzeń (rozle-
głość gminy). Kolor zielony kojarzy
się z naturą, spokojem, wypoczyn-
kiem. Natomiast kolor czerwony
przykuwa uwagę oraz wprowadza
dynamikę, nawiązując do planów
związanych z rozwojem gminy, a
także ze strefą inwestycyjną. Sym-
bole dają wrażenie nierozerwalno-
ści, spójności oraz wspólnoty.
Całość porusza się w prawą stronę,
sugerując ciągłość rozwoju gminy
Rydzyna.

Rydzyno - Rozwijaj się!

Zobacz również:   facebook.com/rydzyna.official     twitter: twitter.com/Gmina_Rydzyna

Przeczytać gazetę, porozmawiać czy po prostu przynieść opał lub pomóc zrobić zakupy - to proste
czynności, jakie jednak dla niektórych mogą się wydać bardzo trudne. I tu pojawiają się wolontariu-
sze z Gimnazjum w Rydzynie. Tworzą zgraną grupę, która chętnie angażuje się w pomoc, przede
wszystkim osobom starszym.  Na zdjęciu część wolontariuszy, od lewej: Wiktoria Piotrowiak, Kon-
rad Krug, Bartosz Mochalski, Fabian Bura, katecheta Bogdan Witaszek, Aleksandra Łoś, Nikodem
Płocieniczak, Maksymilian Paszek i Maksymilian Stróżycki.

Uczennice ze złotymi medalami, a uczniowie z brązowymi krążkami - to dwa sukcesy młodzieży z Gimnaz-
jum w Rydzynie. Reprezentacje szkoły wywalczyły tak wysokie miejsca na Mistrzostwach Powiatu Leszczyń-
skiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych.  Drużynę mistrzyń powiatu leszczyńskiego utworzyły: Paulina
Antoniak, Zuzanna Nicpoń, Natalia Marciszak, Sara Adamska, Nicole Kopyto, Karina Wesołowska, Wiktoria Mu-
sielak, Wiktoria Banak, Natalia Szczepaniak, Julia Piotrowiak i rezerwowa Martyna Jurgielewicz. Przed dziew-
czynami duże wyzwanie. Będą reprezentować powiat leszczyński na mistrzostwach województwa w Poznaniu.
Zdobywcami trzeciego miejsca w swojej kategorii byli: Tomasz Golański, Dawid Jałowiecki, Filip Poprawa, Dawid
Gindera, Kamil Peroński, Błażej Ryng, Adrian Skiba, Bartosz Marach, Adam Kasprzak, Jakub Wojciechowski i
rezerwowy Jakub Klecha. Trenerami zawodników byli: Natalia Kosicka, Monika Sękowska i Lucjan Pawlik. 
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19 września wiele barw miał rynek w Rydzynie, a było to zasługą dzieci ze wszystkich przedszkoli. Świętowały Dzień Przedszkolaka i
z tej okazji na jeden dzień przejęły we władanie gminę.  Święto zaczęło się od posadzenia na przedszkolnym placu zabaw Drzewka
Odkrywcy. Potem kolorowy korowód utworzony przez dzieci, nauczycieli i rodziców ruszył w kierunku rynku. Tam na najmłodszych
mieszkańców czekali burmistrz Kornel Malcherek, radni i dyrektorzy placówek oświatowych. Chwilą, na którą czekały dzieci, było prze-
kazanie im symbolicznych kluczy do bram miasta. Wręczył je burmistrz K. Malcherek. Zaraz potem niebo nad rynkiem zakryły kolo-
rowe balony.  Dalsze atrakcje Dnia Przedszkolaka odbywały się przy SOSW. Były tam zamki dmuchane, basen z kulkami i bazy
naukowe.  / Fot. Monika Glapiak 

Dumnym zdobywcą tytułu
Króla Żniwnego Bractwa
Kurkowego w Rydzynie jest
brat Marian Banasik. Główne
trofeum zawodów wywalczył
5 września. 

Rycerzami zostali bracia An-
drzej Kuźma i Tadeusz Szulc. Naj-
celniej do Tarczy Brackiej strzały

oddał brat Leszek Dulat. Kolejne
miejsca zajęli bracia: Mateusz Gło-
wacz i Andrzej Kuźma. Kura
ustrzelił brat Jan Marciniak, do
czego przyczynili się bracia Jerzy
Koczorowski i Stefan Sekulski.
Strzelano również o nagrody, które
zdobyli bracia Tadeusz Szulc, Łu-
kasz Kaźmierski i Andrzej Kuźma.

Niech żyje król

Dziesięć tysięcy złotych przekazał samorząd gminy Rydzyna na wspar-
cie inwestycji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. 

Kilka miesięcy temu prezydent Leszna zaapelował do samorządowców
powiatu leszczyńskiego o wsparcie lecznicy w Lesznie. Argumentowano to
faktem, że do WSZ trafiają pacjenci z całego regionu. Co roku w budżecie
Leszna na pomoc szpitalowi rezerwuje się pieniądze, tyle że to za mało w
morzu potrzeb. Stąd apel do samorządów powiatu, by i one ze swoich bu-
dżetów wyasygnowały pieniądze z przeznaczeniem na inwestycje szpitala. 

I tak 500.000 złotych dało Leszno, 40.000 powiat leszczyński, po 10.000
gminy Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Rydzyna i Święciechowa oraz po
5.000 gminy Wijewo i Włoszakowice. 

Zrzutka na szpital
Czy można będzie przeje-

chać bezpiecznie rowerem
odcinek od drogi krajowej
numer 5 do Dąbcza? To za-
leży od tego, czy powiat
leszczyński otrzyma dofi-
nansowanie inwestycji w ra-
mach tak zwanych sche-
tynówek. 

Samorząd powiatu zamierza
złożyć dwa wnioski o dofinanso-
wanie z Programu Rozwoju Gmin-
nej i Powiatowej Infrastruktury
drogowej na lata 2016 - 2019.
Pierwszy wniosek dotyczy przebu-
dowy drogi do Boszkowa - od

ronda we Włoszakowicach do
wjazdu do miejscowości letnisko-
wej z budową ścieżki rowerowej.
Drugi projekt jest związany z re-
montem jezdni od DK nr 5 do Dąb-
cza. Na tej trasie panuje spory
ruch nie tylko samochodowy, ale
również rowerowy. Remont jest jak
najbardziej zasadny, przede
wszystkim ze względów bezpie-
czeństwa. 

Rada Miejska Rydzyny podjęła
decyzję o planowanym wsparciu
powiatu leszczyńskiego w tej in-
westycji. Samorząd chce na ten
cel przeznaczyć 600.000 zł. 

Będzie schetynówka?

CICHY ZABÓJCA
Tlenek weg̨la jest bezbarwny i nie ma zapachu, ale za to jest silnie

trujac̨y. Przez strazȧków nazywany jest cichym zabójca.̨ Zwłaszcza w
okresie grzewczym warto o tym pamiet̨ac.́ Bo mimo zė zwiek̨sza się
sẃiadomosć,́ jak grozńy jest tlenek weg̨la, wciaz̨ ̇jednak zbiera sḿier-
telne zṅiwo.

Nie zawsze dym i ogien ́musza ̨sẃiadczyc ́o zagrozėniu w naszym
mieszkaniu czy domu, na co uwage ̨zwracaja ̨strazȧcy z Komendy Miej-
skiej PSP w Lesznie. Tlenek weg̨la, popularnie nazywany czadem, jest
nieco lzėjszy od powietrza, co powoduje, zė łatwo sie ̨z nim miesza i w nim
rozprzestrzenia. Dlatego strazȧcy sugeruja ̨montowanie w mieszkaniach
czujek tlenku weg̨la. Moga ̨one uratowac ́zẏcie. Bardzo wazṅa jest kontrola
urzad̨zen ́oraz instalacji grzewczych przez osoby wykwalifikowane. Roẃnie
istotne jest dbanie o prawidłowa ̨wentylacje ̨w pomieszczeniach. Strazȧcy
przestrzegaja ̨przed osłanianiem kratek wentylacyjnych. Jakie sa ̨objawy
zatrucia tlenkiem weg̨la? Boĺe i zawroty głowy, ogoĺne zmec̨zenie, dusz-
nosć,́ moga ̨pojawic ́sie ̨trudnosći z oddychaniem. Objawem zatrucia cza-
dem sa ̨roẃniez ̇sennosć ́i nudnosći.

Jezėli w pomieszczeniu jest niebezpieczny czad, nalezẏ bezzwłocznie
zapewnic ́dopływ czystego powietrza. Trzeba otworzyc ́okna i drzwi do
mieszkania czy domu, a potem wyniesć ́osobe ̨poszkodowana ̨na sẃiezė
powietrze. Czym pred̨zej o zdarzeniu nalezẏ powiadomic ́słuzḃy ratowni-
cze. 

Jesĺi po wyniesieniu na sẃiezė powietrze zaczadzony nie oddycha, na-
lezẏ niezwłocznie przystap̨ic ́do wykonania sztucznego oddychania i ma-
sazu̇ serca.
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P R A C U J E  D L A  C I E B I E

- Dlaczego Pani kandyduje?
Już w szkole dzieliłam się z koleżankami kanapkami. Rodzice prowadzili

otwarty dom, zawsze podkreślali, że trzeba dzielić się z tymi, którzy mają
mniej. Wszczepili we mnie te wartości. To wychowanie zaważyło na całym
moim życiu. Od zawsze jestem z ludźmi i dla ludzi: jestem nauczycielką, wo-
lontariuszką, dawcą krwi, społecznym kuratorem sądowym. Myślę, że jako
posłanka mogę zrobić więcej dobrego.

- Jest Pani wicewojewodą - na co dzień pracuje Pani w Poznaniu. Ma
Pani służbowe auto z kierowcą i inne bonusy. Co może Pani wiedzieć o
problemach zwykłych ludzi?

- Tu się Pan myli. Od kilkunastu lat pracuję w Poznaniu i dojeżdżam z Ko-
ściana pociągiem. Znam niemal wszystkich pasażerów. Zawsze rozmawiam
z ludźmi, słucham ich problemów i próbuję pomóc. Znam życie tradycyjnej
polskiej rodziny, bo sama taką mam i w takiej się wychowałam. Jestem spo-
łecznym kuratorem sądowym i nie zrezygnowałam z tego zajęcia nawet wtedy
gdy zostałam wicewojewodą. Nie mogłam zostawić moich podopiecznych. Praca z ludźmi wykluczonymi, osobami, które nie mogą same poradzić sobie
w życiu, uczy pokory i powoduje, że znam problemy zwykłych ludzi, także tych w najtrudniejszej sytuacji.

- Czym chce się Pani zająć jako posłanka?
- Przede wszystkim chciałabym skupić się na problemach społecznych.

Będę kreowała nowe rozwiązania prawne, by rodziny z dziećmi miały więcej
ulg. Chcę, żeby żłobki w całym kraju były za symboliczną złotówkę. Przed-
szkola muszą być za grosze, musimy postawić na politykę prorodzinną, po-
nieważ ona jest źródłem bogactwa każdego narodu. 

- A co z seniorami?
- Od lat wizytuję domy opieki, spotykam się z seniorami, znam ich pro-

blemy, wiem, że leki powinny być tańsze, a świadczenia emerytalne wyższe.
Powinno powstawać więcej miejsc aktywizacji seniorów, Klubów Seniorów
czy Dziennych Domów Pomocy.

- W Sejmie jest miejsce dla społeczników takich jak Pani?
- Dziś w parlamencie nie potrzebujemy kłótni. Potrzebujemy ludzi, którzy

potrafią pracować dla wspólnego dobra. Bycie posłem to ciężka praca i od-
powiedzialność. Zrobię wszystko, żeby moi wyborcy byli ze mnie dumni, żeby
mogli powiedzieć: Dorota Kinal pracuje dla mnie. Dlatego proszę o Twój głos.

WWW.DOROTAKINAL.PL

W ubiegłym roku był dąb Feliks. Od
września tego roku w pobliżu niego rosną
dwa klony, którym nadano imiona Wawrzy-
niec i Alojzy. To Drzewa Pamięci, które mają
przypominać o waleczności Polaków. 

W Szkole Podstawowej imienia Armii Kra-
jowej w Kaczkowie przykłada się dużą wagę
do patriotyzmu. Młodzież uczy się szacunku
dla ojczyzny i tych, którzy za wolność kraju
przelali krew. Właśnie im poświęcone są
Drzewa Pamięci. 

- Przed rokiem społeczność szkoły posa-
dziła dąb Feliks dla upamiętnienia przedwo-
jennego dyrektora szkoły, pana Feliksa Tarko.
Był krzewicielem patriotyzmu, którego wy-
chowankowie podczas II wojny światowej
tworzyli struktury Armii Krajowej na terenie
miejscowości wchodzących w skład obwodu
szkolnego - tłumaczy Karol Olender, dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Kaczkowie.

W tym roku 25 września na boisku szkol-
nym uroczyście posadzono klony, którym na-
dano imiona Wawrzyniec i Alojzy, na cześć
dowódców Plutonu AK działającego na tere-
nie Kaczkowa. W tak ważnej chwili dla szkoły
i gminy obecni byli przedstawiciele władz
gminy i najbliżsi upamiętnianych bohaterów.
Sadzenie drzew rozpoczęli Wawrzyniec Pa-
welski, bratanek kaprala Pawelskiego i Hen-
ryk Mrozek, syn plutonowego Alojzego
Mrozka. W sadzeniu pomagali m. in. ucznio-
wie. Dla nich spotkanie z potomkami żołnie-
rzy Armii Krajowej było żywą lekcją historii, w
czasie której przewijały się wspomnienia i
fakty z czasów II wojny światowej. 

Fot. Mateusz Wawrzynowicz

Drzewa Pamięci

Rozmowa z panią Dorotą Kinal
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Natalia Szymankiewicz ma 16
lat, jej siostra Kalina jest o 3 lata
starsza. Obie dziewczyny są mu-
zycznie uzdolnione. Pierwsza
uczy się gry na gitarze klasycz-
nej w Państwowej Szkole Mu-
zycznej I i II Stopnia w Lesznie. 

- Gram każdego dnia, kiedy
tylko mogę i to, co mi się podoba -
powiedziała nam Natalia. 

Siostry miały okazję pokazać
się publiczności występując w Hali
Trapez w Lesznie podczas chary-
tatywnej akcji "Kilometry dobra". 

- Zaczęłam studia dziennikar-
skie więc będzie mniej czasu na
śpiewanie - dodaje Kalina. 

Na zdjęciu Natalia i Kalina z
Haliną Szymankiewicz, dumną
mamą zdolnych córek. 

Zdolne siostry

Wiktoria Wawrzynowicz i Oskar Andrzejewski wygrali puchary w
konkursie, w którym wybierano najładniejsze latawce.  Uczestnicy
rywalizacji zmagali się w dwóch kategoriach. W pierwszej ocenie
poddano latawce kupne. Puchar odebrała wspomniana Wiktoria.
Drugie miejsce zajął latawiec należący do Kacpra Przewoźnego.
Trzecią nagrodę otrzymał Jakub Burda. W kategorii latawców ro-
bionych za najlepszy uznano ten autorstwa Oskara Andrzejew-
skiego. Drugą nagrodę dostał Szymon Klimpel, trzecią - Bartek
Jamry, czwartą - Ola Chomiuk.  Konkurs latawców zorganizowali
Jan Pawelski, sołtys Tworzanic i Rada Sołecka. 
Jędrzej Antkowiak z Ry-
dzyny jest nowym preze-
sem Polskiego Związku
Niewidomych Koło w
Lesznie.  Członkiem orga-
nizacji jest od 3 lat. O sta-
nowisko prezesa ubiegał
się wraz z dwiema innymi
osobami. Po wygranych
wyborach funkcję szefa
Koła objął 21 września. 

We wrześniu dzieci z Przedszkola Publicznego w Rydzynie - z
nauczycielką i rodzicami - wyjechały na jesienną wycieczkę ro-
werową. Trasa wiodła przez: Moraczewo, Pomykowo i Miechcin
do Ponieca. Na mecie dzieci bawiły się na przedszkolnym placu
zabaw dzięki uprzejmości dyrektor placówki. W drodze powrotnej
ekipa zatrzymała się na rodzinnym pikniku w Pomykowie. / Fot.
Beata Musielak
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Kayo Nishimizu mówi o sobie,

że jest Japonką, która pokochała
muzykę Fryderyka Chopina. Dwa-
dzieścia osiem lat temu przyje-
chała do Polski, by poznać kraj
wybitnego kompozytora. Potem
poznała chłopaka, w którym się za-
kochała. Została w naszym kraju i
mieszka w nim dłużej niż w Japo-
nii. Kayo Nishimizu chętnie odwie-
dza różne miejscowości, by
propagować muzykę Chopina. We
wrześniu słuchała jej publiczność
w Bojanowie i Lesznie. Artystka
wystąpiła również w Zamku w Ry-
dzynie. Zagrała dla uczniów miejs-
cowej Szkoły Podstawowej. 

Był nauczycielem, ukończył Li-
ceum Pedagogiczne w Lesznie, a
potem geografię na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu. Zanim podjął pracę w Rydzy-
nie, uczył w Szkole Podstawowej
w Lasocicach oraz w Szkole Pod-
stawowej w Kątach, gdzie był kie-
rownikiem. Z Rydzyną związany
był od roku 1970 - został wówczas
kierownikiem naszej szkoły, wtedy
jeszcze bezimiennej. To za Jego
kadencji Szkoła Podstawowa w
Rydzynie otrzymała imię 17 Pułku
Ułanów Wielkopolskich. Uroczys-
tość nadania imienia odbyła się 4
czerwca 1972 roku. Pięknie opi-
sana jest w Kronice Szkoły, niejed-
nokrotnie też wracaliśmy do tych
wydarzeń na łamach naszej ga-
zetki. Uczestniczący w nich goście,
ułani 17 Pułku, ich rodziny, nau-
czyciele i uczniowie zapamiętali
nie tylko podniosły, patriotyczny
charakter uroczystości, ale i jej
perfekcyjne przygotowanie i do-
pracowany w najdrobniejszych
szczegółach scenariusz, co było
oczywiście zasługą pana Wiesz-

czeczyńskiego. On sam, popro-
szony o wypowiedź na ten temat w
gazetce ("LwB" nr 5 / 93), wspomi-
nał przede wszystkim wielomie-
sięczne przygotowania, pracę
wychowawczą z młodzieżą, kon-
takty z kombatantami i - nie najła-
twiejsze - z ówczesnymi władzami.
Ciekawie wspominał dzień 4
czerwca 1972 roku również pod-
czas jubileuszu czterdziestolecia
nadania imienia szkole, w maju
2012 - gdy, jako jeden z najbar-
dziej szacownych gości, wystąpił
podczas uroczystego apelu.

Pan Czesław Wieszczeczyński
kierował rydzyńską szkołą do roku
1973. Potem pracował w Zespole
Szkół Rolniczych w Lesznie (kiero-
wał filią w Rydzynie), Szkole Pod-
stawowej w Dąbczu, a także w
Urzędzie Miasta i Gminy w Rydzy-
nie oraz w Specjalnym Ośrodku
Szkolno - Wychowawczym w Ry-
dzynie. 

Mieszkańcy Rydzyny zapamię-
tają Go również jako społecznika,
zainteresowanego sprawami

miasta i gminy, radnego i prze-
wodniczącego Rady Miejskiej. In-
teresowała Go także historia
naszego miasta, jako przewodnik
oprowadzał wycieczki po Zamku,
aktywnie działał w Towarzystwie
Miłośników Rydzyny, którego był
wieloletnim przewodniczącym. W
ostatnich latach wielokrotnie pro-
wadził konkursy wiedzy o Rydzy-
nie, gminie i powiecie,
organizowane przez TMR dla
uczniów szkół podstawowych i
gimnazjalistów. 

Miłośnik muzyki i śpiewu, obda-
rzony pięknym głosem, przez wiele
lat śpiewał w rydzyńskim chórze
Halka, a także w chórze Comenius

przy PWSZ w Lesznie.
Przeżył 77 lat. Z Rydzyną

związany był od 45. Zostawił
tutaj swój ślad, zapisał się w his-
torii miasta. W ostatnią drogę na
rydzyńskim cmentarzu odprowa-
dzało Go wielu dawnych
uczniów, współpracowników,
przyjaciół, znajomych. Obecne
były też delegacje instytucji, w
których pracował, a wśród nich
poczet sztandarowy Szkoły Pod-
stawowej w Rydzynie.

LuB
Artykuł ukazał się też w paź-

dziernikowym numerze gazetki
szkolnej "Ludzie w Budzie".

14 sierpnia tego roku zmarł pan Czesław Wieszczeczyński,
osoba bardzo ważna dla Rydzyny, a zwłaszcza dla historii na-
szej szkoły.

Odszedł od nas

Rozpoczęły się prace przy budowie nowego chodnika w Rydzynie. Tym razem na ul. Poniatowskiego oraz Jana Pawła II. Warto od-
notować, że kostka została przekazana gminie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie, zaś wszelkie prace brukarskie są wyko-
nywane przez pracowników rydzyńskiego Urzędu. Zakończono również I etap budowy chodnika w Małej Kłodzie. Docelowo gmina
planuje dociągnięcie ciągu pieszo - rowerowego do tzw. suszarni. Od połowy września mieszkańcy Jabłonny mogą się cieszyć z no-
wego chodnika, długości ma około 110m. 
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Tematem pierwszego sejmiku
były babskie rządy, drugi dotyczył
pasji, a w tym roku panie rozma-
wiały o babskich prawach. W gro-
nie zaproszonych do dyskusji były
I. Kaminiarz i M. John. Gościem
specjalnym była Barbara Burszty-
nowicz. Aktorka z dużym dorob-
kiem artystycznym zyskała
rozgłos dzięki serialowi "Klan".
Widzów zjednała sobie rolą Elż-
biety Chojnickiej. Do Boszkowa B.
Bursztynowicz przyjechała poroz-
mawiać z przedsiębiorczymi i za-
radnymi kobietami, które potrafią
brać sprawy w swoje ręce. Przy
tej okazji promowała swoją pierw-
szą książkę "Jak w życiu. Felie-
tony". 

- Nie stwarzała bariery między
sobą, znaną aktorką, a nami jako
uczestniczkami sejmiku - wspo-
mina I. Kaminiarz.

- To bardzo ciepła osoba i jest
taka jak na ekranie, sympatyczna
i miła - uważa M. John. 

Panie, które uczestniczyły w

spotkaniu, z Boszkowa wróciły z
książką popularnej aktorki. 

- W książce mam imienną de-
dykację. Pani Barbara do każ-
dego wpisu dodawała życzliwe
słowo - opowiada I. Kaminiarz. -
Lektura felietonów dopiero przede
mną. Na razie przeczytałam kilka
stron. Felietony są napisane z
dużą dozą humoru i dystansu do
samej siebie. 

- Jeszcze nie miałam czasu na
przeczytanie całej książki. Na
razie zaliczyłam kilka stron. Tek-
sty są zaczerpnięte z życia pani
Barbary i przy tym zabawne. Na
pewno jeśli tylko znajdę wolną
chwilę, przeczytam książkę -
mówi M. John. 

W Babskim Sejmiku uczestni-
czyły także Liliana Szewczyk, soł-
tys Kłody i Krystyna Rypińska,
przewodnicząca Koła Gospodyń
Wiejskich w Dąbczu. Spotkanie w
Boszkowie zorganizowała poseł
Bożena Henczyca. 

Babskie rozmowy
i gwiazda z Klanu

- Aktorka nie tworzyła bariery między sobą a paniami uczestni-
czącymi w sejmiku - tak o swoich wrażeniach mówi Inga Kami-
niarz. 

- Barbara Bursztynowicz zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie
- wspomina Małgorzata John. 

Aktorka Barbara Bursztynowicz była gościem specjalnym III
Babskiego Sejmiku w Boszkowie. - Przemiła osoba - mówi
Inga Kaminiarz, kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Po-
mocy w Rydzynie. - Dusza człowiek - dodaje Małgorzata
John, sołtys Kaczkowa. 

Dzieci z Przedszkola w Dąbczu zaprosiły do zabawy uczniów klasy pierwszej
ze Szkoły Podstawowej w Dąbczu i klasy Ig ze Szkoły Podstawowej nr 13 z
Oddziałami Integracyjnymi w Lesznie. Święto Pieczonego Ziemniaka odbyło
się przy wsparciu Marka Rybińskiego, naczelnika OSP w Dąbczu. Kiedy
dzieci się bawiły, "król warzywny" święta piekł się w ognisku, nad którym czu-
wał Janusz Rybiński. Ziemniaki były pyszne - jak stwierdzono po degusta-
cji. 

Zabawy na trampolinie, mecz piłki nożnej, konkursy, przejażdżki brycz-
kami i przede wszystkim dobre humory - tak krótko można opisać Święto
Pieczonego Ziemniaka w Przedszkolu Publicznym w Rydzynie. Imprezę
zorganizowano w jeden ze słonecznych dni jesieni. Na Leśnej Polanie w
Dąbczu bawiły się dzieci z grup Kotki i Delfinki./ fot. Beata Musielak 

Nie ma jak ziemniaki prosto z ogniska i gzika. - Palce lizać - mówili uczest-
nicy Święta Pieczonego Ziemniaka w Dąbczu.  Impreza była wspólnym
spotkaniem Gromady Zuchowej Pracowite Mrówki i 10. Drużyny Harcer-
skiej Włóczykije im. T. Łopuszańskiego, które działają przy Szkole Pod-
stawowej w Dąbczu. Spotkanie odbyło się pod przewodnictwem dh. hm.
Wojciecha Jędrzejczaka i dh. Sandry Ratajczak. W integrowaniu drużyn
uczestniczyli rodzice zuchów i harcerzy. Razem bawiło się prawie 100
osób.  / Fot. ZHP w Dąbczu
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RYDZYNA TU I TERAZ

Strażacy ochotnicy z jednostek z Rydzyny oraz Dąbcza wraz z kolegami z Pawłowic wzięli udział w corocznych ćwiczeniach na tere-
nie jednego z dużych zakładów. Charakterystyka takich ćwiczeń ma na celu lepsze zapoznanie się z obiektem, ale - co najważniejsze
- przećwiczenie wszelkich wariantów czynności ratowniczo - gaśniczych. W trakcie ćwiczeń zwraca się zwłaszcza uwagę na zacho-
wanie szczególnych zasad bezpieczeństwa. Ochotnicy trenowali pod czujnym okiem dowództwa Państwowej Straży Pożarnej w Lesz-
nie. Wszystkie jednostki test zdały bardzo dobrze.

Jak ważna jest szybka reakcja gdy jest zagrożenie, nie trzeba ni-
komu tłumaczyć. Dzięki właśnie takiemu sprzętowi dokłada się
kolejny procent. do poprawienia bezpieczeństwa na terenie na-
szej gminy. Mowa tutaj o nowym sprzęcie ratowniczym, jaki otrzy-
mały OSP w Dąbczu i Rydzynie, który został przekazany ze
wspólnej dotacji gminy Rydzyna, powiatu leszczyńskiego oraz
Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

Na ukończeniu jest realizacja zadania pn. “Przebudowa dróg do-
jazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Dąbcze oraz Ma-
ruszewo". Gmina Rydzyna otrzymała dotację ze środków
finansowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielko-
polskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wy-
konawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo - Melioracyjne
DROGOMEL z Góry.

Sprzęt sportowy wartości 1000 złotych to prezent, jaki Specjal-
nemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu w Rydzynie zrobiło I
Liceum Ogólnokształcące w Lesznie. 

By mówić o nagrodzie, trzeba się cofnąć kilka miesięcy wstecz. W
kwietniu nad zbiornikiem w Rydzynie odbył się bieg promujący ideę prze-
szczepu narządów w ramach kampanii "Drugie życie". Organizatorami
imprezy byli: I Liceum Ogólnokształcące, Rydzyński Ośrodek Kultury oraz
Urząd Miasta i Gminy w Rydzynie. Działania liceum zostały zgłoszone do
konkursu, do którego przystapiło 35 wielkopolskich szkół ponadgimnaz-
jalnych. Dwie szkoły z Leszna IV Liceum Ogólnokształcące i I Liceum
Ogólnokształcące - otrzymały nagrody w postaci czeków charytatywnych,
każdy po 1000 zł. Licealiści z "jedynki" zdecydowali, że swoją nagrodę
przekażą Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu w Ry-
dzynie. 1000 zł wydano na sprzęt sportowy, który trafił do placówki. 

Czek na 1000 zł dla ośrodka

Plac zabaw w sąsiedz-
twie Szkoły Podstawowej
w Rydzynie wzbogacił
się w nowe drzewa i
krzewy. Od dłuższego
czasu gmina przymie-
rzała się do poprawy
stanu zieleni wokół, ale
dopiero jesienna aura
sprzyja nowym nasadze-
niom. Sukcesywnie teren
ten będzie pielęgnowany,
co z pewnością umili
spędzanie czasu na tym
obiekcie. 
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W rodzinie siła
Festyn rodzinny "Pożegnanie

lata, powitanie jesieni" odbył się w
ramach projektu profilaktycznego
"W rodzinie siła!". Przez cały 2015
rok wspólnie realizują go Miejsko -
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej oraz szkoły podstawowe w
Dąbczu, Kaczkowie i Rydzynie.
Patronat sprawuje burmistrz Kor-
nel Malcherek. 

Festyn wypełniły konkurencje
sportowe i konkurs kulinarny na

najsmaczniejsze ciasto. Szkoły ry-
walizowały ze sobą w konkursie
plastycznym, który polegał na
przygotowaniu kreacji jesiennej. 

Czas na wyniki. W konkursie
kulinarnym wygrała SP z Dąbcza,

2. miejsce zajęła SP z Kaczkowa.
Trzecia była SP z Rydzyny. W kon-
kursie plastycznym najładniejszy
strój przygotowało Kaczkowo. Ko-
lejne miejsca miały Dąbcze i Ry-
dzyna. Sportowe zmagania
wygrała drużyna Kaczkowa.
Srebro miała Rydzyna, brąz Dąb-
cze. W ostatecznej kwalifikacji wy-
grała Szkoła Podstawowa z
Kaczkowa. Druga na pudle była
Szkoła Podstawowa z Rydzyny, a
trzecia Szkoła Podstawowa z Dąb-
cza. Mimo zajętych miejsc wszyst-
kie placówki otrzymały takie same
nagrody czyli czeki po 800 zł do
wydania na własne potrzeby. 

To, że w rodzinie jest siła, było widać w trakcie rywalizacji w Środowiskowej Hali Sportowej
w Rydzynie. Przy głośnym dopingu ile mogli, dawali z siebie rodzice i dzieci oraz nauczy-

Wszystkie szkoły dostały po 800 zł.

Zwycięska kreacja przy-
gotowana przez zespół z
Kaczkowa.
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W dniu wyborów na terenie gminy Rydzyna będzie 11 komisji obwodowych.
Nr 1 - świetlica wiejska w Nowej Wsi 28 a 
Nr 2 - świetlica wiejska w Dąbczu 31 
Nr 3 - hala sportowa w Rydzynie, ul. Jana Kazimierza 1 
Nr 4 - ROK w Rydzynie, Rynek 7 
Nr 5 - Szkoła Podstawowa w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie, Rojęczyn 17 
Nr 6 - Przedszkole w Jabłonnie 36 a 
Nr 7 - świetlica wiejska w Tarnowej Łące 75 
Nr 8 - świetlica wiejska w Przybiniu 4
Nr 9 - świetlica wiejska w Kłodzie 52 a 
Nr 10 - świetlica wiejska w Moraczewie 59 
Nr 11 - Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy Niezapominajka w Dąbczu 35 

Komisje obwodowe

W czasie wyborów parlamentarnych Polacy zdecydują o wy-
borze 460 posłów i 100 senatorów. 

W lokalu wyborczym osoba, która chce oddać głos, musi okazać
dokument ze zdjęciem, potwierdzającym tożsamość. Może to być
dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy. 

Obywatel uprawniony do głosowaniu otrzymuje 2 karty do głoso-
wania. Pierwsza zawiera wykaz list kandydatów na posłów, w drugiej,
na której będą wymienieni kandydaci na senatorów. 25 października
wyborca ma prawo oddać po jednym głosie na wybranych przez sie-
bie kandydatów na posła i senatora. 

Głosowanie

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że prawo udziału w głosowaniu
(prawo wybierania) w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma
obywatel polski, który: najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, nie został po-
zbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie został ubez-
własnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu, nie został pozbawiony praw
wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Wyborca jest wpisywany tylko do jednego spisu wyborców. 

Kto głosuje?

W niedzielę, 25 października, lokale wyborcze czynne będą w go-
dzinach od 7 do 21. 00. 

Lokale wyborcze

25 października 2015
Wybory do Sejmu i Senatu

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie wychodzi na-
przeciw młodym ludziom, którzy swoją przyszłość wiążą z malar-
stwem, rysunkiem i szkicowaniem. Dla nich organizowane są
warsztaty, wykłady i spotkania z artystami. To forma nauki. W po-
łowie września w Galerii MBWA zorganizowano wystawę podsu-
mowującą zajęcia odbywające się w roku szkolnym 2014 - 2015.
Aleksandra Łoś z Rydzyny była jedną z uczestniczek. Na wysta-
wie pokazano kilka jej prac. 

Na dwa dni do Bielaw poje-
chało trzydziestu trzech
uczniów ze Szkoły Podsta-
wowej im. 17 Pułku ułanów
Wlkp. w Rydzynie. W wyjeź-
dzie uczestniczyli także: dy-
rektor Jerzy Stróżycki i
nauczyciele Anna Nowak,
Magdalena Kuczek i Janusz
Maliczak. 
Wyjazd zorganizowano w związku
z obchodami Święta Patrona
Szkoły Podstawowej im. 17 Pułku
Ułanów Wlkp. w Bielawach. Obie
placówki utrzymują przyjacielskie
kontakty ze względu na wspólnego
patrona. 

Co roku przedstawiciele Ry-
dzyny są zapraszani na to święto.

Tradycyjnie nie brakuje ich na star-
cie Ułańskich Biegów Przełajo-
wych Szkół Podstawowych, które
towarzyszą obchodom. Tego-
roczna edycja była 11. z rzędu. W
rywalizacji uczestniczyli uczniowie
Szkół Podstawowych z Rydzyny,
Bielaw, Soboty oraz Oszkowic.
Drużyna z naszej gminy zajęła 2
miejsce. 

Po biegach młodzież zwiedziła
zamek Radziwiłłów wraz z ogro-
dem w Nieborowie, uczestniczyła
w mszy polowej, złożyła kwiaty na
grobach żołnierzy i obejrzała pro-
gram artystyczna powiązany ze
świętem patrona szkoły. Przygoto-
wali go uczniowie z Bielaw. 

Fot. Szkoła Podstawowa w Ry-
dzynie 

Na święto do Bielaw

Dużą odwagą wykazało się trzech mężczyzn, którzy nie za-
wahali się pomóc okradzionej kobiecie. 

Stała na przystanku autobusowym w Lesznie, kiedy podszedł do niej
20 - letni mężczyzna. Wyrwał kobiecie portfel i zaczął uciekać. Reakcja
stojących obok mężczyzn była natychmiastowa. Ruszyli za złodziejem.
Trzeci mężczyzna widząc biegnącego w jego stronę chłopaka i słysząc
krzyczące za nim osoby, złapał uciekiniera. Złodziej trafił w ręce policjan-
tów. Grozi mu do 2 lat więzienia. 

Za obywatelską postawę słowa uznania należą się mieszkańcowi
gminy Rydzyna i dwom leszczynianom. 

Nie stali obojętnie
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Koło Gospodyń Wiejskich w Robczysku zorganizowało Święto Dyni, na które zostały zaproszone KGW z gminy. Na stołach królowały
dania z dyni - począwszy od zup na ciastach skończywszy. Panie postarały się również o przystrojenie sali. Gościnnie wystąpił Zespół
Ludowy Studzianna.

Z okazji Europejskiego Dnia
Ptaków w piątek, 2 paździer-
nika, uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Rydzynie liczyli
ptaki, które tego dnia poja-
wiły się przy Zamku. 

Nauczyciel Janusz Maliczak
zachęcił młodzież do wzięcia lor-
netek w dłonie i wytężenia wzroku.
Na udział w liczeniu zdecydowali
się: Martyna Nowacka, Michał

Skrzypczak i Maurycy Szulc. Od-
notowali obecność 150 ptaków z
16 gatunków. Najliczniej występo-
wała krzyżówka przebywająca na
fosie zamkowej. Kaczek było 94.
Poza tym policzono po 8 mazur-
ków i szpaków, 7 sójek, 5 zięb, po
2 sierpówki, bogatki i czubatki oraz
kosa, kowalika, myszołowa, dzię-
cioła dużego, modraszkę, wróbla,
siniaka i kulczyka. 

Fot. Janusz Maliczak

Z lornetkami na ptaki

Wspólną rowerówką z rodzicami i wychowawczynią rozpoczęła
nowy rok szkolny klasa Vc ze Szkoły Podstawowej w Rydzynie.
W sobotę, 12 września, wszyscy przyjechali na Leśną Polanę w
Dąbczu. Pogoda i humory dopisały. Czas mijał na zabawach i
przejażdżkach bryczkami, a jeśli ktoś zgłodniał mógł skorzystać
z poczęstunku, który przygotowały mamy uczniów. / Fot. SP w
Rydzynie 

Wycieczka do firmy ViaCon w Rydzynie była po to, by starszaki z
miejscowego przedszkola wiedziały, co produkuje tak duży za-
kład. Gospodarze w jednej z hal zorganizowali zawody w rzucie
krążkiem wyciętym z rury do celu. Najlepsi otrzymali dyplomy i
nagrody, pozostali uczestnicy upominki. Dzieci dziękują firmie Via-
Con Polska i burmistrzowi za wsparcie w organizacji wycieczki.  /
Fot. Beata Musielak
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Najpierw zaśpiewano "Sto lat", a potem wzniesiono toast za jubilatów, którzy urodziny obchodzili w gronie przyjaciół z Koła Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rydzynie. Swoje święto mieli: Teresa Rybińska z Dąbcza, Feliks Rybiński z Leszna i Ed-
ward Glapiak z Tarnowej Łąki. Dla jubilatów i pozostałych członków Koła wystąpiły uczennice Szkoły Podstawowej w Rydzynie. W pro-
gramie artystycznym były wiersze i układy taneczne. Dodajmy, że spotkanie członków Koła odbyło się z okazji Dnia Seniora. 

Od 15 lat 29 września obchodzony jest Ogólnopolski
Dzień Głośnego Czytania. Do akcji włączyli się nauczy-
ciele Szkoły Podstawowej w Kaczkowie. Głośne czytanie
dla uczniów zorganizowali w czasie przerwy śniadanio-
wej. 

Dzieci słuchały wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tu-
wima, opowiadań ze "Złotej encyklopedii bajek". W trak-
cie drugiego śniadania uczniowie poznali przygody
"Dzieci z Bullerbyn". Czytano im książki: "Mariolka", "Za
minutę pierwsza miłość" i "Koszmarny Karolek". Głoś-
nego czytania słuchały także dzieci z Oddziału Przed-
szkolnego.

W akcję zaangażowali się nauczyciele: Anna Matyla,
Donata Górczak, Aneta Kołata, Katarzyna Olejniczak,
Kamila Polaszyk, Piotr Derda, Joanna Kosmowska,
Kinga Murawska i Hanna Bródka. 

Fot. Szkoła Podstawowa w Kaczkowie

Czytanie do śniadania

Zespół Akord Band tworzą Marcin urbanowicz i Zbigniew Śmiałkowski. Panów
połączyła muzyka. 

Historia duetu zaczęła się od Z. Śmiałkowskiego. Grał w grupie, która występowała
na weselach, ale kiedy się rozpadła, na horyzoncie pojawił się M. Urbanowicz. 

- Pracowaliśmy w jednej firmie i tam się poznaliśmy. Pewnego dnia zgadaliśmy się,
że obaj gramy - przypomina Zbigniew Śmiałkowski.

- Dla mnie to było bardziej hobby, nie to, co dla Zbyszka. Uznaliśmy jednak, że dla-
czego razem nie spróbować swych sił na scenie i taki to był początek - wspomina M.
Urbanowicz, który od tej kadencji zasiada w Radzie Miejskiej Rydzyny. Kiedy jednak
wchodzi na scenę, pełni "mandat" muzyczny. 

Repertuar zespołu jest różny. Panowie dostosowują go do publiczności, bo jedni lubią
starsze kawałki, inni chętniej posłuchają najnowszych przebojów. 

- Staramy się być elastyczni, tak dobierać piosenki żeby każdy dobrze się bawił - tłu-
maczy M. urbanowicz. 

Akord Band gra na różnych imprezach, czy to wesela czy urodziny. Zespół chętnie
korzysta z zaproszeń do pojawienia się na imprezach organizowanych w gminie i, co
trzeba dodać - wówczas występuje bezpłatnie. 

Z. Śmiałkowski i M. Urbanowicz są zgodni: - Dla nas to sama przyjemność.

Akord Band na scenie
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RKS Rydzyniak Rydzyna uda-
nie rozpoczął sezon 2015/2016 w
rozgrywkach prowadzonych przez
Okręgowy Związek Pilki Nożnej w
Lesznie. Klub zgłosił do rozgrywek
dwa zespoły seniorów występu-
jace w leszczyńskiej klasie okrę-
gowej oraz w klasie B (tzw.
zaplecze), a także zespół w kat.
żak (przy współpracy z RAP 2010
Rydzyna). Poniżej prezentujemy
dotychczasowe wyniki - stan na
dzien 08. 10. 2015 r.
Terminarz jesień 2015 r. Se-
nior - klasa okręgowa

Sierpień
15. 08. s. g. 18. 00 Sokół Kaszczor -
RKS 3 : 1
Kaźmierczak T.
23. 08. n. g. 15. 00 RKS - Orla Jutrosin
1 : 2
Sobecki
30. 08. n. g. 16. 00 GKS Włoszako-

wice - RKS 1 : 3
Molicki, Rzeźniczak, Szczefanowicz
Wrzesień
2. 09. śr. g. 18. 00 RKS - Sparta M.
Górka 4 : 1
Sobecki, Miara, Kaźmierczak T., Kaź-
mierczak Mik.
06. 09. n. g. 15. 00 RKS - Wisła Borek
Wlkp. 3 : 1
Sebecki, Rzeźniczak, samobójcza
13. 09. n. g. 15. 00 RKS - Brenewia
Wijewo 7 : 4
Sobecki 3, Dembicki, Kaźmierczak T.,
Kaźmierczak Mik., Szczefanowicz 
20. 09. n. g. 15. 00 RKS - Kania Go-
styń 1 : 4
Molicki
27. 09. n. g. 16. 00 Promień Krzywiń -
RKS 0 : 1
Kaźmierczak T.

Październik
4. 10. n. g. 15. 00 RKS - Helios Czem-
piń 5 : 2
Miara, Szczefanowicz 2, .Tomczak,

Martin
Poz Drużyna M Pkt + - 
1. Kania Gostyń 9 24 31 4
2. Rydzyniak Rydzyna 9 18 26 18
3. Zjednoczeni Pudliszki 9 17 31 21
4. Orkan Chorzemin 9 17 22 17
5. KS Ludwinowo 8 16 17 15
6. Helios Czempiń 8 15 19 17
7. Orla Jutrosin 9 13 15 13
8. Sokół Kaszczor 9 12 22 21
9. Juna - Trans Stare Oborzyska 9 12
20 22
10. Wisła Borek Wlkp. 9 12 13 17
11. Pogoń Śmigiel 9 11 16 14
12. Sparta Miejska Górka 9 11 17 15
13. Krobianka Krobia 9 10 20 26
14. Promień Krzywiń 9 8 6 20
15. GKS Włoszakowice 9 6 17 27
16. Brenewia Wijewo 9 3 12 37

Terminarz jesień 2015 r. senior -
klasa "B" gr. II
Sierpień
16. 08. n. g. 15. 00 RKS II - Sokół
Chwałkowo 2 : 2. rz. k. 4 - 2 PucharPl
Janowicz Ł., Marciniak K.
30. 08. n. g. 11. 00 RKS II - Grom Cze-
luścin 1: 5
Gumula

Wrzesień
6. 09. n. g. 11. 30 RKS II - Piast Belę-
cin 3 : 2
Rudziewicz Mat.  2., Gumula 
13. 09. n. g. 11. 30 Kormoran Święcie-
chowa - RKS II 1 : 3
Janowicz Mik., Musiał, Rzepecki
16. 09. śr. g. 17. 00 RKS II - Sokół
Wloszakowice 3 : 1 PucharPl
Rzeźniczak, Pluskota
20. 09. n. g. 11. 00 RKS II - Iskra Dłu-
gie Stare 2 : 5
Gumula, Kosiński M.
27. 09. n. g. 13. 00 Helios Bucz - RKS
II 7 : 3
Gumula, Sikora, Rzepecki 

Październik 
4. 10. n. g. 12. 00 Grom Czeluścin -
RKS II 3 : 3
Rzepecki 2., Janowicz Mik.
Poz Drużyna M Pkt + - 
1. Helios Bucz 6 18 29 8
2. Iskra Długie Stare 6 11 19 13
3. Grom Czeluścin 6 8 13 11
4. Piast Belęcin 6 7 7 13
5. Rydzyniak Rydzyna II 6 7 15 23
6. Kormoran Święciechowa 6 0 5 20

Rydzyniak na fali

Przedszkolaki z Dąbcza poznały zasady gry w tenisa stołowego
na spotkaniu z zawodnikami KS Wamet Dąbcze. Kto chciał, mógł
się zmierzyć z mistrzami tej dyscypliny. Chętnych nie brakowało. 

Wycieczkę do Automatycznej Stacji Synoptycznej w Lesznie zor-
ganizowano dla uczniów klas IV ze Szkoły Podstawowej w Ry-
dzynie. Tam poznali budowę i zasady działania przyrządów
meteorologicznych. Informacje zdobyte w stacji będą mogły być
wykorzystane na lekcjach. Młodzieży towarzyszyli nauczyciele:
Janusz Maliczak, Danuta Kaźmierczak i Marek Bańkowiak. 
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Wraz z powstaniem gimnaz-
jum utworzono kółko charyta-
tywne. Kierował nim właśnie B.
Witaszek. W ubiegłym roku kółko
przekształcono w wolontariat. Ini-
cjatywa wyszła od Fundacji

Wolontariat - lekcja życia
- Młodych, trzeba zainspirować, wskazać kierunek i być z

nimi. To sprawia, że żar, który się w nich tli, rozpala wielki
ogień. U nas to się dzieje - mówi z dumą Bogdan Witaszek,
katecheta w Gimnazjum w Rydzynie. Opiekuje się Kołem Wo-
lontariatu, które tworzą gimnazjaliści.

Odzew w Lesznie.
- Przyjechała do nas Stenia

Nawrocka, prezes Odzewu. Roz-
mawiała z młodzieżą i zapropo-
nowała stworzenie Koła
Wolontariatu. Najpierw była roz-
mowa z Jolantą Kotyś, dyrektorką
szkoły, która poparła pomysł.
Potem trzeba było porozmawiać z
uczniami, czy rzeczywiście chcą
dać siebie innym - wspomina B.
Witaszek.

Nie było zaskoczenia, bo zna-
leźli się kandydaci na wolontariu-
szy. Wiedzieli, na co się piszą,
poznali zasady działania. Obec-
nie Koło współpracuje z Fundacją
Odzew poprzez udział w projek-
cie "Międzypokoleniowo w gmi-
nach". W regionie
zaangażowanych jest kilka gmin.
Zadaniem młodzieży jest napisa-
nie prac pod tytułem "Ja za 50
lat". Inspiracją są spotkania z se-
niorami. Słuchanie ich i obserwa-
cja to cenne wskazówki.

- Współpracujemy z grupą se-
niorów ze Stowarzyszenia Eme-
rytów i Rencistów Złota Jesień.
Młodzież spędza z nimi czas i to
przełamuje międzypokoleniowe
bariery. Byliśmy razem w Boszko-
wie, gdzie zorganizowano

wspólne zajęcia z udzielania
pierwszej pomocy przedmedycz-
nej - przypomina B. Witaszek.

W czasie takich spotkań toczą
się rozmowy o życiu, problemach
dnia codziennego i doświadcze-
niach. Młodzież uczy się od star-
szych, ale przecież i seniorzy
mają lekcję życia dla siebie. To
działa w oba kierunki. Zysk jest
po obu stronach.

Może ktoś zapyta, czy nie
nudzą rozmowy z osobami star-
szymi?

- Z nimi zawsze jest ciekawie,
zwłaszcza kiedy opowiadają his-
torie ze swojego życia - zapew-
nia Maksymilian Stróżycki.
Interesuje się historią, więc chęt-
nie słucha, jak wyglądało życie w
Polsce, zwłaszcza w okresie ko-
munistycznym.

Obecnie Koło Wolontariatu
skupia nieco więcej niż 16 osób.
Na miejsce tych, którzy ukończyli
szkołę, przychodzą nowi.

Wolontariusze z Gimnazjum w
Rydzynie pomagają osobom star-
szym, samotnym, chorym. Cza-
sami po prostu z nimi są. Dla
niektórych to naprawdę dużo.
Jednemu wystarczy rozmowa, by
zrobiło się lżej na duszy. Ktoś
inny chce, żeby mu przeczytać
gazetę, ktoś potrzebuje pomocy
w domowych obowiązkach.

- Odwiedzamy pana Aleksan-
dra Gembiaka z Rydzyny. Poma-
gamy mu spisać jego
wspomnienia z życia - mówi mi
jeden z wolontariuszy.

Koło współpracuje z Miejsko -
Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej i parafią w Rydzynie.
Na liście jest także Ośrodek Nie-
zapominajka w Dąbczu.

- Jesteśmy tam w okresie

Zdjęcie zrobiono w Boszkowie podczas pierwszego spotkania
młodzieży z seniorami. 

świąt Bożego Narodzenia. Śpie-
wamy kolędy i pastorałki. Przy-
wozimy upominki zrobione przez
uczniów gimnazjum pod nadzo-
rem pani Nadii Kosickiej. Po pro-
stu spędzamy czas z osobami
starszymi, którym, nasza obec-
ność jest potrzebna - tłumaczy B.
Witaszek. - To lekcja wrażliwości,
otwartości na potrzeby innych i
szacunku dla drugiego człowieka.
Cieszę się, że nasza młodzież
chętnie się w to włącza.

- Sprawdzamy samych siebie.
To nas uwrażliwia - dodaje Ale-
ksandra Łoś.

- Działanie w wolontariacie to
coś innego niż pomoc w obowiąz-
kach domowych. To mamy na co
dzień. Wolontariat to coś, wyjąt-
kowego - uważa Fabian Bura.

- Ktoś potrzebuje naszej po-
mocy i my ją dajemy - wtrąca
Bartek Mochalski.

Pod koniec ubiegłego roku
młodzież z gimnazjum zaangażo-
wała się w przygotowanie paczek
dla seniorów i uczniów, których
rodziny są w trudnej sytuacji ma-
terialnej. Były to paczki, które
przygotowali uczniowie gimnaz-
jum dla mieszkańców z gminy.

- To wszystko razem zmienia
uczniów. Widać w nich dobro. Oni
sami wychodzą z inicjatywami,
podpowiadają, co można zrobić.
Tylko trzeba ich zainspirować i
być z nimi - uważa B. Witaszek. 

- Warto pomagać, bo nie wia-
domo co nas samych czeka -
mówi Konrad Krug.

- Nie wolno przechodzić obo-
jętnie obok czyjegoś nieszczęścia
- uważa Wiktoria Piotrowiak -
Dla siebie warto pomagać, bo po
prostu z tym lepiej się żyje.Wolontariusze mają swoje koszulki, które zaprojektowali Michał

Stefankiewicz i Bartek Stiller, teraz już absolwenci gimnazjum. 
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- Pomysły na to, jak mają wy-
glądać spotkania na rynku, rodziły
się spontanicznie. Zgłaszały się do
nas osoby, które chciały wystąpić,
muszę to podkreślić, zupełnie bez-
interesownie. I to byli ludzi stąd, z
naszej gminy - mówi Roman
Skiba. 

- Każda impreza wypaliła i to
nas zachęca do tego, by za rok
wrócić do spotkań na rynku - do-
daje G. Dembicka. 

"Kulturalnych piątków" było
kilka, a że lato było wyjątkowo
piękne, tym bardziej dopisywała
frekwencja. Mieszkańcy chętnie

siadywali przy stolikach ustawio-
nych na rynku. 

- Może warto przekonać Radę,
by w przyszłorocznym budżecie
gminy zarezerwować pieniądze na
organizację imprezy. Konkretnie,
by pieniądze trafiły do Rydzyń-
skiego Ośrodka Kultury właśnie z
przeznaczeniem na "Kulturalne
piątki". Może będą stałym elemen-
tem kalendarza gminy - mówi z na-
dzieją R. Skiba. 

Marzeniem przewodniczącego
i radnej jest powstanie ogródka
wiedeńskiego na rynku, takiego
nie od piątku do piątku, ale na
wiosnę i lato. Byłoby to miejsce nie
tylko dla mieszkańców. Rydzyny -
perła baroku jest odwiedzana
przez turystów, którzy w ogródku
mogliby zrobić sobie przystanek w
zwiedzaniu. Kolejny pomysł to włą-
czenie uczniów w organizację im-
prez, tym bardziej że są wśród nich

osoby śpiewające, grające na in-
strumentach i tańczące. Czemu
nie miałyby się pokazać szerszej
publiczności? Wszystko to razem
zmierza do tego, by mieszkańców
wyciągać z domów i ożywić rynek
w Rydzynie. 

- Już teraz rodzi się pomysł na
zimę. Czemu nie zorganizować
czegoś w rodzaju świątecznego
jarmarku? Mamy w gminie Koła
Gospodyń Wiejskich, zdolnych rę-
kodzielników. Może zechcą wysta-
wić swoje prace na takim jarmarku
- rzuca G. Dembicka. 

- Rynek można przystroić cho-
inkami, które ozdobią dzieci z
przedszkoli. Razem z nimi przyjdą
rodzice i znów się coś będzie
działo - dodaje R. Skiba. 

Dodajmy, że w organizacji "Kul-
turalnych piątków" pomagał Ry-
dzyński Ośrodek Kultury. 

Kulturalne piątki
Jak ożywić rynek w Rydzynie? Takie pytanie zadali sobie
wspólnie Roman Skiba, przewodniczący Rady Miejskiej i
radna Grażyna Dembicka. Wymyślili więc "Kulturalne piątki".
Nie było wiadomo, czy impreza się przyjmie, jaka będzie frek-
wencja. Pomysł wypalił, bo z każdym spotkaniem przycho-
dziło coraz więcej osób. udał się nawet ostatni "Kulturalny
piątek", kiedy było czuć chłód zbliżającej się jesieni. 

W Sali Wiejskiej w Kaczkowie zorganizowano Dzień Seniora dla
członków miejscowego Koła Polskiego Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów. Wśród zaproszonych gości byli: Zespół Śpie-
waczy Rydzyniacy i cheerleaderki Happy Ladies 50+ z Leszna.
Przyjechali przyjaciele z Koła w Garzynie. W trakcie uroczystości
wyjątkowe życzenia były dla jubilatek Bronisławy Rogali, która
skończyła 85 lat i Małgorzaty Kalbarczyk, obchodzącej 65. uro-
dziny. Kwiaty otrzymała także 89 - letnia Anna Musielak, najstar-
sza członkini Koła.

Miny dzieci na zdjęciu mówią same za siebie. Eksperymen-
towanie jest ciekawą i fajną zabawą. 

W tym roku szkolnym celem edukacyjnym w Przedszkolu Publicznym
w Rydzynie jest poznawanie różnorodnych zjawisk. Odbywa się to w ra-
mach programu "Poszukuję, badam, odkrywam - mali badacze". Opraco-
wały go nauczycielki: Katarzyna Kaczmarek, Beata Musielak i Violetta
Wrotyńska. Wśród celów jest m. in. poznawanie świata oraz nauka dzia-
łania w grupie i zachowań ekologicznych. 

Temu służą zajęcia, których elementem są eksperymenty. Wykonywała
je m.in. grupa Smerfy z Przedszkola w Dąbczu. W ten sposób dzieci poz-
nają ciekawe aspekty fizyki czy chemii. I mimo że niektóre tematy są
trudne, dają dzieciom okazję do odkrywania i zgłębiania fascynującego
świata przyrody i techniki. 

Eksperymentują
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Po co ktoś zniszczył ogrodzenie na zbiorniku w Rydzynie? Nasze
wytłumaczenie - albo dla zabawy, albo z głupoty. Szkoda, że nim
ten ktoś zabrał się za dewastowanie płotu, nie pomyślał, że tym
samym niszczy czyjąś pracę i marnuje pieniądze zainwestowane
w ogrodzenie terenu. 

Na początku każdego roku szkolnego dzieci poznają drogę do
przedszkola wraz ze znakami drogowymi i zasadami obowiązu-
jącymi pieszych. Wiedzą także, że bardzo ważne jest noszenie
kamizelek odblaskowych, dzięki którym są lepiej widoczne dla kie-
rowców. 

Z piosenką i w gronie przyja-
ciół świętowano jubileusz 45
- lecia Koła numer 11 Pol-
skiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Ry-
dzynie. Z tej okazji na Zamku
odbył się I Rejonowy Prze-
gląd Chórów i Zespołów
Śpiewaczych pod patrona-

tem Kornela Malcherka, bur-
mistrza miasta i gminy Ry-
dzyna oraz Jarosława
Wawrzyniaka, starosty po-
wiatu leszczyńskiego. 

W sali balowej wystąpiło 14
chórów i zespołów śpiewaczych z
regionu. W murach Zamku za-
brzmiały piosenki biesiadne i łatwo

wpadające w ucho. Były także
utwory bardzo znane. Publiczność
nie tylko słuchała, ale śpiewała z
zespołami. Na przeglądzie wystą-
piły gościnnie dzieci z Przedszkola
i uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej w Rydzynie oraz cheerleaderki
Happy Ladies 50+ z Leszna.
Wszystkim za występy dziękował
Wacław Mróz, przewodniczący

Koła. Zespołom wręczał pamiąt-
kowe statuetki. Z kolei na jego ręce
wpłynęło wiele listów gratulacyj-
nych kierowanych pod adresem
wszystkich członków Koła numer
11.

Organizatorem przeglądu był
Rydzyński Ośrodek Kultury przy
wsparciu Urzędu Miasta i Gminy
oraz Zamku w Rydzynie.

Z piosenką na 45-lecie


