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naszych czytelników za-
chęcamy do sięgnięcia po
następne wydanie gazety
"rydzyna tu i teraz".
ukaże się przed Świętami
Wielkanocnymi.

Pożegnaliśmy
Stanisława
Kurzawę

Gmina rydzyna dla Wielkiej
orkiestry Świątecznej Pomocy
zebrała aż 12. 488, 10 złotych.
Każdy dołożony grosz i zło-
tówka to cegiełka, za której
sprawą udało się zrobić coś
wielkiego. 

Sztab Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy z numerem 351
działał w Rydzyńskim Ośrodku
Kultury. Na czele stała Danuta Ba-
ryga, do pomocy miała między in-
nymi 30 wolontariuszy. Byli to
uczniowie Gimnazjum i Szkoły
Podstawowej w Rydzynie oraz
szkół podstawowych w Dąbczu i
Kaczkowie. Pieniądze zbierały

również 3 osoby dorosłe. 
- Wolontariuszom należą się

wielkie podziękowania. Mimo że
finał odbywał się w mroźną nie-
dzielę, nie narzekali i zbierali pie-
niądze przez wiele godzin - mówi
d. Baryga. 

Finałowi towarzyszył koncert w
Rydzyńskim Ośrodku Kultury. Pro-
wadzący Ryszard Stankiewicz za-
praszał na scenę sekcje działające
w ROK. Kto miał ochotę, mógł się
poczęstować kawą i ciastkiem, a
przy okazji kupić coś ładnego w
wielkoorkiestrowym sklepiku. W
czasie finału odbył się turniej piłki
nożnej zorganizowany przez stra-

żaków. 
W sumie dzięki wolontariuszom

i mieszkańcom gminy Rydzyna
udało się zebrać niemal 12 i pół ty-
siąca złotych. Pieniądze dokładnie
policzyli Danuta Baryga, Henryk
Baryga i Marcin Pietrzak. 

- W tym wszystkim liczy się cel
i fajnie, że ludzie chcą pomagać -
dodaje D. Baryga.

Na zdjęciu wolontariusze
WOŚP i wspierający ich koleżanki
i koledzy. 

Więcej zdjęć z finału
na Stronie 12 

Fantastycznie grali dla Orkiestry
27 grudnia 2013 roku zmarł

Stanisław Kurzawa z Kłody. Był
uznanym artystą rzeźbiarzem,
laureatem wielu konkursów i
przeglądów. 

St. Kurzawa urodził się w 1922
roku w Sowinach. Z zawodu był
bednarzem. W 1969 roku za-
mieszkał w Kłodzie. Artysta rzeźbił
w drewnie. Wśród powtarzających
się motywów jego twórczości byli
muzykanci, postacie bab i chło-
pów, zwierzęta i diabły. W 2012
roku St. Kurzawa świętował jubile-
usz pracy artystycznej.

Na zdjęciu - z Magdaleną Szy-
mańską, dyrektor Rydzyńskiego
Ośrodka Kultury.

Medale “Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” burmistrz Grzegorz Jędrzejczak wręczył Krystynie i Kazimierzowi Cupałom z Dąbcza, Doro-
cie i Czesławowi Kabatom z Kłody, Barbarze i Jerzemu Katarzyńskim z Rydzyny, Janinie i Władysławowi Otto z Tworzanic oraz Bronisła-
wie i Janowi Wojciechowskim z Rojęczyna. Medale zostały przyznane przez Bronisława Komorowskiego, Prezydenta RP. Podczas
uroczystości wystąpiły dzieci z grupy „Wiewiórki” z Przedszkola Publicznego w Rydzynie./ fot.DigitalStudio
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- naszą rozmowę rozpocz-
nijmy od kilku zdań o Panu. 

- Mam trzydzieści pięć lat. Z
wykształcenia jestem socjologiem,
studiowałem na Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Obecnie pracuję w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
im. Franciszka Ratajczaka w Ry-
dzynie, gdzie uczę historii i wiedzy
o społeczeństwie. Z Rydzyną
związany jestem od najmłodszych
lat i zawsze wiedziałem, że chcę tu
spędzić swoje dorosłe życie. 

- działa Pan w towarzystwie
Miłośników rydzyny, dlaczego? 

- Od dawna wspieram działal-
ność Towarzystwa, ale swoje
członkostwo sformalizowałem nie-
dawno. Jestem osobą ciekawą
świata. Chcę spróbować swoich sił
w działalności społecznej, związa-
nej z moim zawodem i zaintereso-
waniami. 

- do tej pory na czele towa-
rzystwa stała danuta zaręba.
czy Pana prezesura będzie kon-
tynuacją jej działalności, czy ma
Pan również inne pomysły?

- Oczywiście, chciałbym konty-
nuować rozpoczęte zadania przez
poprzednią panią prezes Danutę
Zarębę. Najważniejsze z nich to
rewitalizacja ścieżek w rydzyńskim
parku, a także kontynuacja organi-
zowania konkursów wiedzy o re-
gionie dla uczniów szkół gminy
Rydzyna. Jestem w trakcie two-

rzenia strony internetowej Towa-
rzystwa Miłośników Rydzyny, która
będzie źródłem wiedzy o historii
bliższej i dalszej okolicy. Liczę na
to, że strona stanie się miejscem
wymiany informacji o tym co nas w
Rydzynie cieszy, co nam się po-
doba, a co można by było zmienić.
Najbardziej jednak zależy mi na
zdigitalizowaniu dokumentów,
zdjęć, pocztówek, pamiątek będą-
cych w posiadaniu mieszkańców,
które staną się bankiem wiedzy dla
wszystkich interesujących się his-
torią naszego miasta. Planów jest
wiele. Chciałbym by choć kilka
udało się zrealizować, dlatego nie
będę jeszcze o nich mówił. Na tę
chwilę najważniejsze wydaje mi
się stworzenie elektronicznego
banku wiedzy o Rydzynie i okolicy,
zawierającego dane nie tylko z od-
ległej przeszłości, ale i z dnia dzi-
siejszego, który za kilka lat będzie
już historią.

- czy będzie się Pan starał
pozyskiwać nowych członków
towarzystwa? 

- Chętnie przyjmiemy każdego
kto będzie chciał z nami współpra-
cować. Formularz członkostwa bę-
dzie można niedługo znaleźć na
stronie internetowej.

- Życzę powodzenia i zreali-
zowania wszystkich pomysłów i
planów. 

rozMaWiała juStyna
rutecKa-SiadeK 

nowym prezesem towarzystwa Miłośników rydzyny został
Hubert Głowacz. 

TMR ma nowego prezesa

Krajowe Stowarzyszenie Po-
mocy Szkole wraz z dzielnicą
Bielany miasta Warszawy 20
stycznia zorganizowało galę
„Kwiaty dla Babci i dziadka”.
zostały na nią zaproszone dwie
rydzynianki.

Gala była finałem programu
realizowanego przez Stowarzy-
szenie. Program obejmował kon-
kurs plastyczny dla uczniów z całej
Polski. W uroczystości uczestni-
czyli Honorowe Babcie i Dziadko-
wie programu z poprzednich lat:
Teresa Lipowska, Janusz Tylman,
Halina Rowicka i Krzysztof Kal-

czyński. Tegoroczną edycję pro-
gramu wsparli i uzyskali za-
szczytne miano Honorowej Babci i
Honorowego Dziadka Zofia Czer-
nicka i Stefan Friedmann. Wśród
gości był również reżyser Krzysz-
tof Zanussi.

Laureatkami konkursu „Kwiaty
dla Babci i Dziadka” zostały Ale-
ksandra Serwicka i Aleksandra
Łoś, obie zdobywczynie trzecich
miejsc. Dziewczyny uczęszczają
na zajęcia w Sekcji Plastycznej w
Rydzyńskim Ośrodku Kultury i są
podopiecznymi Jerzego Koprasa.

Zaproszono je na galę

Były życzenia, całusy i
podziękowania dla uko-
chanych Babć i Dziadków
od wnuczek i wnuków,
najmłodszych dzieci w
Przedszkolu Publicznym
w Rydzynie. Przedszko-
lacy wystąpili w specjal-
nym programie, przygo-
towanym dla swoich naj-
milszych gości i wręczyli
im prezenty. 
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W dniu 18 grudnia na
XXXVii Sesji rady Miejskiej
rydzyny radni jednogłośnie
podjęli uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu na 2014
rok. 

Planowe dochody szacowane
są w wysokości 23.347.432 zł. Do-
chody bieżące budżetu wynoszą
22.181.934 zł, natomiast dochody
majątkowe planowane są w wyso-
kości 1.165.498 zł.

Z kolei planowe wydatki bie-
żące (tj.: wynagrodzenia i po-
chodne oraz pozostałe koszty
działalności bieżącej, wydatki na
obsługę długu, dotacje, rezerwa
ogólna budżetu i inne) mają wy-
nieść 20.225.932 zł. Gmina Ry-
dzyna w 2014 roku planuje wydatki
majątkowe w wysokości 2.821.500
zł. Gmina w tegorocznym budżecie
planuje nadwyżkę budżetową w
wysokości 300.000 zł, która zosta-
nie przeznaczona na spłatę zobo-
wiązań z tytułu zaciągniętych
kredytów, pożyczek oraz emisji ob-
ligacji komunalnych.

W uchwalonym budżecie na

2014 roku główną pozycją po stro-
nie wydatków są nakłady plano-
wane w dziale oświata w
wysokości 9,98 mln złotych, które
stanowią prawie połowę ogółu wy-
datków bieżących (43%). Na bie-
żące utrzymanie jednostek
oświatowych (szkoły podstawowe i
gimnazjum) wraz z dowożeniem
uczniów do szkół zaplanowano na-
kłady w wysokości 7,4 mln złotych,
podczas gdy na ten cel gmina ma
otrzymać z budżetu państwa część
oświatową subwencji ogólnej w wy-
sokości 6,5 mln złotych.

W tym roku priorytetowym za-
daniem inwestycyjnym w sferze in-
frastruktury społecznej będzie
zakończenie (pod kątem płatności)
przebudowy nawierzchni Rynku
wraz z kanalizacją deszczową w
Rydzynie. W tym roku ostatni etap
prac pochłonie ok. 1,3 mln złotych.
Całość zadania szacowana jest na
ok. 1,9 mln złotych. Gmina planuje
otrzymanie dofinansowanie ze
środków (UE) Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na to zadanie
w wysokości 0,5 mln złotych.

Ważnym zadaniem w sferze in-

frastruktury społecznej jest dokoń-
czenie (pod kątem płatności) zada-
nia inwestycyjnego pn. „Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w gmi-
nie Rydzyna – teren spółdzielni
mieszkaniowej w miejscowości
Kłoda, tereny przemysłowe miejs-
cowości Kłoda oraz remont kolek-
tora sanitarnego (odcinek I:
obwodnica – oczyszczalnia). Pro-
jekt realizowany jest w ramach
działania "Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej",
realizowanego w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013. Gmina
otrzymała dofinansowanie w wyso-
kości ponad 281.000 zł, co stanowi
75% kosztów kwalifikowalnych pro-
jektu. Łączny koszt projektu to
ponad 0,5 mln zł.

Innym ważnym zadaniem jest
„Budowa świetlicy wiejskiej w Rob-
czysku”. Projekt realizowany jest w
ramach działania „Wdrożenie lo-
kalnej strategii rozwoju” realizowa-
nego w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013. Gmina otrzymała dofinanso-
wanie w wysokości 100.000 zł.
Łączny koszt projektu to ok.
170.000 zł.

Gmina w dalszym ciągu konty-

nuuje realizację zadań w zakresie
poprawy bezpieczeństwa przy cią-
gach komunikacyjnych. W tym roku
gmina przekaże 350.000 zł na
pomoc finansową; dla powiatu
leszczyńskiego (w kwocie 250.000
zł) na pomoc przy realizacji inwe-
stycji związaną z przebudową drogi
powiatowej Leszno – Nowa Wieś –
Pawłowice, na przebudowę ciągu
pieszo – rowerowego wzdłuż ul.
Wolności w m.Rydzyna oraz dla
miasta Leszna (w kwocie 100.000
zł) na pomoc przy realizacji inwe-
stycji związaną z przebudową drogi
powiatowej Leszno – Nowa Wieś
oraz ulicy Bolesława Chrobrego w
Lesznie.

Gmina planuje także zadanie
pn. „Przebudowa ulicy Dembow-
skiego w Rydzynie” oraz rozpoczę-
cie prac związanych z przebudową
drogi gminnej ul. Tylna i Łąkowa w
Rydzynie. Na to ostatnie zadanie
gmina Rydzyna otrzyma pomoc fi-
nansową z budżetu miasta Leszna
w kwocie 100.000 zł.

W konsekwencji w budżecie na
2014 rok nakłady na działalność in-
westycyjną szacuje się w wysoko-
ści 2,8 mln złotych, co stanowi
12,24% ogółu planowanych wydat-
ków.

Budżet na rok 2014

Zakończyła się realizacja najważniejszej inwestycji 2013 roku w
Rydzynie, tj. Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej
Rynku w Rydzynie". Na realizację tego zadania gmina Rydzyna
otrzymała dofinansowanie w wysokości 500 tys. złotych z fundu-
szy Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.  Inwestycję dofinansował również
powiat leszczyński w kwocie 200 tys. złotych. Generalnym wyko-
nawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Usługowo - Bu-
dowlane Infrakom Sp. z o. o. z Wolsztyna. Łączny koszt projektu
wyniósł ponad 1, 8 mln złotych. To nie koniec upiększania ry-
dzyńskiego Rynku. Wiosną miejsce zostanie wzbogacone o zie-
leń i kwietniki. 

Zakończono realizację inwe-
stycji pn. Likwidacja barier ar-
chitektonicznych w Przed-
szkolu Publicznym w Rydzy-
nie. Inwestycja polegała na bu-
dowie platformy dla osób
niepełnosprawnych. Koszt za-
dania wyniósł 35 tys. złotych,
w tym dofinansowanie ze środ-
ków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnos-
prawnych wyniosło 12, 5 tys.
złotych. Wykonawcą była firma
Exwind S.C. z Leszna.

D O T A C J E  N A  S P O R T
W styczniu został rozstrzygnięty konkurs na realizację zadań pub-

licznych miasta i gminy rydzyna na 2014 rok w zakresie kultury fi-
zycznej i sportu. Złożone w konkursie oferty zostały ocenione przez
komisję konkursową pod względem formalnym i merytorycznym. Wszyst-
kie złożone oferty spełniły określone w konkursie wymagania i mogły zos-
tać dofinansowane z gminnego budżetu. 

Kwotę 70 tys. złotych rozdzielono odpowiednio pomiędzy:
a) Klub Sportowy „Sfinks Rydzyna” - dotacja 5500 złotych
b) Rydzyńska Akademia Piłkarska - dotacja 8500 złotych
c) Klub Sportowy Dąbcze - dotacja 3000 złotych
d) Leszczyńskie Centrum Karate - dotacja 1000 złotych 
e) Rydzyński Klub Sportowy Rydzyniak - dotacja 47000 złotych
f) Klub Koszykarski Rycerze Rydzyna - dotacja 5000 złotych

Właściciele obiektów zabytko-
wych z terenu gminy Rydzyna
mogą jak co roku ubiegać się o do-
finansowanie prac konserwator-
skich, restauratorskich i robót

Na zabytki budowlanych przy zabytkowych
obiektach. Wnioski należy składać
do 15 marca. Dotacja z budżetu
gminy może wynieść maksymalnie
do 50 % kosztów inwestycji. Zainte-
resowane osoby prosimy o kontakt
z wiceburmistrzem Łukaszem Bart-
kowiakiem.
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Sprawdziliśmy jak jest z
czytelnictwem mieszkańców
gminy rydzyna. 

W Rydzyńskim Ośrodku Kul-
tury Miejska Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Rydzyna jest zare-
jestrowanych 325 czytelników, w
tym 84 dzieci. W 2013 roku odno-
towano 1994 odwiedzin osób się-
gających po książki. Wypożyczyli
4332 publikacje, w tym 1072 z lite-
ratury pięknej dla dzieci i 111 z li-
teratury popularnonaukowej dla
dzieci i młodzieży. 

- Wśród wypożyczonych ksią-
żek największą popularnością cie-
szyły się poruszające
problematykę społeczną, czyli
książki oparte na faktach, ale także
książki z gatunku literatury pięknej
polskiej i zagranicznej, które były
przyjemne dla potrzeb relaksu na-
szych czytelniczek. Natomiast pa-
nowie preferowali oprócz wyżej
wymienionych gatunków także lite-
raturę popularnonaukową, obej-
mującą w szczególności okres
międzywojenny i powojenny,
książki historyczne oraz cieszące
się zainteresowaniem książki z ga-
tunku biografii. Wśród młodzieży
dominowały różnego gatunku opo-
wiadania, a także powieści między
innymi cykl tomów napisanych
przez Stephenie Meyer takich jak
"Zmierzch","Księżyc w nowiu",
"Zaćmienie" - wymienia Monika
raczkowska, pracownik Biblio-
teki. 

Indywidualne pozycje cieszące

się dużą popularnością wśród do-
rosłych to książki Joanny Chmie-
lewskiej i Katarzyny Grocholi, a z
literatury zagranicznej - Jodi Pico-
ult, Danielle Steel, Harlana Co-
bena czy Nicholasa Sparksa. 

Obecnie Biblioteka w Rydzynie
posiada 2815 książek, z czego 352
książki to zakupione nowości, w
tym 190 książek zakupiono ze
środków Ministerstwa Kultury.
Księgozbiór jest na bieżąco wpro-
wadzany do systemu komputero-
wego SOWA, poprzez który
czytelnicy mogą systematycznie
sprawdzać zasoby placówki, a z
biegiem czasu poprzez ten system
zamawiać interesujące pozycje.

W roku 2013 Biblioteka powięk-
szyła się także o pomieszczenie
czytelni, w której odbywają się
wszelkiego rodzaju formy promocji
książki. 

- To chociażby lekcje biblio-
teczne, na których zapoznajemy
dzieci z literaturą młodzieżową i
dziecięcą oraz wykonywane są
różnego rodzaju prace plastyczne
pod kątem przeczytanej literatury -
dodaje M. Raczkowska. 

Czytelnia oferuje także zapo-
znanie się z czasopismami takimi
jak "Kumpel" czy "Victor Junior".
Biblioteka prowadzi swoją stronę
internetową pod adresem www.
bibliotekarok.blogspot.com, gdzie
na bieżąco informuje swoich czy-
telników o wydarzeniach, zmia-
nach oraz pojawiających się
nowościach.

4332 wypożyczone książki

Gośćmi Szkoły Podstawowej w Rydzynie byli żużlowcy Fogo Unii
Leszno. W spotkaniu uczestniczyło ponad 300 uczniów. Zawod-
nikom Byków zadawali dociekliwe pytania na temat życia prywat-
nego, jak i sportowego. Odpowiadali Damian Baliński, Tobiasz
Musielak oraz młody adept tego sportu, Michał Piosicki. Potem
był czas na małą rywalizację - tor przeszkód. Na koniec żużlowcy
rozdawali zdjęcia i autografy. Kornel Malcherek z okazji spotkania
zasponsorował dzieciom jabłka. 

Uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie zos-
tali powołani do kadry Polski na zawody międzynarodowe w 7-
osobowej piłce nożnej, które odbędą się w maju w Tibilisi w Gruzji.
Polskę reprezentować będą: Kamil Garwas, Mateusz Wójczak,
Sebastian Piesyk, Dawid Lokś, Piotr Stróżyński, Bartosz Sporny
i Kamil Toporowicz. 

Wśród przedszkolaków w Dąbczu nie brakuje zdolnych artystów.
Co potrafią -  pokazują w czasie zajęć plastycznych. 

Wprawdzie tej zimy śniegu jest
jak na lekarstwo, to na jego brak
nie narzekała młodzież z Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Ry-
dzynie. W grudniu 2013 roku wy-
brała się na obóz dla zawodników
narciarstwa zjazdowego w Karpa-
czu. W wyjeździe uczestniczyli
Karolina Stróżyńska, Piotr Stró-
żyński, Bartek Sporny i Kamil To-
porowicz. - Znakomicie sobie radzili na stoku - podsumowuje
nauczyciel Zdzisław Dudka. 

Siedemdziesiąte urodziny świętował Kazimierz Baum. Jubilatowi
sto lat zaśpiewali przyjaciele z Koła Polskiego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów w Rydzynie na czele z przewodniczą-
cym Wacławem Mrozem. Życzenia były również dla 70-letniej
Wiesławy Kubackiej, która niestety nie mogła wziąć udziału w
spotkaniu w Rydzyńskim Ośrodku Kultury. 
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W lipcu 2013 roku sekcyjny P.
Dembicki, wtedy reprezentujący
Ochotniczą Straż Pożarną w Ry-
dzynie, brał udział w zawodach or-
ganizowanych dla strażaków
ratowników grup interwencyjnych
Wodnego Ochotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego. Odbywały się w
Złotowie. W tym czasie zadaniem
nurków było czyszczenie dna je-
ziora. Na brzegu stało około 60
strażaków ratowników. Nagle ktoś
krzyknął, że ktoś się topi. 

- Nie było czasu na zastanowie-
nie. Decyzja musiała być na już. Na
szczęście, nie wszyscy ruszyli do
wody z pomocą, tylko do tonącej
dotarliśmy we dwóch - ja i kolega
ze Złotowa - opowiada P. de-
mbicki.

Okazało się, że jednej z pań
uczestniczących w czyszczeniu
dna jeziora zaciął się automat od-
dechowy. Kobieta zaczęła się topić.
Strażacy tak jak stali wskoczyli do
wody na ratunek. 

- Tylko zdążyłem rzucić kamerę,

bo chwilę wcześniej filmowałem
poczynania naszej drużyny na wo-
dzie. 

Dzięki szybkiej pomocy chwilę
potem kobieta była bezpieczna na
brzegu. 

- Czekając na przybycie ze-
społu ratownictwa medycznego,
udzieliliśmy kobiecie pierwszej po-
mocy - wspomina P. Dembicki.

O całym zdarzeniu może nikt by
się nie dowiedział, gdyby nie
pismo, które do komend w Lesznie
i Złotowie wysłała uratowana. 

- Czym tu się chwalić. Robiliśmy
to, co musimy. Przecież w straży
pracujemy po to, by ratować ludzi -
mówi ze skromnością P. Dembicki,
który o swoim bohaterskim wyczy-
nie nie powiedział nawet najbliż-
szym. 

Żona o wszystkim dowiedziała
się od kolegów strażaków, którzy
byli świadkami zdarzenia. 

Za swoją postawę P. Dembicki
otrzymał pochwałę od komendanta

Piotr dembicki nie chwalił się tym czego dokonał. - Robiłem
swoje - mówi strażak ochotniczej Straży Pożarnej w rydzy-
nie. to co zrobił, to jednak coś wielkiego. razem ze straża-
kiem ze złotowa wyciągnął z wody tonącą kobietę. Być może
sprawa nie nabrałaby rozgłosu, gdyby nie list z podziękowa-
niami, który uratowana przesłała do Komendy Miejskiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Lesznie. P. dembicki jest tam
zawodowym strażakiem. 

Skromny bohater

Grupa uczniów z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie
w towarzystwie Kornela Malcherka złożyła wizytę w Ochotniczej
Straży Pożarnej w Dąbczu. Młodzież po obiekcie oprowadzał
Marek Rybiński, który przy tym opowiadał jakie zadania mają stra-
żacy ochotnicy z jednostki, która jest włączona do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego. Młodzież obejrzała również sprzęt,
także ten historyczny, a więc zabytkową sikawkę. 

Obowiązkowe szkolenie
Ponad sześćdziesięciu stra-

żaków ochotników z powiatu
leszczyńskiego udział wzięło w
szkoleniu podstawowym, które
zakończy egzamin. otworzy im
drzwi do uczestnictwa w ak-
cjach ratowniczo-gaśniczych. 

Zjazdy odbywają się w Komen-
dzie Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Lesznie. Zajęcia są
teoretyczne i praktyczne. W czasie
szkolenia strażacy ochotnicy są
zaznajamiani z tematyką związaną
z pożarami i miejscowymi zagro-
żeniami, sprzętem i technikami ra-
towniczymi. Równie ważne są
sprawy zachowania bezpieczeń-
stwa w czasie prowadzonych dzia-
łań. 

Cykl zajęć zakończy egzamin,
który zaplanowano w lutym. Ci,

którzy go zdadzą, będą mogli
uczestniczyć w akcjach jednostek
OSP, bo bez szkolenia podstawo-
wego nie mają na to zezwolenia.
To nie jedyny wymóg. Do działań
są kierowane osoby pełnoletnie i z
ważnymi badaniami lekarskimi. 

Uczestnikami szkolenia są stra-
żacy ochotnicy, głównie z jedno-
stek włączonych do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

Dodajmy, że w zajęciach OSP
w Rydzynie reprezentują: Tomasz
Wędzonka, Dawid Janowicz, Syl-
wia Szczepaniak, Nikol Frajtag,
Karolina Lewandowska i Silvia Ko-
chanek (panie na zdjęciu), a OSP
w Dąbczu: Grzegorz Jankowski,
Aleksandra Lorych, Klaudia Dzie-
dzic, Patrycja Stróżyńska i Kamil
Adamczak. 

Osiem nowoczesnych hełmów
przybyło Ochotniczej Straży Poża-
rnej w Dąbczu. Jeden kosztował
600 złotych. Doposażenie straża-
ków było możliwe dzięki wsparciu,
które OSP otrzymało od Kornela
Malcherka, firmy Wamet z Dąbcza
i Związku OSP RP w Poznaniu.
Część pieniędzy dołożyli sami stra-
żacy. 

Nowe hełmy
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Grażyna Klefas: - W czasie
przedstawień mam chyba
większą tremę niż aktorzy. 

- Skąd wziął się pomysł na
spektakle, w których główne role
grają rodzice? 

- Przy okazji jednego z zebrań
rodzice stwierdzili, że ciągle to
dzieci występują, a czemu role mia-
łyby się nie odwrócić. Niech dorośli
wejdą na scenę, a dzieci zasiądą na
widowni. Pierwsze dwa przedsta-
wienia były na mniejszą skalę. Role
zostały powierzone pracownikom
przedszkola, wystąpiło także kilku
rodziców. Dopiero trzecie widowi-
sko, zatytułowane "Agata nogą za-
miata", stało się dużym
wydarzeniem, w pełni obsadzonym
przez rodziców - wspomina G. Kle-
fas. 

Rodzice bardzo się angażują w
każde przedstawienie. Kto twierdzi,
że się nie nadaje do występu na
scenie, zajmuje się tym, co dzieje
się wokół. To na przykład szykowa-
nie dekoracji, strojów, prace po-
rządkowe albo sprzedaż biletów. 

- Każdy spektakl to wyżej pod-
niesiona poprzeczka. Pomysł na ten
ostatni rodził się przez trzy spotka-
nia; było wiele pomysłów, trzeba
było wybrać najlepszy. Kiedy spot-
kaliśmy się po raz czwarty - był sce-
nariusz. Jego napisaniem zajęłam
się ja. Muszę też wspomnieć o
dużym wsparciu nauczycielki Anny
Szmecht, która pracuje w Szkole
Podstawowej w Rydzynie. Kiedy
mieliśmy scenariusz, podzieliliśmy
role i przydzieliliśmy zadania. Każdy
rodzic określił co może zrobić.
Muszę to podkreślić, zawsze każdy
jest ważny, nie tylko ci, którzy poja-
wiają się na scenie - tłumaczy G.
Klefas. 

Przygotowania do spektaklu pt.
"W poszukiwaniu Betlejem", którego
premiera odbyła się pod koniec
2013 roku, rozpoczęły się w połowie
października. Potem była premiera
w Jabłonnie i kolejny występ w
Kaczkowie. Za każdym razem to G.
Klefas, która wszystko śledzi zza
kurtyny, bardziej jest zdenerwo-
wana niż aktorzy. Nie inaczej było
podczas dwóch minionych przed-
stawień. 

- jak publiczność reaguje na
widowiska?

- Owacjami na stojąco - mówi z
uśmiechem G. Klefas. 

- a co mówią dzieci, które
widzą swoich rodziców na sce-
nie? 

- Rozpiera je duma. Tym dzie-
ciom, których rodzice nie są akto-
rami tłumaczymy, że mimo to ich
rola w przedsięwzięciu jest bardzo
istotna, bo przecież ktoś musi za-

- To był szesnasty spektakl - mówi Grażyna Klefas, nau-
czycielka w Przedszkolu Publicznym w rydzynie, oddział w
jabłonnie, która razem z rodzicami przygotowuje nietuzin-
kowe przedstawienia. Są wyjątkowe i oklaskiwane przez roz-
bawioną publiczność. 

Dorośli na scenie

dbać o stroje, dekoracje, sprawy
techniczne. To jest także bardzo
ważne. 

Pani Grażyna uważa, że z doro-
słymi aktorami pracuje się trudniej,
ale nie narzeka, bo kontakt z nimi
daje dużo satysfakcji. 

Kiedy kończy się jeden spektakl,
rodzice z niecierpliwością dopytują
co będzie w kolejnym przedstawie-
niu, kiedy rozpoczną się próby. No i
pewno koło września, października
powstanie scenariusz następnego
wydarzenia. Czekamy na premierę. 

zdjęcia udostępnione przez twórców spektaklu
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RYDZYNA TU I TERAZ

Z kulturą za pan brat

Sztuka jest bardzo ważnym aspektem ludzkiego życia. Niestety, w
świecie współczesnym coraz częściej sztukę przez duże “S” zastępuje te-
lewizja z niezbyt ambitnym serialem typu „tasiemiec”, gra komputerowa,
itp. Trzeba więc stwarzać dziecku warunki kontaktu z prawdziwą sztuką,
która jest źródłem wzruszeń i wielostronnej, twórczej aktywności czło-
wieka, co czyni go wewnętrznie bogatszym. Uczestnictwo w zajęciach
projektu "Z kulturą za pan brat" umożliwia naszym uczniom dorastanie do
roli widza, miłośnika sztuki teatralnej i godnego odbiorcy sztuki w ogóle.
Istotne jest to, że ów proces przebiega niepostrzeżenie dzięki metodom
opartym na zabawie, która jest bliska każdemu dziecku. W ramach pro-
jektu odwiedziliśmy Teatr Muzyczny we Wrocławiu. Tam obejrzeliśmy
spektakl Teatru Tańca dla Dzieci pt.:” Zaczarowane Podwórko”. Zwykłe
podwórko w jednej chwili stawało się bezludną wyspą, krainą za sied-
mioma górami. Magicznym wehikułem, który przeniósł nas w zaczaro-
wany, beztroski, pełen zabaw i fantazji świat dzieciństwa były wiersze
autorstwa Danuty Wawiłow. Kolejnym zadaniem było wykonanie przez
uczniów klas I-III ilustracji do spektaklu, a klas IV- VI afiszu teatralnego. W
dalszej fazie projektu w ramach Nocy Filmowej poznano filmy animowane
i fabularne o tematyce dziecięcej.

reaLizatorzy ProjeKtu

Polecamy naszym czytelnikom
nową stronę internetową Szkoły
Podstawowej w Dąbczu. Pod
adresem www.spdabcze.edu-
page. org są zamieszczane naj-
nowsze wiadomości z placówki.
Jest o sukcesach uczniów, no-
wościach związanych z eduka-
cją czy relacje z wydarzeń
szkolnych. Warto zajrzeć do za-
kładki "album fotograficzny" z mnóstwem zdjęć.  Strona jest przej-
rzysta i czytelna. Polecamy ją nie tylko rodzicom uczniów Szkoły
Podstawowej w Dąbczu, ale także mieszkańcom, których intere-
suje życie gminy. 

ROK 2013 W LICZBACH
na 31 grudnia 2013 roku liczba mieszkańców w gminie rydzyna

wynosiła 8849. W ubiegłym roku przybyło 107 nowo narodzonych
obywateli, zmarło 76 osób.  Warto wspomnieć, że w 2013 roku
związki małżeńskie zawarło 73 mieszkańców gminy. Przybyło rów-
nież osób, które otrzymały pierwsze dowody osobiste. takich miesz-
kańców było 99. 

Szkoła Podstawowa w Dąbczu została doposażona w nowe kom-
putery. Jest ich 11. Cztery z nich były zakupione jeszcze w maju
w ramach projektu Comenius, a pozostałe w grudniu 2013 roku.
Dodajmy, że 2 zakupiono z funduszu Rady Rodziców.

Mieszkańców zainteresowanych
dyżurami radnych informujemy, że
3 lutego zaplanowano dyżur Hiero-
nima Kochanka, a 10 lutego Anny
Kwaczyńskiej. Kornel Malcherek
czeka na mieszkańców 17 lutego, a
Jan Pawelski 24 lutego. W marcu
odbędą się 4 dyżury radnych.
Pierwszy ma pełnić Jerzy Pieczyń-

ski. Radny będzie dyżurował 3
marca. Potem Leszek Skrobała - 10
marca, Waldemar Szewczyk - 17
marca i Teresa Walkiewicz - 24
marca. 

Dyżury radnych odbywają się w
Urzędzie Miasta i Gminy w Rydzy-
nie, w pokoju numer 10 (salka), w
godzinach od 14 do 15. Dyżur Bo-
nifacego Skrzypczaka, przewodni-
czącego Rady Miejskiej jest co
poniedziałek, w godz. od 15 do 16. 

Dyżury radnych
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Rodzinnie i sportowo

Organizatorem było Przed-
szkole Publiczne w Rydzynie. Im-
preza odbyła się w Środowiskowej
Hali Sportowej. Do rywalizacji za-
proszono przedszkolaki i ich rodzi-
ców. Zawodnicy - ojcowie zmagali
się na boisku piłkarskim. Potem
razem z mamami i dziećmi poko-
nywali slalomy i nie tylko. 

- Zawodnicy rywalizowali mię-
dzy innymi w ciągnięciu dziecka na
worku, dmuchaniu balonów, strza-
łach na bramkę i przeciąganiu liny.
Każda drużyna miała głośny do-
ping publiczności. Na zakończenie
wszystkie dzieci otrzymały pre-
zenty - mówi Beata Musielak, nau-
czycielka w Przedszkolu
Publicznym w Rydzynie. 

jak najlepiej integrować rodziców i dzieci? to jasne, poprzez
dobrą zabawę, do której można zaliczyć Mikołajkowy ro-
dzinny turniej Sportowy. 

W organizację turnieju włączyli
się uczniowie Gimnazjum w Ry-
dzynie, a całość prowadził Lucjan
Pawlik, nauczyciel wychowania fi-
zycznego. 

Sponsorami imprezy byli:
Urząd Miasta i Gminy w Rydzynie,
Starostwo Powiatowe w Lesznie,
Kornel Malcherek, Bonifacy
Skrzypczak, Violetta i Marek Kuś-
nierek, Karolina i Arkadiusz Łata,
Kinga i Maciej Łata, Magdalena i
Tomasz Łoś, Elżbieta i Tomasz
Szulc, Damian Gorwa, Magdalena
i Adam Kolan, Anita i Marcin Wit-
kowski, Karolina i Michał Jaku-
bowski, Katarzyna Stasiak.
Mamom należą się podziękowania
za przygotowanie wypieków. 

Świąteczny turniej o Puchar
Spółki 4Lan w piłce halowej
odbył się z udziałem dziewięciu
ekip. Swoje drużyny wystawiły:
Kłoda, oSP z Kaczkowa i ry-
dzyny oraz ministranci. Były
także drużyny dzikie: fc Katalo-
nia, Kornel team, alan terror,
Bananki fc oraz przedstawi-
ciele sponsora turnieju - 4Lan
team. 

Drużyny rywalizowały w 3 gru-
pach, zwycięzcy z każdej awanso-
wali do finału. Zagrali w nim
reprezentanci Kłody, strażaków
ochotników z Rydzyny oraz FC Ka-
talonii. Po zaciętym boju na par-
kiecie Środowiskowej Hali
Sportowej w Rydzynie najlepsza
okazała się drużyna z Kłody, która
tego dnia nie przegrała meczu.
Drugie miejsce przypadło ekipie

rydzyńskich strażaków, a trzecie
FC Katalonii. Nagrodę dla najlep-
szego bramkarza zdobył Marcin
Rudziewicz, a statuetka "króla
strzelców" powędrowała do Piotra
Dembickiego, który w całym tur-
nieju zdobył 9 bramek. 

W trakcie zawodów czas kibi-
com umilały dzieci z Publicznego
Przedszkola w Rydzynie, które
razem z nauczycielką Elżbietą
Piotrowiak przygotowały występ
taneczny. 

Dochód z imprezy został prze-
kazany na zakup telewizora oraz
aparatu dla Publicznego Przed-
szkola. Natomiast pieniądze z wpi-
sowego trafiły do Rady Rodziców. 

Organizatorami turnieju byli Łu-
kasz Wojciechowski, Bartek Ma-
tyla oraz Kornel Malcherek.

Puchar dla Kłody

Czekają na nowych

Trenerzy i zawodnicy Klubu Ry-
cerze Rydzyna na ostatnim tre-
ningu w 2013 roku podsumowali
dokonania i osiągnięcia. Przypo-
mnijmy, że zajęcia koszykówki
trwały od września. Treningi odby-
wały się dwa razy w tygodniu w
dwóch grupach. Łącznie w zaję-
ciach uczestniczyło 40 osób.

- Młodzi sportowcy dają z siebie
ile się da i to widać w pracy z nimi.
Okazją do polepszania formy mają
być ferie z koszykówką - mówi
jacek Kaszuba, prezes klubu.

Dodajmy, że na ostatnim tre-
ningu w minionym roku były pre-
zenty w postaci strojów i
kalendarza. 

Osoby, które chcą dołączyć do
koszykarzy, mogą się zgłaszać na
treningi, które odbywają się w po-
niedziałki i środy. Grupa starsza
ćwiczy w godzinach od 15. 30 do
16. 30, a grupa młodsza w godzi-
nach od 16. 30 do 17. 30. Zajęcia
odbywają się Środowiskowej Hali
Sportowej w Rydzynie. 

Klub Sportowy Dąbcze był organizatorem wielkopolskiej edycji Pu-
charu Polski w tenisie stołowym. Emocje sportowe były od początku do
końca. Zenitu sięgały w finale, którego zwycięzcą zostali gracze Krotosza
Krotoszyn. Drużyna jest liderem II ligi. 

Zdobywca Pucharu Polski najpierw w półfinale pokonał TTS Trze-
meszno, a w finale okazał się lepszy od UKS TS Komorniki. 

Trzecie miejsce zajęli gracze wspomnianego wcześniej Trzemeszna,
którzy w meczu o brąz pokonali gospodarza zawodów - KS Dąbcze. Re-
prezentacja gminy Rydzyna była jedyną III-ligową ekipą w gronie finalis-
tów i ostatecznie zajęła czwartą pozycję. 

III-ligowcy na czwartym



[ 9 ]RYDZYNA TU I TERAZ

Za nami piąty turniej o puchar Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Rydzynie. Impreza przy-
niosła dochód w wysokości  - 2075, 80 złotych. Pieniądze trafiły do Fundacji Jurka Owsiaka.  Zebranie takiej kwoty było możliwe dzięki 20 zespołom,
które przez 2 dni rywalizowały w Środowiskowej Hali Sportowej w Rydzynie. Finał odbył się 12 stycznia. Po zaciętej walce pierwsze miejsce zajęła dru-
żyna Eden Green. Drugie miejsce należało do FC Kłoda. Ostatni na pudle był zespół Malibu Racot. No i czwartym miejscu znalazła się FC Katalonia.
Najlepszym zawodnikiem został Mateusz Rzeźniczak z Eden Green, najlepszym bramkarzem zawodnik z Malibu Racot.

Strzelali bramki dla Orkiestry

W sobotę, 18 stycznia odbył się I Turniej Rodzinny RAP. W Środowiskowej Hali Sportowej w Rydzynie przez 3 godziny można było podzi-
wiać rywalizację rodziców i zawodników RAP-u. Organizatorzy mają nadzieję, że turniej wpisze się na stałe do sportowego kalendarza. Tur-
niej mógł odbyć się dzięki pomocy Urzędu Miasta i Gminy w Rydzynie, Kornela Malcherka oraz Karola Matuszewskiego.

Drużyna FC Katalonia. Drużyna FC Kłoda. 

Zwycięska drużyna Eden Green.
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1000 koron na Trzech Króli
orszak trzech Króli na czele z Kacprem, Melchiorem i Baltazarem przeszedł ulicami rydzyny. Miasto dołączyło do niemal dwu-
stu na mapie Polski, w których odbywały się właśnie takie marsze. do radosnego pochodu dołączyli nie tylko mieszkańcy
gminy. Wśród maszerujących wyróżniali się ci, którzy szli w koronach. z okazji święta trzech Króli rozdano ich aż 1000. Koron
było na pewno o wiele więcej, bo na uroczystości pojawiły się osoby, które szły w nakryciach głowy wykonanych własno-
ręcznie. orszak trzech Króli w rydzynie przygotowała parafia św. Stanisława Biskupa. 
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Artysta Maciej Piotrowski spacerując po Rydzynie odnalazł w niej
energię, którą przelał na płótna swoich obrazów. W 2013 roku za-
prezentował je w rydzyńskim Zamku, a w styczniu tego roku wy-
stawił w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesznie. M. Piotrowski
wspomina, że cykl "Energia miast", zainicjowany kilka miesięcy
temu, zaczął właśnie od Rydzyny. Kolejna była Osieczna. Obrazy
pokazują miejscowości, które artystę zauroczyły krajobrazem i ar-
chitekturą. 

Anna Prałat jest drugoklasistką
ze Szkoły Podstawowej w
Dąbczu. Jest także utalento-
waną wokalistką, o czym
świadczy nagroda zdobyta na
początku tego roku. 5 stycznia
Ania zajęła drugie miejsce w
kategorii uczniów klas I - III
szkół podstawowych w Powia-
towym Konkursie Kolęd i Pas-
torałek. Organizował go
Gminny Ośrodek Kultury w
Lipnie. 

Kolędowanie przy wspólnym stole
Panie z kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń działających na terenie gminy rydzyna spotkały się przy świątecznym stole.
dla zaproszonych zaśpiewał chór comenius Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej w Lesznie pod dyrekcją aliny Pietrzak.
Były życzenia, kolędy i wspólna kolacja. 

Rydzyna była gospodarzem Mistrzostw Polski Juniorów we flore-
cie kobiet i mężczyzn indywidualnie oraz drużynowo. Wśród star-
tujących byli zawodnicy IKS Jamalex Leszno, a wśród nich
reprezentanci gminy Rydzyna.
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