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Następny numer
Gazety "Rydzyna
Tu i Teraz" trafi do
naszych Czytelni-
ków w paździer-
niku. Już teraz
zachęcamy do

lektury. 

Świetlica w Robczysku ze środków UE 

Zakończono realizację inwestycji pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Robczysko". Na realizację tego zadania Gmina Rydzyna otrzymała
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Łączny koszt projektu wyniósł blisko 160 tys. zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 100 tys. zł.
Generalnym wykonawcą było Przedsiębiorstwo Projektowo - Budowlane Alfred Klabik, Żaneta Buzała z Osiecznej. W dniu 30 sierpnia br., podczas do-
żynek, uroczystego otwarcia nowej świetlicy dokonali burmistrz Grzegorz Jędrzejczak oraz sołtys Robczyska Ryszard Machowiak.

Sporo zrobiono. Naprawiono
uszkodzone śmigła, pokrycie
dachu, wymieniono deski ze-
wnętrzne na elewacji, wykonano
impregnację i wymalowano wiatrak
z zewnątrz środkiem ognioochron-

nym. Na liście prac znalazło się
również wykonanie bruku z kamie-
nia pod konstrukcję wiatraka.

Wiatrak Józef jest wpisany do
rejestru zabytków. Pochodzi z II po-
łowy XVIII wieku. 

Wiatrak Józef nabrał nowego blasku po remoncie, na który
pozwolenie otrzymał Rydzyński Ośrodek Kultury. 

Józef po remoncie

1 września w szkołach gminy
Rydzyna zrobiło się znowu
gwarno. Nauczyciele i uczniowie
rozpoczęli rok szkolny 2014 / 2015. 

W Szkole Podstawowej w Dąb-
czu 32 pierwszoklasistów uczy się w
dwóch oddziałach. W tej grupie jest
10 sześciolatków. Zgodnie z tradycją
szkoły. po uroczystym apelu naj-
młodsi uczniowie posadzili drzewa
(na zdjęciu). 

Stu szesnastu uczniów liczy
Szkoła Podstawowa w Kaczkowie. 

- Mamy dwudziestu trzech
uczniów w wieku siedmiu lat. Tworzą
klasę I a. W klasie I b uczą się sze-
ściolatki. Jest ich czternastu - wyli-
cza Karol Olender, dyrektor Szkoły
Podstawowej w Kaczkowie. 

Dla najmłodszych uczniów zos-

tała przygotowana sala lekcyjna. Wy-
posażono ją między innymi w nowe
stoły i krzesła. Do dyspozycji nau-
czyciela i uczniów jest rzutnik multi-
medialny. 

W Szkole Podstawowej w Rydzy-
nie rok szkolny rozpoczęło 326
uczniów w 16 oddziałach. Zostały
otwarte cztery pierwsze klasy, liczące
w sumie 79 uczniów, w tym 27 sze-
ściolatków. Z myślą o nich zostały
przeprowadzone remonty w „czer-
wonym” budynku przy ul. Wolności.
Na utwardzonym boisku wytyczono
teren na miniplac zabaw, który we
wrześniu zostanie zagospodaro-
wany. Gruntowny remont przeprowa-
dzony zostanie wewnątrz budynku
szkoły. 

Pierwszy dzwonek
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Miło przyjęty 
w parafii

Od 1 lipca parafia pod wez-
waniem świętego Marcina w
Kaczkowie ma nowego probosz-
cza.

- Jestem wdzięczny parafia-
nom, bo od razu zaoferowali mi
pomoc w wielu sprawach. To bar-
dzo miłe – z wdzięcznością mówi
ksiądz Piotr Derda. 

Proboszcz P. Derda święcenia
kapłańskie przyjął w 1998 roku w
Arcybiskupim Seminarium Du-
chownym w Poznaniu. Potem był
wikariuszem w Rakoniewicach,
Konarzewie, Granowie, Oborni-
kach, a minione dwa lata w Wiele-
niu nad Notecią. Kaczkowo jest
jego pierwszym probostwem. 

- Póki co, mam sporo pracy ad-
ministracyjnej. Oswajam się także
z moimi parafianami, którzy od

razu okazali mi pomoc i dużo sym-
patii. Dzięki temu łatwiej było mi
się zaaklimatyzować. Jestem
wdzięczny księdzu Wojciechowi
Prostakowi, mojemu poprzedni-
kowi, który zostawił kościoły w
Kaczkowie i Jabłonnie w bardzo
dobrym stanie. To samo mogę po-
wiedzieć o probostwie – mówi
ksiądz P. Derda, który chce konty-
nuować pracę księdza W. Pro-
staka. Dotyczy to m.in.
prowadzenia scholki i wydawania
czasopisma „Chrześcijanin”. 

- Za radą, którą wielokrotnie
słyszałem jako wikariusz, daję
sobie trochę czasu z wprowadza-
niem zmian czy wdrażaniem no-
wych pomysłów. Na razie muszę
się dobrze rozeznać w życiu para-
fii – tłumaczy proboszcz. - Chciał-
bym jednak, by kościół był domem
modlitwy i gromadził jak najwięcej
wiernych na mszach świętych,
także tych odprawianych w ciągu
tygodnia i na adoracjach Jezusa w
Najświętszym Sakramencie. Prag-
nąłbym, aby działała grupa mło-
dzieży oraz grupa dla wszystkich
chętnych, którzy będą spotykali się
na wspólnej modlitwie i rozważa-
niu Słowa Bożego. Liczę, że w
tych grupach wyłonią się świeccy
liderzy, którzy będą potrafili w przy-
szłości stanąć na ich czele. 

Poza pracą duszpasterską
ksiądz P. Derda lubi podróżować. 

- Do tej pory znaczną część
urlopu przeznaczałem na prowa-
dzenie rekolekcji oazowych, a po-
zostały czas wykorzystywałem na
wyprawy turystyczne po górach i
wycieczki rowerowe. Zjechałem
sporą część Polski. Jeżdżę sam,
wtedy dobrze odpoczywam. I nie
doskwiera mi samotność – dodaje
proboszcz P. Derda. 

Remont drogi nr 5 
Rydzyna-Leszno 

W połowie września roz-
poczną się prace remontowe
drogi krajowej nr 5 na trasie Ry-
dzyna - Leszno na odcinku 3, 5
kilometra. Zakres robót obej-
muje położenie dwóch warstw
nowej nawierzchni asfaltowej,
wprowadzenie bariery segregu-
jącej przeciwne kierunki ruchu
oraz nowe oznakowanie pio-
nowe i poziome. 

Wykonawcą robót drogowych
będzie konsorcjum firm Przedsię-
biorstwo Drogowe „DROGBUD” –
Gostyń Sp z o.o. oraz Przedsię-
biorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp z
o.o., które zrealizują inwestycję za
kwotę 5.143.084,49 złotych brutto. 

Prace powinny zakończyć się
do końca października. 

Wieści z Koła
Koło Polskiego Związku Eme-

rytów, Rencistów i Inwalidów w
Rydzynie informuje, że 18 i 25
września, o godzinie 16 w Ry-
dzyńskim Ośrodku Kultury od-
będzie się próba Zespołu
Śpiewaczego “Rydzyniacy”. Z
kolei 18 września o godzinie 18
w tym samym miejscu zaplano-
wano spotkanie Klubu Seniora.
21 września seniorzy z Koła w
Rydzynie wystąpią w roli zawod-
ników na I Olimpiadzie Sporto-
wej Seniorów. Zapisy do udziału
przyjmuje Zarząd. Lista zawod-
ników zostanie zamknięta 15
września. Z kolei 26 września, o

Dyżury radnych, w związku
ze zbliżającym się końcem ka-
dencji, potrwają do 10 listopada.
Do tego czasu dyżury będą peł-
nić: 

Marian Andrzejewski - 15.09, 
Eugeniusz Bańkowiak - 22.09, 

Marian Biernat - 29.09, 
Hieronim Cugier - 6.10, 
Zbigniew Długi - 13.10, 

Marek Janowski - 20.10, 
Hieronim Kochanek - 27.10, 

Anna Kwaczyńska - 3.11,
Kornel Malcherek - 10.11.
Dyżury radnych odbywają się w

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

Bonifacy Skrzypczak, przewod-
niczący Rady Miejskiej dyżuruje w
poniedziałki w godz. od 15 do 16. 

Dyżury radnych
we wrześniu,
pażdzierniku
oraz listopadzie

godzinie 16 w stołówce państwa
Wawrzyniaków odbędzie się
spotkanie z okazji Dnia Seniora.
Zapisy trwają do 22 września. 

2 i 9 października, o godzinie 16
odbędzie się próba Zespołu Śpie-
waczego “Rydzyniacy”. 9 paździer-
nika, o godzinie 18 zaplanowano
spotkanie Klubu Seniora. Oba
spotkania będą w Rydzyńskim
Ośrodku Kultury. 12 października
seniorzy wybierają się do Święcie-
chowy na Przegląd Zespołów Śpie-
waczych “Viva La Musica”. Wyjazd
na koncert autokarem o godzinie
12. Zbiórkę wyznaczono obok sta-
rej poczty, przystanek PKS. Zapisy
chętnych na wyjazd przyjmuje Za-
rząd Koła. 

2 września Grzegorz Jędrzej-
czak, burmistrz miasta i gminy Ry-
dzyna podpisał umowę na
rozbudowę wraz z przebudową bu-
dynku szkolnego w Dąbczu. W
przetargu nieograniczonym wy-
brana została oferta firmy Usługi Bu-
dowlane – Piotr Giera z Ponieca,
która złożyła najkorzystniejszą
ofertę. Koszt realizacji inwestycji wy-
niesie 1.487.413,18 złotych. Prace
budowlane rozpoczną się w drugiej
połowie września, natomiast ich za-
kończenie planowane jest do 31
lipca 2015 roku. 

Rozbudowa
szkoły  
w Dąbczu

Po dofinansowaniu projektu
na "Zakup nowości wydawni-
czych dla dzieci i młodzieży"
Priorytet I, na kwotę 4, 2 tys zło-
tych, Biblioteka Publiczna w Ry-
dzynie złożyła kolejny wniosek o
dofinansowanie, który został po-
zytywnie rozpatrzony. Tym
samym placówka otrzymała do-
finansowanie z programu reali-
zowanego przez Bibliotekę
Narodową "Zakup nowości wy-
dawniczych zgodnie z potrze-
bami partnerskich bibliotek
szkolnych" Priorytet II w wyso-
kości 4, 5 tys. złotych. Pozwoli to
na zakup ponad 300 książek i au-
diobooków dla dzieci i mło-
dzieży.

W ramach projektu Biblioteka
Publiczna nawiązała współpracę
ze Szkołą Podstawową w Rydzy-
nie, Szkołą Podstawową w Dąbczu
oraz Gimnazjum w Rydzynie. Bib-
lioteki szkolne musiały określić listę
nowości wydawniczych, które
chciałaby aby zakupiła biblioteka
publiczna. Projekt obejmował rów-
nież przeprowadzenie wspólnych

działań w 5 obszarach działalności
kulturalno - oświatowej (lekcje bib-
lioteczne, akcje czytelnicze, spot-
kania autorskie, konkursy,
wystawy).

Zakupione książki biblioteka
publiczna przekaże bibliotece
szkolnej w depozyt, gdzie będą
mogli korzystać z nich uczniowie.
Następnie książki wrócą do Biblio-
teki Publicznej i tam będą udostęp-
niane mieszkańcom gminy
Rydzyna.

Łącznie do końca listopada Bib-
lioteka Publiczna w Rydzynie ma
do wydania na książki ok. 9 tys zło-
tych, wszystko dzięki dofinansowa-
niu z programu realizowanego
przez Bibliotekę Narodową.

Biblioteka publiczna w Rydzy-
nie, działająca w ramach Rydzyń-
skiego Ośrodka Kultury, otrzymała
dofinansowanie w wysokości 4020,
00 złotych na zakup nowości wy-
dawniczych. Zadanie to będzie

Pieniądze na książki

zrealizowane ze środków finanso-
wych Biblioteki Narodowej. 
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Remont
świetlicy ze
środków UE

W dniu 5 września br.
Burmistrz Miasta i Gminy
Rydzyna Grzegorz Ję-
drzejczak podpisał umowę z Przed-
siębiorstwem Projektowo
Budowlanym Alfred Klabik, Żaneta
Buzała z Osiecznej na realizację za-
dania pn. “Remont połączony z mo-
dernizacją świetlicy wiejskiej w
miejscowości Rojęczyn”. Przedsię-
biorstwo Projektowo - Budowlane Al-
fred Klabik, Żaneta Buzała z
Osiecznej złożyło najkorzystniejszą
ofertę w przetargu nieograniczonym.
Koszt zadania wyniesie 63.993,42
zł. Na realizację ww. zadania gmina
Rydzyna otrzymała dofinansowanie
ze środków Unii Europejskiej. Prace
budowlane mają zostać zakończone
do 30 listopada br.

Rozpoczęły się prace budow-
lane związane z realizacją zadania
pn. “Przebudowa dróg dojazdo-
wych do gruntów rolnych w miejs-
cowości Dąbcze oraz Kłoda”.
Wykonawcą robót jest Przedsię-
biorstwo Drogowo-Melioracyjne
“DROGOMEL” z Góry. Łączny
koszt budowy dróg w Dąbczu oraz
Kłodzie wyniesie 538.504,90 zł. Na
realizację ww. zadania gmina Ry-
dzyna otrzymała dotację ze środ-
ków finansowych Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w ramach Fundu-
szu Ochrony Gruntów Rolnych w
kwocie 107.500 zł. Prace budow-
lane mają zostać zakończone do
31 paździenika br.

Nowe drogi
w Dąbczu 
i Kłodzie

Zakończyły się prace budow-
lane na drodze powiatowej 4803
Dąbcze – Rydzyna. Przebudowy-
wany chodnik przy ulicy Wolności
jest obecnie ciągiem pieszo-rowe-
rowym. W ramach zadania wyko-
nano również zatokę autobusową. 

Wykonawcą robót było Przed-

Dla pieszych i rowerzystów 

siębiorstwo Produkcyjno – Hand-
lowo – Usługowe Ogólnobudow-
lane „Wiler – Bud” z Nowej Wsi,
które zrealizowało inwestycję za
325.783,95 złotych. Gmina Ry-
dzyna przekazała Powiatowi Lesz-
czyńskiemu na realizację tego
zadania 100 tys. złotych. 

Zakończono przebudowę drogi
powiatowej na odcinku Nowa Wieś
- Pawłowice. Inwestycja polegała
na przebudowie 4,2 km drogi oraz
budowie ciągu pieszo-rowerowego
na całym odcinku. Wykonawcą
robót było Przedsiębiorstwo Robót

Przebudowa drogi w Nowej Wsi  
Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. z
Leszna, które zrealizowało inwe-
stycję za kwotę 4.945.425,01 zł.
Gmina Rydzyna przekazała Po-
wiatowi Leszczyńskiemu na reali-
zację tego zadania kwotę 150 tys.
zł. 

Trwają roboty budowlane zwią-
zane z regulacją i obwałowaniem
rzeki Rów Polski od Ponieca do
Kłody. Generalnym wykonawcą
jest Zakład Usług Melioracyjnych i
Kanalizacyjnych „DRENBUD" z

Od Ponieca do Kłody

Poznania, który zrealizuje inwesty-
cję za cenę brutto: 15.398.730,38
złotych. Inwestorem jest Rejonowy
Oddział w Lesznie Wielkopol-
skiego Zarządu Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych w Poznaniu. 

Tylna po przebudowie 
Generalna Dyrekcja Dróg Kra-

jowych i Autostrad Oddział w Poz-
naniu przydzieliła na remonty
chodników w miejscowościach
Kaczkowo i Rojęczyn, w gminie
Rydzyna 200 tys. zł. Prace remon-
towe powinny rozpocząć się pod
koniec września br., nowy chodnik
wykonany będzie z kostki betono-
wej.

200 tys. zł dla 
Kaczkowa 
i Rojęczyna Dobiegły końca prace

związane z realizacją zada-
nia pn. "Przebudowa drogi
gminnej ul. Tylna i Łąkowa w
Rydzynie - etap II: Przebu-
dowa ulicy Tylnej wraz z ka-
nalizacją deszczową".
Wykonawcą robót było
Przedsiębiorstwo Drogowo-
Melioracyjne “DROGOMEL”
z Góry. Koszt budowy drogi
wyniósł 284.561,53 złotych. 
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Okres wakacyjny to czas prze-
prowadzania inwestycji i remontów
w budynkach oświatowych. W
Szkole Podstawowej w Rydzynie
wykonano prace związane z

Utwardzone podwórze 

utwardzeniem podwórza wokół bu-
dynku oraz przygotowano miejsce
na plac zabaw. Łączny koszt ww.
prac budowlanych zamknął się
kwotą około 50 tys. złotych. 

Zakończono prace budowlane związane z realizacją inwestycji
pn. “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rydzynie oraz w Dąb-
czu wraz z przyłączami”. Wykonawcą robót była firma Delta Plus
z Leszna, która zrealizowała inwestycję za kwotę 236.956,60 zło-
tych. 

Zakończono prace budowlane
związane z realizacją zadania pn.
Przebudowa drogi w miejscowości
Tarnowa Łąka. Wykonawcą robót

Budowa drogi w Tarnowej Łące
było Przedsiębiorstwo Drogowe
“DROGBUD” z Gostynia, które
zrealizowało inwestycję za kwotę
279.050,10 złotych. 

Remonty chodników
W miesiącu wrześniu br. w kilku

miejscowościach gminy Rydzyna
rozpoczną się prace związane z
budową nowych chodników. Nowe
ciągi komunikacyjne powstaną w
miejscowościach Robczysko, Two-
rzanice oraz Kłoda, natomiast w
Dąbczu rozpocznie się przebu-

dowa zatoki autobusowej. Zadania
te będą realizowane w ramach
współpracy gminy Rydzyna z Po-
wiatem leszczyńskim w ramach
programu poprawy bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego na drogach
powiatowych. Łączny koszt zadań
wyniesie około 120 tys. zł.

W piknikowej atmosferze Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów
Złota Jesień w Rydzynie zorganizowało imprezę na pożegnanie
lata. Zabawa odbyła się na ranczo w Dąbczu. 

Sześć nauczycielek placówek oświatowych w gminie Rydzyna
odebrało awanse na stopień nauczyciela mianowanego. Wręcze-
nie odbyło się w obecności burmistrza Grzegorza Jędrzejczaka.
Egzamin na nauczyciela mianowanego zdały Agata Borkowska
oraz Nadia Kosicka, pracujące w Gimnazjum w Rydzynie, Izabela
Orzeł ze Szkoły Podstawowej w Rydzynie, Katarzyna Sikorska ze
Szkoły Podstawowej w Dąbczu, Anna Kowalczyk ze Szkoły Pod-
stawowej w Kaczkowie oraz Agnieszka Schmidt z Przedszkola
Publicznego w Rydzynie. 
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Aż dwa pierwsze miejsca
przyznano w konkursie plastycz-
nym "Moje najpiękniejsze waka-
cyjne wspomnienia". Nagrody
wręczono w czasie festynu, który
organizowała parafia pod wezwa-
niem św. Katarzyny w Dąbczu. 

Pierwsze miejsca zajęły Julia
Smoła i Wiktoria Gorwa. Jury nie
przyznało drugiej nagrody. Trzecie
miejsce przyznano Hannie Maćko-
wiak. Wyróżniono Weronikę Gme-
rek. Na zdjęciu - laureatki i ksiądz
Wojciech Mądry, proboszcz parafii
w Dąbczu. 

Wręczenie nagród poprzedziło
koncert zespołu NatanaEL ze

Szczepanowa. 
Impreza odbyła się w świetlicy w

Nowej Wsi. 

Wakacyjne wspomnienia

Wyjątkowo pięknie został przygotowany obrzęd dożynkowy w miejsco-
wości Jabłonna. Zadbano o każdy szczegół. Zdjęcie na łamach "Rydzyny
Tu i Teraz" pokazuje tylko namiastkę tego. 

Na dożynkach w Tworzanicach zabawa była na sto dwa. Salę na ten dzień
przystroili państwo Nowakowie, Pawelscy oraz Marek Mikołajczak i Piotr
Berus, członkowie Rady Sołeckiej. Wieniec dożynkowy wykonała Beata
Nowak. Sołtys Jan Pawelski poprowadził konkursy. Był rzut czapką do
celu. Liderem był Zdzisław Matuszewski. Drugi był Wiesław Nowak, trzeci
Józef Florczak. W sztafecie bieg z jajkami na łyżce, którą dla utrudnienia
należało trzymać ustami, najlepsi byli państwo Krystkowiakowie. Tuż za
nimi byli Karolina Marciszak i Zdzisław Matuszewski. Trzecie miejsce na
pudle zajęły Joanna Jamry i Lena Andrzejewska. W ubijaniu piany naj-
lepsi byli Zdzisław Matuszewski i Karolina Marciszak. Drugie miejsce mieli
Zofia i Józef Florczakowie. Za nimi byli Zofia i Jerzy Mikołajczakowie.
Sponsorami nagród byli Irena Matuszewska, członkini Rady Sołeckiej, soł-
tys Jan Pawelski i Rada Sołecka.

I jeszcze nieco wakacyjnych wspomnień z "Zielonych wakacji", tym razem
w Tworzanicach. Do udziału w zajęciach zaproszono dzieci nie tylko z
Tworzanic, ale też z Tworzanek, Przybinia, Robczyska i Maruszewa. Był
wyjazd na ranczo w Radosławiu, który zorganizował sołtys Jan Pawelski.
Dzieciaki zwiedziły stajnie, jeździły konno, podziwiały salę balową, w któ-
rej zgromadzono instrumenty z różnych stron świata. Pozostałe dni "Zie-
lonych wakacji" wypełniały inne atrakcje, jak na przykład pieczenie ciasta.
Był także wyjazd na kręgielnię w Lesznie i piknik na polanie w Dąbczu. 

RAP 2010

Pod koniec czerwca odbyło
się z coroczne, tradycyjne spot-
kanie z okazji Dnia Dziecka dla
dzieci zrzeszonych w szeregach
Rydzyńskiej Akademii Piłkar-
skiej.

Dzięki pomocy UMiG w Rydzy-
nie, rodziców oraz p. Kornela Mal-

cherka - radnego miasta i gminy,
dzieci otrzymały komplet piłkarski.
Miłym wydarzeniem było również
wręczenie pucharu za III miejsce w
lidze, w kat. junior zawodnikom
RKS Rydzyniak Rydzyna, którzy
puchar otrzymali z rąk wicebur-
mistrza p. Łukasza Bartkowiaka.
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Pod śmigłami Wiatr   

W Dniu Wiatraka słońce postanowiło na chwilę skryć się za de-
szczowymi chmurami. Organizatorzy imprezy z niepokojem spo-
glądali w niebo, ale na szczęście szybko się wypogodziło. Kiedy
impreza rozpoczęła się o godzinie 16, z każdą chwilą na placu
przy wiatraku przybywało gości. Wielu zatrzymywało się przy sto-
iskach, na których można było kupić między innymi coś do domu
czy ogrodu, biżuterię, było też coś dla najmłodszych. No a jeśli
ktoś zgłodniał, mógł zjeść świeżo upieczony chleb ze smalcem i
ogórkiem, albo masłem czosnkowo-pietruszkowym czy pyszną
marmoladą. Nie zabrakło słodkości z domowego wypieku. Dzień
Wiatraka to także konkursy, zabawy i konkurencje sportowe. Naj-
młodszych cieszyła możliwość wykonania własnoręcznie glinia-
nego naczynia. Kto silniejszy, chwytał za młot kowalski.
Zwieńczeniem imprezy był koncert gwiazdy - grupy Lombard. 

Organizatorami Dnia Wiatraka byli Urząd Miasta i Gminy w Ry-
dzynie oraz Rydzyński Ośrodek Kultury. 

Wiatrak Józef w Rydzynie był symbolem imprezy, która odby      
nie lata. Kto nie był, może tylko żałować. 
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  raka Józef 
        yła się 30 sierpnia na pożegna-

        

Słodki konkurs

Jury konkursu cukierniczego
nie miało łatwego zadania, bo
wszystkie ciasta i ciastka zasłu-
giwały na maksymalną liczbę
punktów. Trzeba było jednak
podjąć trudną decyzję i przy-
znać miejsca. Lasotki mają się z
czego cieszyć, bo właśnie
pierwsze trzy miejsca zajęły re-
prezentantki tej miejscowości.

Konkurs cukierniczy był jedną
z konkurencji odbywających się w
Dniu Wiatraka. Magdalena Szy-
mańska, dyrektor Rydzyńskiego
Ośrodka Kultury zaprosiła do jury
dziennikarzy: Łukasza Domagałę
z Gazety ABC, Justynę Rutecką-

Siadek z Telewizji Leszno, Sławka
Skrobałę z Panoramy Leszczyń-
skiej i Jarka Adamka z Radia Elka.
Próbowali każdego ciasta. Oce-
niali smak i prezentację. Po burz-
liwych obradach jury zdecydowało
przyznać pierwsze miejsce Natalii
Serwickiej za ciasto typu krówka.
Na drugie miejsce zasłużył miodo-
wnik kielecki autorstwa Aurelii
Florczak. Anna Matuszewska za
ciasto o smaku cappucino otrzy-
mała nagrodę z numerem trzy.
Krystyna Weber zajęła 4 miejsce,
Anna Włodarczyk i Emilia
Spławska znalazły się na 5, a
Anna Serwicka na 6. 
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Talenty z Maruszewa 

Na łamach "Rydzyny Tu i
Teraz" piszemy o utalentowa-
nych mieszkańcach, a takich
spotkaliśmy w Maruszewie.
Naszą uwagę zwróciły dekora-
cje przygotowane na dożynki.
Głównym elementem były dwie
kukły, przedstawiające babę i

chłopa. Dekorację tworzyły
także tegoroczne zbiory zbóż i
warzyw. 

Goście zabawy dożynkowej
chętnie przystawali obok i foto-
grafowali się przy efektach
pracy Krystyny i Andrzeja Klak
oraz Marii i Zdzisława Mróz.

Na dożynkach w Tworzankach mieszkańców witał sołtys Wincenty
Klak. Impreza stała się okazją do integracji, a najlepiej udaje się
to podczas wspólnej biesiady. Podano na niej między innymi zna-
komitą zupę gulaszową. Było też coś z grilla, przy którym czuwał
Marek Wojciechowski. Dożynki zakończyły ognisko i zabawa ta-
neczna pod chmurką. Na zdjęciu - najmłodsi uczestnicy dożynek
w towarzystwie sołtysa i mam. 

Dożynki dla każdego
Przy wsparciu Urzędu Miasta

i Gminy w Rydzynie samorząd
Kłody przygotował dożynki. Na
początek zaproszono dzieci i
młodzież. W świetlicy zorganizo-
wano dla nich zabawy i kon-
kursy. Po minach uczestników

imprezy było widać, że takie do-
żynki to strzał w dziesiątkę.
Część dla dzieci i młodzieży
trwała dwie godziny. Potem była
zabawa taneczna, na którą za-
proszono pozostałych mieszkań-
ców. 

Nawet deszcz nie wystraszył uczestników zabawy na pożegna-
nie lata, którą zorganizowało Koło Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Rydzynie. Zabawa odbyła się na strzel-
nicy Bractwa Kurkowego. Były poczęstunek i tańce, do tego dobre
humory. Na zdjęciu - uczestnicy zabawy. 

Wieniec wykonany ze zboża jest nieodłącznym elementem doży-
nek. Na zdjęciu prezentujemy ten, który wykonali mieszkańcy
Nowej Wsi. 

Podziękowania za tegoroczne zbiory rolnikom z Dąbcza złożyli
burmistrz Grzegorz Jędrzejczak i Krzysztof B. Piwoński, starosta
powiatu leszczyńskiego. By dochować tradycji, gości i mieszkań-
ców częstowano chlebem. A potem była już tylko zabawa. 
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Biegam dla siebie
- Mam nadciśnienie, trzeba się

było zacząć ruszać – mówi to męż-
czyzna, który wygląda jak okaz
zdrowia. - Zmotywowali mnie kole-
dzy z pracy, oni już biegali. 

Żeby biegać trzeba coś na ten
temat wiedzieć, tak uważa Jerzy
Jakubiak, który sam na początku
nie uniknął błędów. Treningi od
startu były intensywne. Po tygod-
niu miał dość. Trzeba było podejść
do biegania teoretycznie. Po prze-
łożeniu na praktykę z każdą trasą
było lepiej. 

- Nie biega się codziennie, ale
co drugi dzień. Nie robi się kilo-
metrów, tylko należy sobie wyzna-
czyć czas - 35 minut, które
poświęca się na wysiłek. Zasada -
biegnie się bardzo wolno, do mo-
mentu aż się człowiek zmęczy.
Wtedy trzeba przejść na marsz.
Jak oddech i tętno są wyrównane,
znów jest bieg. W moim przypadku
było tak, że po jakimś czasie za-
cząłem wydłużać czas na biega-
nie, a tym samym pokonywałem
dłuższe trasy. 

Bieganie dyscyplinuje. Do tego
sprawia, że uprawiający sport za-
czyna zwracać uwagę na to co je.
Dba o higienę życia. 

- Do biegania potrzeba zawzię-
tości, a potem wchodzi to w krew i
sprawia radość. W moim przy-
padku przyjemność z biegania
miałem, kiedy pokonałem dziesięć
kilometrów bez odpoczynku. Kiedy
z jakiegoś powodu muszę odpu-
ścić trening, pada deszcz czy jest
siarczysty mróz, źle się czuję.
Potem przebiegnę dziesięć, pięt-
naście kilometrów i jest dobrze. 

Po dwóch i pół miesiąca od
pierwszego treningu Jerzy Jaku-
biak wystartował w zawodach. To
był Bieg Niepodległości w Górze
na 10 kilometrów. Warunki pogo-
dowe fatalne – zacinał deszcz ze
śniegiem. 

- Obawiałem się, że będę
ostatni, ale koledzy mnie pocie-
szali, że są ode mnie jeszcze
słabsi. Ruszyliśmy, a ja po dwóch
kilometrach - żeby nadążyć - mia-
łem „język do pasa”. Mówiłem do
siebie – wykończę się na tym
biegu. Przecież nie miałem ża-
dnego doświadczenia. Ten bieg
jednak czegoś mnie nauczył. Ob-
serwowałem innych, rozmawiałem.
Zyskałem wiele cennych rad. 

Wynik? Na dziesiątce długo

wynosił 53 minuty. Prawie przez 3
lata Jerzy Jakubiak próbował po-
prawić rezultat. 

- Teraz mam 47 minut z sekun-
dami – mówi z dumą. - Im wcześ-
niej człowiek zaczyna biegać, tym
wyniki są lepsze. Ja wciągnąłem
się dość późno. Nie jestem pierw-
szy na mecie i wiem, że nie ma na
to szans. Dlatego biegam dla sie-
bie, pokonując własne słabości i to
mi sprawia radość. Ci, którzy wy-
grywają w mojej kategorii wieko-
wej, zaczynali biegać kiedy mieli
po dwadzieścia parę lat. 

Na koncie pana Jurka jest 16
maratonów – po 42 kilometry
każdy, około 30 półmaratonów po
21 kilometrów. Po drodze były
dziesiątki, piętnastki. Tych już nie
liczy. 

- Kolega lekarz powiedział mi,
że gdyby po takim maratonie zro-
bić biegaczowi badanie krwi, a nie
przyznałby się do udziału w zawo-
dach, na pewno od razu trafiłby do
szpitala. To duży wysiłek dla orga-
nizmu. Po maratonie mam z
cztery, pięć kilogramów mniej.

Na maratonie trzydziesty kilo-
metr jest ścianą. Trzeba wtedy
uważać, żeby nie przeholować,
dlatego tak ważne jest dobre przy-
gotowanie. 

- Teraz szykuję się na maraton
w Poznaniu. Mam 12-tygodniowy
plan. Wiem, że żeby pokonać
trasę, muszę przebiec kilometr w
tempie 5 minut 40 sekund. Nie
wolniej, nie szybciej. I ten rytm
muszę trzymać z zegarkiem w
ręku. Zależy mi, by pobić cztery
godziny. 

Najcięższa próba? 
- Na pierwszym maratonie mia-

łem kłopoty z powodu poziomu
cukru. Jeszcze wtedy nie wiedzia-
łem, że w moim przypadku, mój or-
ganizm ma z tym problem. 

Jerzy Jakubiak przebiegł 30 ki-
lometrów i czuł się bardzo osła-
biony. W głowie kołatała myśl “nie
ukończę maratonu”. 

- Wiedziałem, że muszę zjeść
coś słodkiego, aby podbić cukier.
Jakieś pięćset metrów przede mną
widziałem punkt żywieniowy. Do-
tarłem, a tam nie ma nikogo i ni-
czego do jedzenia i picia. Nic
dziwnego, przecież byłem jednym
z ostatnich. Muszę to powiedzieć,
ale na tym maratonie nie intereso-
wał mnie wynik. Chciałem tylko

zmieścić się w limicie czasowym
sześciu godzin. 

Pan Jerzy dojrzał na końcu
stołu pudełko z kostkami cukru.
Wziął dwie garście, jedną zjadł od
razu. Jeszcze zgarnął napoczętą
butelkę z napojem energetycznym,
którą ktoś musiał zostawić. Zrobił
szybkie łyki. Po 20 minutach było
lepiej. Maraton ukończył. 

- Znajomy lekarz wytłumaczył
mi, że mój organizm tak pracuje,
że przed długim biegiem nie mogę
jeść słodyczy, nawet herbaty nie
słodzę. Coś nie tak jest z moim cu-
krem, po prostu taka przypadłość. 

Biegacz musi znać swój or-
ganizm. 

- Pojechałem na bieg na Sło-
wację. Niestety, zmiana pogody
wywołała u mnie migrenę. Wieczo-
rem z bólu wymiotowałem. Na-
stępnego dnia czułem się dobrze.
Ruszyłem i po 8 kilometrach po-
czułem silny ból mięśnia w udzie
lewej nogi. Dostałem lek przeciw-
bólowy, lekarz wsmarował jakąś
maść i momentalnie było dobrze.
Na osiemnastym kilometrze bolały
mięśnie obu nóg, jakby ktoś wbijał
mi w nie kołki. Stanąłem i ani kroku
dalej. Wtedy powiedziałem lekarce
o migrenie i wymiotach. Wyjaśniła
mi, że w ten sposób pozbawiłem
organizm mikroelementów. Nie po-
winienem nawet wystartować. Wy-
cofałem się z biegu. 

Pan Jerzy nie jest zrzeszony w

żadnym klubie. Za to razem z 5 ko-
legami z pracy, reprezentuje na
różnych zawodach firmę, w której
pracuje czyli Miejskie Przedsię-
biorstwo Energetyki Cieplnej w
Lesznie. Jest także zawodnikiem
Drużyny Szpiku. Dzięki bieganiu
zjeździł Polskę. Biegał na Słowacji
i w Niemczech. 

- Byłem w tylu miejscach, do
których pewnie bym nie dotarł,
gdyby nie bieganie. Poznałem
wielu ciekawych ludzi, sportow-
ców, nawet tych znanych z tele-
wizji czy gazet.

Pan Jerzy zamierza biegać jak
długo się da i o jeden dzień dłużej. 

W dniach od 20 do 22 czerwca we Wrocławiu odbył się XX Finał
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2014 - Mistrzostwa Polski
Kadetów w TAEKWONDO OLIMPIJSKIM. Udział w nim wzięło 4
zawodników KS SFINKS RYDZYNA, którego trenerem jest Karol
Niedźwiecki. Antoniak Paulina zdobyła srebrny medal w walce i
srebrny konkurencjach sprawnościowych, Szczepaniak Natalia -
brązowy medal w walce i brązowy w konkurencjach sprawno-
ściowych, Bagiński Przemysław brązowy medal w walce, Matu-
szewski Adrian - 5. miejsce w walce Klub zdobył 32 punkty we
współzawodnictwie dzieci i młodzieży. Kilka dni po Olimpiadzie z
zawodnikami spotkał się Burmistrz Grzegorz Jędrzejczak.

- Na maratonie dla biegacza ścianą jest trzydziesty kilometr.
Wtedy jest najciężej – tłumaczy Jerzy Jakubiak z Kłody. Ma 55
lat. Dziesięć lat temu wziął się za siebie. Uśmiechnięty, bije od
niego radość życia. Ze swoimi dwoma synami gra w piłkę i
nie odstaje kondycją. - W tenisa stołowego przegrywają ze
mną – mówi to z dumą. I pewne, Jerzy Jakubiak nie wygląda
na faceta, który za pięć lat skończy sześćdziesiąt lat.
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Moraczewo u górali 

Grupa tancerzy z Zespołu
Tańca Ludowego „Moraczewo”
uczestniczyła, tym razem w roli
widzów, w Tygodniu Kultury Be-
skidzkiej. To jedna z najwięk-
szych imprez folklorystycznych
w Europie. 

Na scenie amfiteatru w Wiśle
wystąpiły zespoły z Beskidu Ślą-
skiego, zaś na nowo otwartej scenie
plenerowej w Żywcu wystawiono
spektakle w ramach Festiwalu Gó-
rali Polskich – najbardziej prestiżo-
wego konkursu tej części kraju.

Członkowie “Moraczewa”
uczestniczyli w warsztatach tanecz-
nych z udziałem kapeli „Maliniorze”
towarzyszącej na co dzień Zespo-
łowi Regionalnemu „Brenna” z
Brenna. Spotkanie z góralami po-
zwoliło młodzieży z „Moraczewa”
poznać stroje górali z Beskidu Ślą-

skiego oraz wysłuchać rad tech-
nicznych gospodarzy, odnoszących
się do tańca, który od lat figuruje w
repertuarze zespołu. 

Wyjazd w Beskidy stał się także
okazją do wspólnego odpoczynku i
integracji zespołu. W programie wy-
jazdu, przygotowanym przez in-
struktorkę zespołu Patrycję
Maciejewską znalazło się zwiedza-
nie Muzeum Beskidzkiego oraz wy-
stawy trofeów Adama Małysza.
Wysoko w górach grupa pod opieką
przewodnika obejrzała letnią rezy-
dencję prezydenta RP. Znalazł się
też czas na zabawy w basenie,
wspólne tańce, przejazd bryczkami
i ognisko. 

Wycieczka odbyła się dzięki
wsparciu finansowemu rodziców
oraz Rydzyńskiego Ośrodka Kul-
tury.

W Dąbczu znakomicie gotują. Wiedzą to ci, którzy zostali zapro-
szeni na poczęstunek po oficjalnym otwarciu dożynek. Przy stole
zasiedli między innymi samorządowcy i proboszcz miejscowej pa-
rafii. By dożynkowa kolacja się udała, trzeba było wielu godzin
przygotowań, za co odpowiedzialni byli Maria Pietrzak oraz Ge-
nowefa i Henryk Benenowscy. Pomagał także sołtys Kazimierz
Pietrzak. Dzięki ich wysiłkowi stół "uginał się" od pysznych po-
traw. Podano przekąski, dania na ciepło i na koniec domowe wy-
pieki. Palce lizać. 

Dożynki pod chmurą

Na rozpoczęcie dożynek w
Maruszewie mieszkańcy byli
częstowani chlebem upieczonym
z tegorocznej mąki. Potem,
wszystkich gości witał sołtys An-

drzej Klak. Po chwili mikrofon
przekazał paniom, które przygoto-
wały program artystyczny. Wystą-
piły Iwona i Krystyna Średzińskie,
Jadwiga Kordek i Marzena Baum. 

Przy Kole Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Rydzynie działa Zespół Śpiewaczy “Rydzyniacy”. Często prezen-
tuje się przed publicznością, jest zapraszany na przeglądy i wiele
innych imprez, nie tylko w gminie Rydzyna. Na zdjęciu - członko-
wie zespołu po występie na mszy dożynkowej w Nowej Wsi. 

W dniu 20 lipca br. w Rojęczynie odbył się Turniej Piłki Siatkowej
o Puchar Wsi Rojęczyn. W turnieju wzięło udział 7 drużyn 4-oso-
bowych. Turniej został zorganizowany dzięki pomocy panów: Łu-
kasza Bartkowiaka, Kornela Malcherka, Karola Dembickiego,
Leszka Skrobały oraz Hieronima Kochanka. Za pomoc w organi-
zacji turnieju uczestnicy serdecznie dziękują.
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Muszą być emocje
- Fotografia to pasja. Zaczęła

się, kiedy dostałam do ręki aparat
fotograficzny. Miałam może z dzie-
sięć lat. Te pierwsze próby zdję-
ciowe robiłam polaroidem mamy –
mówi Agata Dziechciarow z
Dąbcza. Znalazła się w "złotej
dziesiątce" laureatów Konkursu
“Małe Konfrontacje”. Organizo-
wało go Leszczyńskie Stowarzy-
szenie Twórców Kultury. 

Pierwsze Konfrontacje zali-
czyła jeszcze jako uczennica gim-
nazjum. Jako licealistka, licząc z
rokiem 2014, dwukrotnie dostała
się do "złotej dziesiątki" konkursu,
w kategorii fotografia. 

- Lubię zdjęcia reportażowe.

Ich bohaterami są ludzie, ich emo-
cje - tłumaczy 17-latka.
- Chodzę z aparatem po ulicach,
rozglądam się, szukam sytuacji,
które w jakiś sposób mnie zainte-
resują. Obserwuję z daleka, wy-
czekuję moment i dopiero wtedy
robię zdjęcia.

Na fotografii musi się coś
dziać. 

- Interesuje mnie człowiek, jego
twarz, gesty. Zachowanie musi
wyrażać jakieś uczucia. Ten, kto
ogląda zdjęcie, może od razu do-
myśleć się o co chodzi, ewentual-
nie dorobić jakąś swoją historię do
tego co ogląda. 

Wyprawa po zdjęcia może za-

kończyć się niczym. Czasami te
najlepsze fotografie są wybierane
z powiedzmy 150 zrobionych. 

- Robię zdjęcia czarno-białe.
Uważam, że kolorowe fotografie
trzeba umieć robić. Ja jeszcze nie
potrafię - uważa licealistka. 

Zdjęcie zatytułowane "Kąpiel",
które Agata Dziechciarow wysłała
na "Małe Konfrontacje", jest wyjąt-
kowo pozowane. Powstało na 4
dni przed zamknięciem listy
uczestników konkursu. 

- Nie miałam czasu, żeby szu-
kać na ulicach dobrego ujęcia.
Dlatego inspiracją stała się su-
kienka mojej koleżanki, która zos-
tała moją modelką. To co wspólnie
zrobiłyśmy, nawiązywało do kolek-
cji Dolce Gabbana - dodaje Agata,
której zdjęcie zapewniło miejsce
właśnie w "złotej dziesiątce". 

Pasmo sukcesów

Wykorzystując łamy gazety
"Rydzyna Tu i Teraz" swoimi
sukcesami chwali się Sek-
cja Plastyczna Rydzyńskiego
Ośrodka Kultury. 

Należący do niej artyści są lau-
reatami wielu konkursów. Zdoby-
wają nagrody i wyróżnienia. 

Olga Szwarczyńska (na zdję-
ciu) zdobyła pierwsze miejsce w
XXIV Międzynarodowym Festi-
walu Sztuki Pięknej „COLOR
ART.”, zorganizowanym pod pat-
ronatem Polskiego Komitetu do
spraw UNESCO. W tym roku im-
preza odbyła się pod hasłem „W
krainie bajki, baśni i legendy”.
Olga wykonała ilustrację do
utworu „Calineczka”. Nagrodę dla
laureatów stanowiło zaproszenie
do Goleniowa na finał festiwalu. W
programie pobytu była wycieczka
do Międzyzdrojów, zajęcia warsz-
tatowe i udział w koncertach. 

Kolejny sukces należy do Da-
wida Skiby, który otrzymał wyróż-
nienie w Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym „Morski świat przy-
szłości”. Organizowało go Mini-

sterstwo Infrastruktury i Rozwoju,
które otrzymało 4388 prac.

Dużym sukcesem mogą po-
chwalić się młodzi artyści, którzy
brali udział w XXXVI Międzynaro-
dowym Konkursie Plastycznym
dla Dzieci i Młodzieży "Moja przy-
goda w muzeum". Do oceny prze-
słano ponad 2000 prac ze 139
ośrodków w kraju oraz Białorusi,
Bułgarii, Chin, Czech, Gruzji, In-
donezji, Litwy, Łotwy, Serbii, Sło-
wenii, Turcji i Ukrainy. Jury
przyznało 18 nagród, 33 wyróż-
nienia i nagrodziło 18 opiekunów
plastycznych, instruktorów i mu-
zealników. Laureatami z Sekcji
Plastycznej ROK są: Dawid Skiba
- nagroda minister kultury i dzie-
dzictwa narodowego, Julia Smoła
- nagroda prezydenta Torunia,
Szymon Kumolka - nagroda Towa-
rzystwa Przyjaciół Muzeum Okrę-
gowego w Toruniu. Wyróżnienia
otrzymali Wiktoria Gorwa i Mar-
tyna Jurek.

Uroczyste wręczenie nagród
odbędzie się 12 września w Mu-
zeum Okręgowym w Toruniu. 

Pod koniec sierpnia, korzystając z jeszcze ciepłych dni lata, na
wycieczkę rowerami wybrała się grupa przyjaciół. Spotkaliśmy ich
w Maruszewie. Do tej miejscowości dojechali z Tworzanek. A do-
dajmy, że startowali z Rydzyny. Przyjaciele od czasu do czasu
lubią zwiedzać okolice gminy. Na zdjęciu: Aniela Poślednik, Bar-
bara i Jan Mochalscy oraz Urszula i Julian Kruczek w towarzy-
stwie Andrzeja Klaka, sołtysa Maruszewa. 
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Wakacje, ach wakacje 

Ponad trzysta dzieci skorzys-
tało z oferty "Zielonych wakacji"
z Rydzyńskim Ośrodkiem Kul-
tury. 

Zajęcia odbywały się w Rydzy-
nie, Dąbczu, Tarnowej Łące, Kło-
dzie, Kaczkowie, Tworzanicach,
Moraczewie i Nowej Wsi. Każdy
turnus urozmaicały najróżniejsze
atrakcje, wycieczki, zabawy eduka-
cyjne i pokazy, na przykład sprzętu
gaśniczego, wozów strażackich i
udzielania pierwszej pomocy.

Rydzyński Ośrodek Kultury zor-
ganizował "Zielone wakacje" przy
wsparciu Urzędu Miasta i Gminy w
Rydzynie, sponsorów, sołtysów i
rodziców. W szczególności podzię-
kowania należą się firmom Jama-
lex, Hipsz, Inoforges oraz
Bonifacemu Skrzypczakowi, prze-
wodniczącemu Rady Miejskiej,
radnemu Kornelowi Malcherkowi
oraz Władysławowi Poślednikowi z
Samorządu Mieszkańców Ry-
dzyny. 


