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Janina Prałat z Nowej Wsi
oraz Danuta Lorych z Mora-
czewa otrzymały odznacze-
nie Order Serca Matkom
Wsi. Wręczenie odbyło się
w trakcie jubileuszu 20 -
lecia Samorządu Rolni-
czego subregionu leszczyń-
skiego. Doceniono fakt, że
obie panie mają po kilkoro
dzieci, są zaangażowane w
pracę we własnych gospo-
darstwach, a także działają
na rzecz wsi, w których
mieszkają. 

Figura wróciła na swoje miejsce 

W nocy z 31 czerwca na 1 lipca wichura zwaliła konar
drzewa, który runął na figurę Jezusa Frasobliwego w Rob-
czysku. Rzeźba z 1879 roku popękała. Jej fragmenty po-
zbierała Teresa Olejniczak, na co dzień opiekująca się
miejscem. Zwróciła się o pomoc do radnego Jana Pawel-
skiego, sołtysa Tworzanic. Ten z kolei skontaktował się z rad-
nym Eugeniuszem Bańkowiakiem, sołtysem Moraczewa.
Podjął się odbudować zniszczoną figurę. Po wakacjach od-
nowiona wróciła na swoje miejsce i 11 września została po-
święcona. Do szczęśliwego finału swoje cegiełki dołożyły
także inne osoby. Burmistrz Kornel Malcherek sfinansował
wykonanie napisu na nowej tablicy przekazanej przez J. Pa-
welskiego. Roman Skiba, przewodniczący Rady Miejskiej
ufundował farby. Wykonaniem tablicy zajął się Stanisław
Kasprzak z Kaczkowa. 

Na zdjęciu od lewej ksiądz Konrad Rapior, burmistrz Kor-
nel Malcherek, ksiądz Jan Roszyk - proboszcz parafii w Pa-
włowicach, Teresa Olejniczak, Jan Pawelski i Roman Skiba. 
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Sienkiewicz byłby dumny!

W Rydzynie na spotkanie z po-
wieścią zaprosili Rydzyński Ośro-
dek Kultury i Gimnazjum w
Rydzynie. Fragmenty powieści czy-
tali: burmistrz Kornel Malcherek,
Roman Skiba - przewodniczący
Rady Miejskiej, radny Bonifacy
Skrzypczak, Wojciech Jędrzejczak -
dyrektor Szkoły Podstawowej w
Dąbczu, Jolanta Kotyś - dyrektorka
Gimnazjum w Rydzynie, Justyna
Chorowska i Bogdan Witaszek -
nauczyciele z Gimnazjum w Rydzy-
nie, Anna Jaskulska i Marcin Szma-
nia - nauczyciele z SOSW w
Rydzynie, Wiktoria Gorwa - uczen-
nica Gimnazjum w Rydzynie, Ale-

Gdyby żył Henryk Sienkiewicz, zapewne ucieszyłby się z
faktu, że jego powieść "Quo vadis" jednego dnia zabrzmiała
w ponad dwóch tysiącach miejsc w Polsce i za granicą. Frag-
menty powieści autorstwa noblisty przypomniano w trakcie
Narodowego Czytania. Wydarzeniu patronował Andrzej duda,
prezydent RP z małżonką Agatą Kornhauser - dudą.

ksandra Łoś i Magdalena Mitula -
absolwentki Gimnazjum w Rydzy-
nie, ksiądz Wojciech Mądry - pro-
boszcz parafii w Dąbczu, ksiądz
Wojciech Pieprzyca - proboszcz pa-
rafii w Rydzynie, Magdalena Szy-
mańska - dyrektorka Rydzyńskiego
Ośrodka Kultury i Tomasz Zięcik -
aktor, mieszkaniec Rydzyny.

Oprawę artystyczną przygoto-
wali gimnazjaliści z klasy IIa.
Wystąpili: Olga Frąckowiak, Maksy-
milian Goszczyński, Zuzanna Gosz-
czyńska, Daniela John, Julia
Nowacka, Maksymilian Paszek i Ali-
cja Siecla.  

FOT. ROK W RydZyNIe

"Panorama Leszczyńska" ogłosiła plebiscyt "Mistrz na medal", po-
szukując najlepszych instruktorów. Na liście zgłoszonych była
Patrycja Maciejewska, która prowadzi Zespół Tańca Ludowego
Moraczewo. Kiedy zamykaliśmy to wydanie gazety, nie znaliśmy
jeszcze wyników plebiscytu. Trzymaliśmy jednak kciuki za sukces
P. Maciejewskiej. 

Burmistrz Kornel Malcherek 
i Roman Skiba, przewodniczący Rady,

wyrażają żal z powodu śmierci 

Adama Kubackiego
byłego radnego Rady Miejskiej 

i przewodniczącego 
Samorządu Mieszkańców Rydzyny Uczennice Gimnazjum w Rydzynie śpiewają z "powerem". Do-

pinguje je nauczycielka Ilona Twardowska, która prowadzi grupę
śpiewających uczennic. Dziewczyny zbierają owacje na stojąco. 
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Trwa przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rol-
nych w Maruszewie i Dąbczu. Zadanie zostało dofinansowane
przez samorząd województwa wielkopolskiego w kwocie
181. 000 zł, z czego w sierpniu gmina otrzymała dodatkowe do-
finansowanie w wysokości 58. 000 zł. Na podstawie przetargu
zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo - Melioracyjnym
DROGOMEL na kwotę 436. 601,97 zł.

Okres wakacyjny to idealny moment na przeprowadzenie różnego
rodzaju robót w obiektach, z których korzystają uczniowie. W lipcu
przeprowadzono remont parkietu w hali sportowej w Rydzynie
oraz w Świetlicy Wiejskiej w Moraczewie. Roboty zostały wyko-
nane przez firmę Usługi Remontowo - Budowlane ROMARK
Marek Rochmiński. Gmina Rydzyna przeznaczyła na ten cel
49.361,70 zł. 

Zakończyła się przebudowa ul. Krótkiej w Rydzynie. W ramach
tego samego przetargu poszerzono również pas drogowy w stre-
fie przemysłowej. Roboty zostały wykonane przez Przedsiębior-
stwo Drogowo - Melioracyjne DROGOMEL. Całość robót została
wyceniona na: ul. Przemysłowa - 86. 842,91 zł. ul. Krótka -
72. 713,25 zł.

W drugim przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę
długo wyczekiwanego remontu elewacji ratusza w Rydzynie. Wy-
konawcą jest Przedsiębiorstwo JW - INVESTMENT z Wożuczyna.
Całość inwestycji pochłonie 75. 999,58 zł, a prace i roboty bu-
dowlane przy zabytku zrealizowano przy wsparciu finansowanym
Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 20. 000 zł.

Korzystając z wakacyjnej przerwy w zajęciach wyremontowano
salę Galerii w Rydzyńskim Ośrodku Kultury. W czasie roku szkol-
nego odbywają się w niej zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży.
Z sali korzysta Sekcja Plastyczna dla dorosłych, prowadzone są
zajęcia z rytmiki oraz zebrania mieszkańców. W wykonaniu re-
montu pomogła firma JAMALEX, która od lat wspiera działania
ROK - u. Tym razem ufundowała wysokiej jakości farbę dekora-
cyjną. 

Fot. ROK w Rydzynie 
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Kochają piłkę

Są z rocznika 2008 i młodsi.
Deklarują, że kochają grać w piłkę
nożną. Kiedy wychodzą na boisko,
każdy daje z siebie, ile może. 

Przedstawiamy drużynę żaków
- najmłodszych zawodników Ry-
dzyńskiej Akademii Piłkarskiej.
Razem ćwiczą od pół roku. 

- Każdy ma jakiś potencjał -
ocenia trener Mateusz Tomczak.

Mimo wakacji piłkarze nie od-
puszczali treningów, bo od wrześ-
nia zaczęli turnieje. 

- Są bardzo dobrze przygoto-
wani - zapewnia trener. 

Wśród żaków gra 7 - letnia Na-
talia Stasiak. 

- Lubię grać w piłkę nożną. Za-
chwyciła mnie, więc chodzę na tre-
ningi - powiedziała nam
zawodniczka RAP-u.

Pozostali, a więc "panowie",
także kochają ten sport. Cała dru-
żyna jest zgodna - najbardziej lubi
walkę z przeciwnikiem. To cieszy
trenera. 

Strzały padały z jadącego samochodu. Pociski waliły w ściany bu-
dynków. Pod siłą uderzenia pękały, a farba w kolorze pomarań-
czowym rozlewała się po elewacjach. Taką zabawę urządzili sobie
dwaj mieszkańcy naszej gminy.  Sprawa dotyczy młodzieńców w
wieku 18 i 19 lat. Pod osłoną nocy strzelali kulkami z farbą z mar-
kera stosowanego w grze w paintball. Celem były ściany frontowe
pięciu domów.  Policjanci ustalili, że młodzieńcy wynajęli z wypo-
życzalni tzw. marker i kupili około 1000 kulek z farbą. 

Liczna grupa członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Złota Jesień w Rydzynie wybrała się na wycieczkę. Rowerzyści
dojechali nad zbiornik w Dąbczu. Wycieczkę zakończył piknik na
strzelnicy Bractwa Kurkowego w Rydzynie. 

Liga Gier Planszowych to
porozumienie Klubów Gier
Planszowych z naszego re-
gionu. Jednym z członków
jest Klub działający w szkole
w Kaczkowie. Jak i gdzie
grać, można sprawdzić na
stronie www.liga-gier-plan-
szowych. pl

A w co zawodnicy grają najczę-
ściej? Dziś opowiemy wam o grze
Splendor. 

Splendor to typowa gra ekono-
miczna. Wcielamy się w rolę hand-
larza kamieniami szlachetnymi.
Inwestujemy m. in.: diamenty, ru-
biny, szafiry i złoto, aby kupować
kolejne, zdobywając przy okazji

Grają w lidze

punkty zwycięstwa. Zasady gry
można wyjaśnić w kilka minut, nie
oznacza to jednak, że gra jest pro-
sta. Mimo że cała rozgrywka to
tylko przekładanie kart i żetonów,
to myślenia jest sporo. Splendor to
też gra rodzinna - zagrać w nią
mogą dzieci z rodzicami. Roz-
grywka trwa około 30 minut. Prze-
znaczona jest dla 2 do 4 osób. 

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie były nie tylko wielkim prze-
życiem duchowym, ale również doskonałą okazją do integracji. W
gminie Rydzyna zatrzymali się bowiem Hiszpanie, którzy odwie-
dzili nasze miasto kilka dni przed głównym wydarzeniem w daw-
nej siedzibie królów polskich. Były spotkania z mieszkańcami,
wspólne wciągnięcie flag państwowych na maszty i mecz piłkar-
ski. Mamy nadzieję, że nie była to ich ostatnia wizyta. 

Nasi na Igrzyskach w Rio! Michał Miara w drodze do Boliwii za-
haczył o mecz naszych szczypiornistów.

Fot. Stowarzyszenie Złota Jesień 

Fot. KMP w Lesznie 
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RKS-u Rydzyniak Rydzyna
przedstawiać nie trzeba. Ze strony
internetowej doczytuję, że klub po-
wstał w latach 50. minionego stu-
lecia. Stowarzyszenie pod tą
nazwą działa od 2004 roku. Zespół
seniorów od 12 sezonów gra w
leszczyńskiej klasie okręgowej. 

Piłkarze na boisku są zawodni-
kami, kumplami po treningach i
meczach. 

- Drużyna - rodzina. Jesteśmy
jak bracia - podkreśla trener Łu-
kasz Sobecki. - Lubimy się na bo-
isku i poza nim, spotykamy się na
treningach i prywatnie. Jesteśmy
dobraną grupą chłopaków, którzy
lubią grać w piłkę nożną.

Jak to w rodzinie, nie zawsze
jest kolorowo. Panowie nie kryją,
że dochodzi do spięć i zgrzytów. 

- Zawsze pod wpływem emocji.

Piłkarze wybiegają na boisko na luzie, przecież to trening.
Mimo wszystko ważny, bo na dzień przed meczem. - Pano-
wie, dzisiaj spokojnie, bez szaleństw. Hamburgery możecie
sobie odpuścić - ostrzega trener. Wie, że nie musiałby tego
mówić, bo ma zdyscyplinowaną drużynę. Ostrzeżenie jest
pro forma. 

Przecież każdy z nas, czy to na
meczu czy na treningu, ma mo-
menty, kiedy ponoszą go nerwy.
Jak trzeba, sam ochrzaniam chło-
paków. Potem przybijamy sobie
piątkę i jest okay - stwierdza trener. 

Do wysiłku na treningach i na
meczach nie trzeba nikogo moty-
wować, bo każdy wie, o jaką
stawkę chodzi. 

- Gramy w tej lidze ileś lat, wal-
czyliśmy o utrzymanie. W zeszłym
roku stworzyła się fajna drużyna,
która chce czegoś więcej. Dodat-
kowej motywacji nie potrzebuje -
zapewnia Ł. Sobecki. 

Kiedy pytam o największego
choleryka na boisku, wszystkie
twarze odwracają się w stronę
Piotra Dembickiego, prezesa Za-
rządu, jednocześnie kierownika
drużyny, a na boisku pomocnika. 

- Piotr lubi pogadać z sędziami
- śmieje się trener, a wtóruje mu
reszta drużyny. 

- Rozmawiam z sędziami o ich
błędnych decyzjach. Trener nie
jest lepszy, też z nimi dyskutuje -
wyjaśnia Piotr dembicki, co
jasne - z uśmiechem na twarzy.

Kto jest najfajniejszy? Nikt ni-
kogo nie wyróżnia. Panowie przy-
takują, że są jak dobre
małżeństwo. 

Jak się kłócą, to tylko dla osiąg-
nięcia pozytywnego skutku. 

- Są emocje, czasami padną

ostre słowa, ale tylko po to, by w
następnej akcji było lepiej - tłuma-
czy Mateusz Rzeźniczak,
obrońca i pomocnik. 

Pobłażania nie ma - trener jest
pod tym względem bardzo sta-
nowczy. Po imprezach nie ma ta-
ryfy ulgowej. 

- Co innego, gdy jesteśmy na
weselu jednego z nas. Wtedy
wszyscy jesteśmy niedyspono-
wani. A serio, podchodzimy do gry
poważnie, dlatego nie ma pobła-
żania. Przed meczami objeżdżam
fast foody i sprawdzam, czy chło-
paki nie nabierają zbędnych kalorii.
Podobno jedzą w samochodach,
to oczywiście żart - z przymruże-
niem oka mówi trener piłkarzy. 

I to wszystko razem sprawia, że
w drużynie widać zgranie. Tu się
sprawdza hasło: Jeden za wszyst-
kich, wszyscy za jednego. 

Drużyna jak rodzina

Smacznie i zdrowo

Napis "Fajne Babki" trafił na ko-
szulki członkiń Koła Gospodyń
Wiejskich w Dąbczu. Inspiracją był
tytuł artykułu w Gazecie “ABC”.
Panie w koszulkach wystąpiły na
festynie “Leszczyńskie Smaki”. 

Impreza odbyła się w Lesznie -
w parku w sąsiedztwie Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej.
Na stoisku KGW z Dąbcza domi-
nowały domowe przetwory z owo-

ców i warzyw. Smaczne i zdrowe.
Panie częstowały także wypie-
kami. Były: sernik, ciasto droż-
dżowe, jabłecznik i rogaliki. Dla
miłośników "konkretów" chleb ze
smalcem lub pasztetem. 

Na zdjęciu: przewodnicząca
Krystyna Rypińska, Czesława
Owczarz, Teresa Ptaszyńska, Re-
gina Sowka, Irena Sroczyńska i
Krystyna Wleklik. 

Po dwudziestu trzech latach do Rydzyny powrócił zespół Weseli
Galicjanie z Ukrainy. Wtedy ich koncert odbył się na Zamku. Do
Rydzyny ściągnął ich Eugeniusz Kurasiński, ówczesny dyrektor
Rydzyńskiego Ośrodka Kultury. Weseli Galicjanie powrócili po la-
tach. Ze wzruszeniem wspominali wcześniejszy koncert. I tak jak
przed laty, tak i teraz nie zawiodła ich publiczność. Artyści za-
śpiewali i zatańczyli na rynku w czasie jednego z "Kulturalnych
piątków". 



Przypomnijmy, zaczęło się rok
temu w wakacje. Co piątek przed
Rydzyńskim Ośrodkiem Kultury
ustawiano stoły i krzesła, by miesz-
kańcy mieli gdzie usiąść, porozma-
wiać, po prostu ze sobą pobyć.
Mogli poczęstować się kawą czy
herbatą. Czas umilały występy uta-
lentowanej młodzieży. Pomysł or-
ganizowania imprezy wyszedł od
radnych Grażyny Dembickiej, jed-
nocześnie przewodniczącej Samo-
rządu Mieszkańców Rydzyny i
Romana Skiby, przewodniczącego
Rady Miejskiej. W ubiegłym roku
odbyły się także dwie potańcówki.
Zabawą przy muzyce rozpoczęły
się i zakończyły tegoroczne "Kultu-
ralne piątki". Potem były występy
różnych zespołów. Na pożegnanie
z tegorocznym cyklem zorganizo-
wano pokaz Teatru Ognia. 

- Coraz więcej osób przychodzi,
bo przekonują się do imprez na
rynku - uważa Grażyna de-
mbicka.

- Tak naprawdę w pierwszym
roku testowaliśmy, czy wakacyjne
imprezy się przyjmą . Po frekwen-
cji widzimy, że tak. Drugi rok nas
upewnił, że warto iść w tym kie-
runku - uważa R. Skiba. 

Każdy rok to nowe wnioski. G.

Tak się bawi Rydzyna
- Chcemy, by mieszkańcy gminy kojarzyli piątek z tym, że coś się będzie działo na rynku -

mówi Roman Skiba, przewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny, współorganizator "Kultural-
nych piątków".

Dembicka i R. Skiba już wiedzą, że
impreza typu biesiada jest najbar-
dziej oczekiwana. 

- Jesteśmy w Rydzynie przejaz-
dem, ale bardzo nam się spodo-
bało miasteczko i zabawa -
usłyszeliśmy od pani Elżbiety z
Głogowa i towarzyszącego jej
pana Stanisława. 

- Kochamy taniec, dlatego tak
chętnie przyjeżdżamy do Rydzyny
- powiedziała nam Zofia Jaku-
biak, której w tańcu partnerował
mąż Marek. 

Taniec kochają także Wiesława
Smektała i Danuta Filipowska z
Leszna, które razem z państwem
Jakubiakami zawitały do Rydzyny. 

Bo wieść o "Kulturalnych piąt-
kach" rozchodzi się po okolicy. Im-
preza jest atrakcją nie tylko dla
mieszkańców gminy. Okazuje się,
że ściąga także osoby spoza, cho-
ciażby z pobliskiego Leszna. 

- Skoro więc mieszkańcy tak
bardzo lubią ruch przy muzyce, to
dlaczego nie postawić na wieczory
taneczne. Tego chcą mieszkańcy -
tłumaczy R. Skiba. 

- Marzy mi się jeszcze wspólny
grill - dodaje G. Dembicka. -
Wszystko po to, by na rynek ściąg-

nąć jak najwięcej osób. Siłą takich
miejscowości jak Rydzyna są właś-
nie jej mieszkańcy. Zintegrowani

czują się jeszcze bardziej zżyci ze
swoją małą ojczyzną. 

*** 
Organizatorzy "Kulturalnych

piątków" dziękują za wsparcie
burmistrzowi Kornelowi Mal-
cherkowi, za współpracę pra-
cownikom Rydzyńskiego Ośro-
dka Kultury oraz pracownikom
gospodarczym Urzędu Miasta i
Gminy. 
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Przez siedem lat istnienia Sto-
warzyszenia bardzo dużo się
działo, o czym zapewnia przewod-
nicząca Irena Kowalska. Złota Je-
sień spotyka się z okazji
najróżniejszych świąt i jubileuszy,

organizuje wyjazdy w góry i nad
morze. 

- Lubimy być razem i to jest
naszą siłą - uważa Irena Kowal-
ska.

Słowa przewodniczącej potwier-

dzają członkowie Stowarzyszenia. 
- Spotkania bardzo nam się po-

dobają. Mamy tutaj przyjaciół -
mówi jedna z pań, która na spotka-
nia dojeżdża z Leszna.

- Potańcówki są fantastyczne -
dodaje siedząca obok pani Mał-
gorzata.

- Mamy okazję wyjść z domu,
spotykamy się z fajnymi ludźmi -
dopowiada pani Maria. 

W Złotej Jesieni większość sta-
nowią panie, ale przedstawicielom

płci męskiej to nie przeszkadza.
Nawet kiedy jest potańcówka,  nie
ma obaw o frekwencję na parkie-
cie. 

- Tańca im nigdy nie za dużo - z
radością mówi przewodnicząca. -
Pan, który nam przygrywa, stwier-
dził, że wcześniej nie spotkał się z
taką ekipą, jak nasza. Jeszcze nie
zacznie dobrze grać, a parkiet jest
pełen, co potwierdza pan Czesław,
który dba o oprawę muzyczną spot-
kań. 

Tworzą towarzystwo, które się lubi. Kiedy pada hasło spot-
kania, nikt nie kręci nosem, a raczej pyta, kiedy, gdzie i o któ-
rej. Tak właśnie jest w Złotej Jesieni, Stowarzyszeniu
emerytów i Rencistów w Rydzynie. 

Zgrane towarzystwo

Z dynią i wieprzowiną Organizacją zajęli się: Wielko-
polski Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego, Wielkopolska Izba Rolnicza
w Poznaniu, samorząd gminy Bo-
janowo i Starostwo Powiatowe w
Rawiczu. Impreza odbyła się na te-
renie Centrum Wystawowo - Edu-
kacyjnego. Połączono ją z 20 -
leciem Samorządu Rolniczego w
Wielkopolsce. 

Do współtworzenia imprezy za-
proszono KGW z regionu. W Goła-
szynie wystawiły się panie z
Kaczkowa i Rojęczyna. Oba sto-
iska były na najwyższym poziomie

dwa koła gospodyń wiejskich reprezentowały gminę Ry-
dzyna na imprezie "Wielkopolska wieś zaprasza", która od-
była się 3 września w Gołaszynie w gminie Bojanowo. 

kulinarnym. Zgodnie z zaleceniem
organizatorów motywem przewod-
nim była dynia i wieprzowina. 

KGW z Rojęczyna przygoto-
wało krem z dyni oraz gulasz z
dynią, ziemniakami i mięsem.
Dynia i mięso pojawiły się w zapie-
kance. Były placki z dyni i ciasto z
dynią oraz schab nadziewany,
oczywiście dynią. 

Na stoisku KGW z Kaczkowa
smacznie wyglądały pieczone
ziemniaki nadziewane boczkiem i
pieczarkami. Była zapiekanka
mięsna, dyniowa zupa i sernik. 

Barbara Turbańska i Karolina Tatarek z KGW w Rojęczynie od-
powiadały na wiele pytań dotyczących ich specjałów. 

KGW z Kaczkowa reprezentowały: Małgorzata John, Lena Skiba
i Balbina Skrobała. 
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Porwani falą przeb
Na początek publiczność rozruszała Patrycja Brzeskot z zespołu Girl in Motion. Potem scenę prz    
ulka, a następnie Patrycja Markowska, które jeszcze bardziej rozgrzały widownię. Spod Wiatrak    
hitów znanych z radia, telewizji i list przebojów. Ponadtysięczna widownia dała się porwać muzyc     
zował Rydzyński Ośrodek Kultury przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy w Rydzynie.
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  bojów
             zejęły najpierw Marta Pod-

           a Józef popłynęły dźwięki
             ce.  dzień Wiatraka organi-
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Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbczu obchodziło "imieniny". Im-
preza odbyła się na terenie Leśnej Polany. 

Jak co roku Rydzyński Ośrodek
Kultury zorganizował akcję pod
nazwą "Zielone wakacje". Półkolo-
nie odbywały się w Rydzynie,
Nowej Wsi, Tworzanicach, Kłodzie,
Kaczkowie, Dąbczu, Tarnowej
Łące i Moraczewie. 

Oferta skierowana była do
dzieci w wieku od 7 do 12 lat, które
korzystały z licznych atrakcji.

Fot. ROK w Rydzynie 

Razem z opiekunami najmłodsi
odwiedzali Leszno, a tam kino,
salę zabaw, park linowy, kręgielnię
i basen. Poza tym odbywały się
zajęcia rekreacyjne. Gdy pogoda
była mniej wakacyjna, zajęcia or-
ganizowano w salach wiejskich
oraz w ROK-u. 

Z oferty "Zielonych wakacji"
skorzystało 416 dzieci. 

Druga sobota i niedziela września stały pod znakiem koszykówki. W rydzyńskiej hali sportowej obywały się zawody streetballa dla naj-
młodzych oraz turniej, w którym wzięły udział jedne z najlepszych drużyn I ligi koszykówki mężczyzn. W turnieju streetballa w katego-
rii MiniKosz I m. zdobywa drużyna Rycerze nr 1 w składzie Mateusz Walachowski, Remas Pawlicki i Franek Kowalewski. W kategorii
Młodzik Młodszy pierwsze miejsce zdobyła drużyna Iska Osieczna.

Fot. KGW w dąbczu
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Smakuje jak w domu
Mała restauracja w Rydzynie.

Tutaj każdy szczegół został dopra-
cowany. Jasne meble, w rogu od-
nowiony kredens, a na ścianach
fotografie dawnej Rydzyny. Aż chce
się zamawiać i jeść. Klientami są
nie tylko mieszkańcy gminy Ry-
dzyna. Niektórzy dojeżdżają z
Leszna, nawet codziennie. I tak od
poniedziałku do piątku. 

Drzwi do Rydzynianki otwierają
się o godz. 9, ale praca zaczyna się

wcześniej. Pięć kobiet spotyka się
o godz. 7. Rano lokal wypełnia za-
pach świeżo zaparzonej kawy.
Wtedy jest jeszcze chwila luzu. Jest
czas, by ze spokojem omówić plan
dnia, zdecydować kto, co. Potem
zaczyna się ciężka praca. Kiedy w
menu są naleśniki, to smaży się
jeden za drugim. Pierogów trzeba
zrobić nawet 400 sztuk. Pięć kobiet
uwija się, ile mają pary w rękach. I
nogach. Bo mimo że kuchnia nie

jest duża, to jednak gotowanie wy-
maga wielu godzin stania. 

- Nasze dania smakują klientom
i to uważamy za najważniejsze -
mówi Liliana Szewczyk. Jej spe-
cjalnością są pierogi i rogale ze
słodkim nadzieniem.

Rydzynianka powstała z po-
trzeby posiadania pracy. Na pomysł
stworzenia lokalu z domowym je-
dzeniem wpadły L. Szewczyk i
Anna Serwicka. Potem zaczęły
szukać źródła sfinansowania
przedsięwzięcia. Unijną dotację
przyznało im Centrum PISOP w
Lesznie. Panie założyły Spółdziel-
nię Socjalną. Pieniędzy im star-
czyło na rozruch. Musiały więc
zakasać rękawy i ostro zabrać się
do pracy. 

- Potrzebowałyśmy osoby, która
zna się na gotowaniu. Dlatego
zwerbowałyśmy Mariolę Smuk. Ma
wieloletnie doświadczenie w goto-
waniu. To dzięki jej ogromnemu do-
świadczeniu, wiedzy kulinarnej i
perfekcyjnemu smakowi odnio-
słyśmy sukces - przekonuje L.
Szewczyk. 

- Czuwam nad wszystkim - do-
daje Mariola Smuk. Jej specjalno-
ścią są ciasta: sernik, bezowe,
drożdżowe, z galaretką i owocami.
Wszystkie - palce lizać. 

W lokalu pracują jeszcze Klau-
dia Rogowska i Natalia Serwicka.
Przyjmują zamówienia, dbają o po-
rządek na sali. 

Dzięki odwadze i determinacji
spełniło się marzenie o restauracji
z domowym jedzeniem, gdzie po-
dają schabowego z kapustą, pyzy
z sosem czy pierogi ruskie. Jak u
mamy. 

- Nie chcemy udziwniać przepi-

sów - podkreśla L. Szewczyk.
- Wszystko jest świeżo podawane.
Nie mamy mikrofalówki, by cokol-
wiek odgrzać. Wprawdzie kupi-
łyśmy frytkownicę, ale długo stała w
pudle. Bardzo broniłyśmy się przed
podawaniem frytek, ale klienci o nie
prosili. W końcu się ugięłyśmy - do-
daje Anna Serwicka. Do jej zadań
należy zamawianie towaru. Dbanie
o to, by niczego nie zabrakło. Pani
Ania czuwa także nad porządkiem
w dokumentach. No i gotuje. To
dzięki niej w Rydzyniance pojawiły
się pierogi kieleckie z farszem ze
słodkiej kapusty i pieczarek. - Wiele
z tego, co serwujemy, jest na pod-
stawie przepisów naszych mam i
babć.

Klientom smakują dania. Stoliki
są ciągle zajęte. Wiele osób za-
biera obiady na wynos. W Rydzy-
niance stołują się także rodziny
naszych bohaterek. 

- Śmiejemy się, że nasze własne
kuchenki wystawimy na sprzedaż,
bo nie mamy kiedy gotować w do-
mach - śmieje się L. Szewczyk.

Klienci chwalą sobie dania.
Jeden z panów przyznał, że żona
gotuje najlepiej, ale karkówka z Ry-
dzynianki bardzo mu smakowała.
Siedząca obok żona zachwycała
się zupą borowikową i śledziami. 

- Przyjechałyśmy z Leszna.
Wzięłyśmy wszystkiego po trochu.
Każde danie nam smakowało - po-
wiedziała nam mieszkanka Leszna.
Jej kilkuletni syn przyznał, że ma-
karon z kurczakiem był lepszy niż
ten, który szykuje mu mama. 

To jest więc historia o tym, że
nigdy nie jest za późno, by rzucić
się na wielką wodę. Wystarczy cza-
sami zaryzykować. Ani, Lilianie,
Marioli, Klaudii i Natalii udało się. 

Naleśniki z serem polane sosem z malin - palce lizać. Piero-
gami z mięsem można się zajadać codziennie. Zupy pycha.
Knedle, klopsy i ciasta. Sukces Rydzynianki tkwi w tym, że
tu nie ma kulinarnego oszukiwania. dania są jak w domu,
świeże i pyszne.

Mariola Smuk ma wiedzę kulinarną i wieloletnie doświadczenie
w gotowaniu. Pod jej kierunkiem powstają dania, których smak
klienci wysoko cenią. 

Klientów z uśmiechem witają Klaudia Rogowska i Natalia Ser-
wicka. 

Liliana Szewczyk: - Nasza Rydzynianka jest przykładem na to,
że nigdy nie jest za późno na spełnianie marzeń. 

Anna Serwicka nie tylko gotuje, ale też czuwa nad zaopatrze-
niem.
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Dziewczyna Lata 
Tak, tak, tak! Wioleta Sarbinowska z Pomykowa jest "dziew-
czyną Lata 2016" w konkursie portalu gostynska.pl i "Życia
Gostynia". 

Wioleta ma 23 lata. Zgłoszenie
wysłała sama, bo chciała zrobić coś
dla siebie. Miała wsparcie bliskich i
znajomych. Głosowanie trwało do
31 sierpnia. Tydzień później ogło-
szono wyniki. Mieszkanka Pomy-
kowa wygrała, zdobywając 2569
głosów. Dziewczyna, która zajęła
drugie miejsce, uzyskała dopiero
2090 głosów. Główną nagrodą w
konkursie będzie sesja zdjęciowa
do kalendarza "Życia Gostynia" na
2017 rok. 

Nie tylko z tego powodu piszemy
o W. Sarbinowskiej. Dowiedzieliśmy
się, że ma ciekawe hobby. 

- Z wykształcenia jestem techni-
kiem ogrodnikiem. Dodatkowo
ukończyłam szkołę florystyczną.
Wszystko dlatego, że kocham
kwiaty. Niestety, nie pracuję w za-
wodzie, ale pasja została. 

Ulubione kwiaty? 
- Oczywiście róże, koniecznie

czerwone. Z jednej strony są takie
delikatne, z drugiej - wyraziste. 

Mimo że Wioleta kocha kwiaty,
jej pasją stało się robienie bukietów
z cukierków. 

- Zostałam zaproszona na we-
sele. Nowożeńcy zamiast kwiatów
chcieli dostawać słodycze. Uzna-
łam, że pudełko czekoladek będzie

zwyczajne, a chciałam im podaro-
wać coś nietuzinkowego. Wymyśli-
łam drzewko z cukierków. Zrobienie
pierwszego zajęło mi aż trzy go-
dziny. Może moja praca nie wyglą-
dała idealnie, ale uważam, że była
ładna i najważniejsze - spodobała
się parze młodej.

Robienie ozdób z cukierków
stało się jej hobby. Wioleta potrafi
zrobić drzewko z cukierków, nawet
metrowe. Ze słodyczy powstają też
torty. Cukierkami ozdabia różne
przedmioty. 

- Właściwie każdy cukierek się
nadaje, bo nieważne jakiego jest ro-
dzaju, ale w jakim jest opakowaniu.
No, może latem rezygnuję z czeko-
ladek, bo pod wpływem ciepła po
prostu się topią. 

Każda kompozycja jest cieka-
wym wyzwaniem. Czasami też trud-
nym zadaniem. 

- Kiedyś znajomy poprosił mnie,
bym pomogła mu zrobić prezent dla
dziewczyny. Chętnie na to przysta-
łam, tyle że ona miała ulubiony ro-
dzaj cukierków. Akurat wtedy trudno
było je dostać. Trochę się za nimi
nabiegałam, ale było warto. Prezent
się udał, dziewczyna była zadowo-
lona. No i ja też, że mogłam komuś
sprawić radość. 

Hitem są drzewa z cukierków. Największe miały metr wysokości. 
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Trudny początek Wametu
Meczami we własnej hali z Ochmanem Raszków i Tajfunem Ostrów Wielkopolski zainaugurują
rozgrywki II ligi grupy południowej w sezonie 2016/2017 tenisiści stołowi Wametu dąbcze.
Pierwszą serię spotkań zaplanowano na 24 września.

Już na inaugurację zmagań
drużynie z gminy Rydzyna przyj-
dzie się zmierzyć z ekipami, które
w opinii wielu ekspertów będą
dzielić i rządzić na II-ligowym fron-
cie. Raszkowianie już od kilku se-
zonów są najlepszą drużyną w
grupie południowej. Dodatkowo do
zespołu prowadzonego przez Jana
Harlaka dołączy najprawdopodob-
niej Adrian Spychała z LKTS-u
Luboń, co sprawia, że Ochman bę-
dzie zdecydowanym faworytem
rozgrywek. Okresu transferowego
nie przespali także w Ostrowie
Wielkopolskim. Działacze Tajfuna
pozyskali Mateusza Margrafa i ak-
tualnego mistrza Wielkopolski se-
niorów w grze pojedynczej
Bartosza Polusa.

- Sezon rozpoczynamy od star-
cia z dwiema najlepszymi druży-
nami. O punkty w tych meczach
będzie niezwykle ciężko. Termi-
narz ułożył się dla nas tak, a nie
inaczej i wszystko wskazuje na to,
że punktów będziemy musieli szu-
kać w kolejnych spotkaniach.
Niemniej jednak ozdobą inaugura-
cyjnych meczów powinno być star-

cie Andreia Labanau z Adrianem
Spychałą, który ma za sobą kilka
występów w Superlidze - mówi
Mateusz Przybył, kapitan II-ligo-
wego Wametu dąbcze.

W pierwszej rundzie sezonu
2016/2017 Wamet Dąbcze aż pięć
spotkań rozegra we własnej hali.
Tylko raz w rundzie jesiennej pin-
gpongiści z powiatu leszczyń-
skiego udadzą się na mecze

wyjazdowe. W drugiej serii dru-
żyna z gminy Rydzyna zagra na
wyjeździe z Polonią Śmigiel i
MKTS - em Opalenica. Trzy ostat-
nie pojedynki pierwszej rundy - z
LKTS-em Luveną Luboń, Stellą
Niechan Gniezno i Juniorem
Leszno - gracze Wametu Dąbcze
rozegrają we własnej hali.

Terminarz:
1 seria 24. 09. 2016 /sobota/

KS Wamet Dąbcze - RLKTS
Ochman Raszków, godz. 11. 30

KS Wamet Dąbcze - LKS Taj-
fun Ostrów Wielkopolski, godz. 15.
30

2 seria 08. 10. 2016 /sobota/
KS Polonia Śmigiel - KS

Wamet Dąbcze, godz. 10. 30
MKTS Opalenica - KS Wamet

Dąbcze, godz. 15. 30
3 seria 05. 11. 2016 /sobota/
KS Wamet Dąbcze - LKTS Lu-

vena Luboń, godz. 11. 30
KS Wamet Dąbcze - KS Stella

Niechan Gniezno, godz. 15. 30
4 seria 12. 11. 2016 /sobota/
KS Wamet Dąbcze - UKS Ju-

nior Leszno, godz. 11. 30
5 seria 10. 12. 2016 /sobota/
RLKTS Ochman Raszków - KS

Wamet Dąbcze, godz. 10. 30
LKS Tajfun Ostrów Wielkopol-

ski - KS Wamet Dąbcze, godz. 15.
30

6 seria 07. 01. 2017 /sobota/
KS Wamet Dąbcze - KS Polo-

nia Śmigiel, godz. 11. 30
KS Wamet Dąbcze - MKTS

Opalenica, godz. 15. 30
7 seria 21. 01. 2017 /sobota/
LKTS Luvena Luboń - KS

Wamet Dąbcze, godz. 10. 30
KS Stella Niechan Gniezno -

KS Wamet Dąbcze, godz. 15. 30
8 seria 18. 02. 2017 /sobota/
UKS Junior Leszno - KS

Wamet Dąbcze, godz. 11. 30

KS WAMeT dĄBCZe  

FOT. SeKMA

Poprzedni sezon był najlepszy
w historii dla piłkarzy Rydzyniaka.
Sięgnęliśmy po Puchar Polski i
przez cały sezon drużyna utrzymy-
wała się w "czubie" tabeli. Przez
ten czas zespół prowadził  dobrze
wszystkim znany Karol Matuszew-
ski. Niestety, z końcem sezonu wy-
gasła również umowa. Po długich,
ale bardzo życzliwych negocja-
cjach obie strony postanowiły nie
przedłużać wyżej wymienionej
umowy. Zarząd Rydzyniaka zde-
cydował się więc na zagranie po-
kerowe i postawienie na czarnego
konia. Podjęto rozmowy z Łuka-

szem Sobeckim - jednym z najbar-
dziej doświadczonych zawodników
4P4S. Po kilku dniach oficjalnie
poinformowano o podpisaniu z nim
umowy trenerskiej. Łukasz So-
becki do tej pory zajmował się
szlifowaniem diamentów w Ry-
dzyńskiej Akademii Piłkarskiej.
Jest osobą bardzo charyzma-
tyczną i zdecydowaną, co z pew-
nością jest jego sporym atutem. W
imieniu całej redakcji "Rydzyny Tu
i Teraz" dziękujemy Karolowi Ma-
tuszewskiemu za świetne wyniki, a
jednocześnie życzymy powodze-
nia jego następcy.

Rydzyniak z nowym trenerem

14 sierpnia był dla kilku z na-
szych zawodników dodatkowym
treningiem przed kolejnymi zawo-
dami z Leszczyńskiej Ligi Rowero-
wej. Maraton Kaczmarek Electric
MTB we Wschowie na trasie 50 km
(dystans MEGA) wypadł bardzo
dobrze.

Paweł Kołosionek - 92. pozycja
z czasem 2:04:34

Radosław Łata - 108. pozycja z
czasem 2:08:22

Arkadiusz Łata - 110. pozycja z
czasem 2:08:50 

W niedzielę, 28 sierpnia, miała
miejsce kolejna odsłona wyścigu z

LLR (Leszczyńskiej Ligi Rowero-
wej). Trasa licząca około 30 km nie
była bardzo trudna, ale sprawiła
naszym zawodnikom kilka przykro-
ści.

Jak się później okazało, dwóch
kolarzy miało przebite przednie
opony. Jeden z nich szczęśliwie
dobiegł z rowerem do mety. Drugi
niestety zrezygnował po usterce,
która miała miejsce na 8. kilomet-
rze.

Warto wspomnieć również, że
nasz młodzik Przemek Kozłowski
po wyrównanej walce na końcu
trasy zajął bardzo dobre 3. miejsce.

R-TEAM pnie się w górę
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4P4S Rydzyniak Rydzyna - terminarz
Kolejka 1. w dniach 13 - 08 - 2016 / 14 - 08 - 2016
4P4S RYDZYNIAK Rydzyna - KROBIANKA Krobia n. g. 15.00
Kolejka 2. w dniach 20 - 08 - 2016 / 21 - 08 - 2016
ZJEDNOCZENI Pudliszki - 4P4S RYDZYNIAK Rydzyna s. g. 17.00
Kolejka 3. w dniach 27 - 08 - 2016 / 28 - 08 - 2016
4P4S RYDZYNIAK Rydzyna - JUNA - TRANS Stare Oborzyska n. g. 15.00
Kolejka 4. w dniach 03 - 09 - 2016/04 - 09 - 2016
HELIOS Czempiń - 4P4S RYDZYNIAK Rydzyna n. g. 14.00
Kolejka 5. w dniach 10 - 09 - 2016/11 - 09 - 2016
4P4S RYDZYNIAK Rydzyna - SPARTA Miejska Górka n. g. 15.00
Kolejka 6. w dniach 17 - 09 - 2016 / 18 - 09 - 2016
KORONA Piaski - 4P4S RYDZYNIAK Rydzyna s. g. 16.00
Kolejka 7. w dniach 24 - 09 - 2016 / 25 - 09 - 2016
4P4S RYDZYNIAK Rydzyna - WISŁA Borek Wlkp. n. g. 15.00
Kolejka 8. w dniach 01 - 10 - 2016 / 02 - 10 - 2016
TĘCZA - OSA Osieczna - 4P4S RYDZYNIAK Rydzyna s. g. 16.00
Kolejka 9. w dniach 08 - 10 - 2016 / 09 - 10 - 2016
4P4S RYDZYNIAK Rydzyna - DĄB Kębłowo n. g. 15.00
Kolejka 10. w dniach 15 - 10 - 2016 / 16 - 10 - 2016
SOKÓŁ Kaszczor - 4P4S RYDZYNIAK Rydzyna n. g. 15.00
Kolejka 11. w dniach 22 - 10 - 2016 / 23 - 10 - 2016
4P4S RYDZYNIAK Rydzyna - GKS Włoszakowice n. g. 15.00
Kolejka 12. w dniach 29 - 10 - 2016 / 30 - 10 - 2016
4P4S RYDZYNIAK Rydzyna - PROMIEŃ Krzywiń n. g. 14 00
Kolejka 13. w dniach 05 - 11 - 2016 / 06 - 11 - 2016
POGOŃ Śmigiel - 4P4S RYDZYNIAK Rydzyna n. g. 14.00
Kolejka 14. w dniu 11 - 11 - 2016 godz. 11.00
4P4S RYDZYNIAK Rydzyna - ORLA Jutrosin 
Kolejka 15. w dniu 13 - 11 - 2016 godz. 13.30
ORKAN Chorzemin - 4P4S RYDZYNIAK Rydzyna 

Dwóch niepokonanych i nie-
zwykle obiecujących zawodników
kategorii lekkiej Tomasz Matuse-
wicz (2 - 0.2 KO) z Rio Grappling
Zielona Góra i Mariusz Mazur (3 -
0.1 KO, 2 Sub) ze Strefy Walki
Leszno otworzy kartę walk gali
KSW 36.1 października w Zielonej
Górze. 20-letni Matusewicz bę-
dzie nie tylko jedynym reprezen-
tantem gospodarzy podczas
jesiennego wydarzenia, ale rów-
nież najmłodszym zawodnikiem
debiutującym na galach KSW. Zie-
lonogórzanin mimo młodego wieku
to trzykrotny zwycięzca Amator-
skiego Pucharu KSW oraz od nie-

dawna posiadacz purpurowego
pasa BJJ. W dwóch ubiegłorocz-
nych zawodowych występach per-
spektywiczny zawodnik dwukrotnie
kończył rywali uderzeniami w par-
terze.

O 3-lata starszy Mazur ma o
jedno zwycięstwo zawodowe wię-
cej. Leszczynianin jest autorem
jednego z najbrutalniejszych no-
kautów w polskim MMA w zeszłym
roku, kiedy na gali w Tarnowie
Podgórnym ciosem z prawej ręki
pozbawił przytomności Filipa Sa-
dowskiego.

TeKST/FOT. WWW.KSWMMA. COM

Mazur powalczy na KSW

Pamięci uśmiechniętego Henia

"W zdrowym ciele zdrowy duch" - pod takim hasłem organizowany był
kolejny Turniej im. Henryka Jędrzejewskiego na Orliku w Rojęczynie. Roz-
grywkom od samego początku towarzyszyła napięta, sportowa atmosfera.
Każda z drużyn chciała pokazać się z jak najlepszej strony. Rywalizacja
wszystkich ekip była bardzo zacięta. Mecz otwierający rozpoczęli naj-
młodsi chłopcy z Moraczewa. W turnieju wzięły udział drużyny dzieci, mło-
dzieży i dorosłych złożone z mieszkańców Kaczkowa, Tarnowej Łąki,
Rojęczyna, Jabłonny, Lasotek, Moraczewa, Nowej Wsi, Bojanowa oraz
gościnnie z Ukrainy.

Od ćwiczeń się chudnie. Aktywność fizyczna poprawia samopoczucie.
Jak mówi przysłowie - w zdrowym ciele, zdrowy duch. Do ruszania się
zachęca Piotr Kirszke, trener personalny. Pod patronatem burmistrza
Kornela Malcherka rozpoczął cykl zajęć pod nazwą "Aktywna gmina
Rydzyna". - Przy zbiorniku retencyjnym powstała siłownia i wykorzys-
tując ten fakt chciałbym zachęcić mieszkańców gminy do ćwiczeń na
świeżym powietrzu - powiedział nam P. Kirszke. Na pierwszym spot-
kaniu chętnych nie brakowało. 
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By nigdy nie zabrakło chleba 
Pięknie pachnie chleb z polskiej mąki. Nie brakuje go na naszych stołach dzięki rolnikom. W słońcu i deszczu, latem i zimą, w swoich gospodar-

stwach doglądają zwierząt, sieją i sadzą, a potem zbierają plony. Raz w roku jest czas, by wyrazić szacunek dla ich ciężkiej pracy. Służą temu dożynki.
Bochen chleba i wieńce symbolizują przywiązanie do tradycji, a także są wyrazem urodzajnych plonów.

Rojęczyn

Nowa Wieś

Moraczewo

Tarnowa Łąka

Pomykowo

Maruszewo

dąbcze

Jabłonna

Tworzanice
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Siłownia na rydzyńskim zbiorniku

W trakcie roboczej wizyty marszałka Krzysztofa Grabowskiego oraz dyrektorki Departamentu PROW-u w obecności starosty, burmistrza oraz za-
rządcy zbiornika - symbolicznie otwarto siłownię na świeżym powietrzu. Obiekt ten powstał dzięki porozumieniu z Zarządem Melioracji w Lesznie, które
użyczyło ten teren na pobudowanie urządzeń. Inwestycja została sfinansowana z budżetu gminy Rydzyna. 

Kierowcy korzystają z
niej juz dobrych kilku ty-
godni ale to 8 września na-
stąpiło oficjalne otwarcie
drogi Dąbcze - DK5. Inwe-
stycja bardzo ważna, na
którą Starostwo Powia-
towe w Lesznie otrzymało
dofinansowanie z tzw.
schetynówek. Swoją ce-
giełkę dołożyło również
Miasto Leszno oraz Gmina
Rydzyna, która zabezpie-
czyła na tą inwestycję
kwotę 600 000 złotych. W
uroczystości wzięły udział
władze gminne, powiatowe
oraz wykonawca firma
Strabag. 

Otwarcie drogi Dąbcze - Leszno

Śpiewają od 10 lat We wrześniu 2006 roku po-
wstał Zespół Śpiewaczy Rydzy-
niacy. Minęło 10 lat i przyszedł
czas jubileuszu i wspomnień. 

Na pomysł utworzenia grupy
wpadł Wacław Mróz, przewodni-
czący Koła Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Rydzynie. Opiekunem Ry-
dzyniaków została Romana
Katarzyńska. Rolę kierownika ar-
tystycznego, dyrygenta i akompa-

niatora powierzono Czesławowi
Koniecznemu. W repertuarze ze-
społu są piosenki na każdą
okazję - kościelne, ludowe, woj-
skowe i biesiadne. - Rozsławiacie
Ziemię Rydzyńską w regionie i
Polsce - mówił burmistrz Kornel
Malcherek gratulując zespołowi
jubileuszu. Zbiegł się z II Regio-
nalnym Przeglądem Chórów i Ze-
społów Śpiewaczych na Zamku w
Rydzynie. 


