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Od pięciu lat powiat leszczyński systematycznie finansuje kolejne etapy remontów zabytkowych budynków siedziby 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w  Rydzynie. Inwestycje znacznie podnoszą standard funkcjonowania 
tej placówki oświatowej, z czego cieszą się uczniowie i nauczyciele, a także dostosowują obiekty do nowych przepisów 
przeciwpożarowych.

Zabytkowe oficyny rydzyńskie-
go zamku stwarzają niepowtarzal-
ny klimat w funkcjonującym w ich 
wnętrzach Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym. Budyn-
ki te, wraz z całym założeniem re-
zydencjonalno-urbanistycznym 
w Rydzynie, od 2017 r. są Pomni-
kiem Historii. To wymaga od sa-
morządu powiatowego, jako jed-
nostki prowadzącej ośrodek, spo-
rych nakładów na modernizację 
budynków.

Nowe przepisy przeciwpożaro-
we spowodowały pilną potrzebę 
kosztownej modernizacji rydzyń-
skich obiektów. Są one szczegól-
nie dotkliwe dla budynków zabyt-
kowych, tym bardziej jeżeli są pla-
cówkami szkolnymi.

Rydzyńskie oficyny, choć wizu-
alnie są tylko dwie, to składają się 
aż z 11 budynków. Rozmiary mo-
dernizacji skłoniły samorząd po-
wiatu leszczyńskiego do podzie-
lenia inwestycji na etapy.

Zakres wykonanych już prac 
w budynkach SOSW obejmo-
wał m.in. modernizację instalacji 
wodociągowych (zewnętrznych 
i wewnętrznych) i elektrycznych, 
montaż oświetlenia awaryjnego, 
wymianę drzwi na przeciwpoża-
rowe, montaż hydrantów, montaż 
sufitów podwieszanych. Zwieńcze-
niem prac było malowanie części 
pomieszczeń. Starano się jak naj-
więcej robót zaplanować w okre-

sie wakacyjnym, aby nie zakłócać 
uczniom zajęć.

W ciągu pięciu lat wydano 
na przeciwpożarowe modernizacje 
prawie 3 mln zł. Aktualnie dobiega 

końca piąty etap, wart 877 tys. zł.
Oprócz prac dostosowujących 

oficyny do nowych przepisów 
przeciwpożarowych sukcesywnie 
prowadzone są remonty dachów. 

Na realizację tego celu powiat lesz-
czyński co roku otrzymywał dota-
cję z programu Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Ochro-
na Zabytków.

– W trzech etapach wyre-
montowaliśmy już osiem da-
chów Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Ry-
dzynie, na co łącznie wydaliśmy 
1,4 mln zł – informował rad-
nych na ostatniej sesji starosta 
Jarosław Wawrzyniak. – Pozo-
stały jeszcze trzy dachy do wy-
remontowania. To te najdroż-
sze, ich łączny koszt szacujemy 
na 1 mln zł.

To nie wszystkie inwesty-
cje wykonane w ostatnich la-
tach w SOSW Rydzyna. Wy-
remontowano w ośrodku salę 
gimnastyczną, zmodernizowa-
no szkolną kuchnię i stołówkę, 
kupiono dwa busy do dowozu 
uczniów na zajęcia, wyposażo-
no sale w tablice interaktywne.

– Nawet, jeżeli uda się uzy-
skać zewnętrzne dofinansowa-
nie, to potrzebny jest wkład 
własny z budżetu powiatu lesz-
czyńskiego – podkreśla Emilia 
Nowak, dyrektor Specjalne-
go Ośrodka Szkolno – Wycho-
wawczego w Rydzynie. – Cie-
szymy się ze stałej przychyl-
ności rady i zarządu powia-
tu oraz ze wszystkich wykona-
nych w minionych latach inwe-
stycji sprawiających, że ucznio-
wie i nauczyciele mają znacz-
nie lepsze warunki do wspól-
nej pracy.

 (JAC)

Liczne remonty w rydzyńskim ośrodku

 Fot. J. Kuik 
▲ Dostosowanie zabytkowych oficyn do nowych wymagań przeciwpożarowych wymagało przeprowadzenia 
bardzo kosztownych prac.

Wiesława Małycha w Radzie Powiatu Leszczyńskiego zasiada od niespełna 
miesiąca. Reprezentuje wyborców z  gmin Święciechowa i  Lipno, 
a politycznie klub radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego.

W minionych wyborach 
otrzymała w swoim okręgu 
trzeci wynik na liście PSL pod 
względem liczby głosów, dlate-
go po śmierci Mariana Mielcar-
ka objęła mandat radnego. Zo-
stała członkiem Komisji Budże-
tu, Planowania i Rozwoju oraz 
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa 
i Ochrony Środowiska.

– Najważniejsze są realizo-
wane obecnie duże inwestycje 
drogowe – radna Wiesława Ma-
łycha przedstawia swoje spoj-
rzenie na zadania samorządu. 
– Realizacja kolejnych planów, 
a jest ich wiele, uwarunkowana 
będzie zasobnością powiatowej 
kasy. Jako mieszkanka gminy 
Święciechowa widzę dużą po-
trzebę wybudowania ścieżki ro-

werowej z Lasocic do Święcie-
chowy, ponieważ rower staje się 
coraz popularniejszym środkiem 
transportu, szczególnie w sytu-
acji niedoboru lub braku trans-
portu publicznego.

Wiesława Małycha zawodo-
wo realizuje się rodzinnej fir-
mie „Gama” w Strzyżewicach, 
specjalizującej się w sprzeda-
ży łożysk tocznych. Wiele cza-
su rezerwuje jednak dla działal-
ności na rzecz społeczeństwa. 
W minionej kadencji była sołty-
sem Strzyżewic, a obecnie pełni 
tę funkcję w Lasocicach. Ponad-
to wiele inicjatyw realizuje kie-
rując Stowarzyszeniem „Lasoci-
ce z pasją”. Jego działania wy-
chodzą poza obręb wsi, a zbli-
żającym się do finału przedsię-

wzięciem jest odbudowa na-
grobków powstańców listopa-
dowych w Oporowie w gminie 
Krzemieniewo.

Pani Wiesława zaocznie stu-
diuje w Wyższej Szkole Ban-
kowej w Poznaniu na kierunku 
psychologia w biznesie. Mimo 
wielu zajęć ceni sobie życie 
rodzinne, które współtworzy 
z mężem Markiem oraz dziećmi: 
Julią, Antoniną i Nikodemem. 
Lubi lekturę dobrej książki. 
Prócz psychologii pasjonuje 
ją także genealogia. Nie stroni 
też od wystąpień publicznych. 
W dwóch musicalach przygoto-
wanych przez mieszkańców La-
socic i Przybyszewa na scenie 
w Święciechowie zagrała Go-
się Boską. (JAC)

Przedstawiamy radnych powiatu leszczyńskiego

▲ Wiesława Małycha.
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