
Poznajcie naszą
okolicę –

przedstawiamy 
piękne Rzędowice



W pięknej Gminie Dobrodzień jest 
wieś szczęśliwa

Wieś, która Rzędowice się nazywa



Organizacje u nas działają, które 
piękno wsi pomysłami wydobywają



W 2004 roku rewolucja nastaje

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Rzędowickiej
powstaje



Oprócz tego jakaś WSI ODNOWA, 
która zmienia wieś od nowa.

Od tego czasu wszystko szybko jak 
błyskawica zaczyna się zmieniać    

i pięknem zachwycać.



Rewitalizacja centrum wsi ruszyła, piękne 
chodniki, zatoczkę przystankową zrobiła.



Plac zabaw dzieci do zabawy 
zaprasza



a budynki wokół- to historia nasza



Kiedyś uczniowie się w nich uczyli, by nie stały 
puste my sale spotkań z nich zrobili. Tu 

najlepsze pomysły powstają, tu mieszkańcy się 
spotykają.



W Rzędowicach wiele pięknych 
miejsc mamy, które odnawiamy, 

bo o historię dbamy. 

A to co w ostatnim czasie zostało 
zrobione, będzie teraz wam 

przedstawione.



Kaplicę żeśmy wyremontowali



100- letni krzyż odrestaurowali 



Straż całą odnowili



Wioskę zazielenili



Ulice rozświetlili



Kamień upamiętniający pobyt króla 
saksońskiego oraz kapliczkę św. 

Jona odnowili



Płoty pomalowali i nowe postawili



Namioty festynowe i komplety 
biesiadne zakupili



Pieniądze unijne pozyskujemy, 
projekty piszemy, a takie tytuły 

one nosiły :



„Wszechnica wiejska w Rzędowicach”- tu żeśmy 
się doposażyli, stronę internetową uruchomili 

i mnóstwo ciekawych ludzi w ramach 
wszechnicy zaprosili m.in. pszczelarz, 

hafciarka, leśnicy i policjanci u nas gościli



„Swojskie i zdrowe”- w dwóch dniach 

zdrowo i sportowo wieś my rozkręcali”



„ Kuchnia to podstawa” – tutaj kuchnię, 
żeśmy wyremontowali i wyposażali



„Poznać i zapamiętać” – tu historię na 
zewnątrz żeśmy pokazali, tablice 

historyczne i witacz na wsi poustawiali





Latem w tym roku w projekcie „Mali i duzi 
rozkręcają Rzędowice” żeśmy się bawili



Żeby nie było, że tylko 
pracujemy to pokażemy, 

że też się bawimy



Mikołajki dla dzieci robimy



Jasełka przedstawiamy



Coroczne wycieczki organizujemy



Oraz w każdą 3-cią niedzielę sierpnia 
festyn „Wszystko swojskie” robimy



Ścieżki rowerowe mamy , w quest
„Poznaj naszą okolicę, poznaj piękne 
Rzędowice” z gośćmi się zabawiamy. 

Herb, pieczęć, flagę i baner mamy 
oraz na stale aktualizowaną stronę 

www.rzedowice.pl wszystkich 
zapraszamy.

http://www.rzedowice.pl/


Jeszcze wiele pomysłów mamy, 
więc dalej będziemy naszą wioskę 

rozkręcali.

Zapraszamy Was, przyjedźcie w 
naszą okolicę, zobaczyć nasze 

piękne RZĘDOWICE.


