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Małżeństwo jest jak budynek, którego fundamentami są miłość, wza-
jemny szacunek, dzielenie się radościami dnia codziennego, ale także
bycie razem w najtrudniejszych momentach. Murami są lata spędzone
razem. W jaki sposób budować solidny i udany związek wie dwanaście
par z gminy Rydzyna. Otrzymały medale “Za długoletnie pożycie małżeń-
skie” przyznane przez Andrzeja Dudę, prezydenta RP. Dostojnym jubila-
tom wręczyłje  burmistrz Kornel Malcherek. 

Medale otrzymały pary obchodzące złote gody i świętująca 65 - lecie
małżeństwa. Są to (na zdjęciu od lewej) Irena i Bolesław Matuszewscy z
Nowej Wsi, Czesława i Zdzisław Wawrzynowiczowie z Dąbcza, Krystyna
i Adam Rodakowie z Rydzyny, Kazimiera i Stanisław Matuszewscy z Two-
rzanic, Janina i Albin Lokś z Kłody (para obchodziła 65 - lecie małżeń-
stwa), Halina i Kazimierz Skorupińscy z Rydzyny, Marianna i Henryk
Musiałowscy z Rydzyny, Emilia i Stanisław Kolanowie z Rydzyny, Geno-
wefa i Stanisław Andrzejewscy z Tarnowej Łąki, Teresa i Tadeusz Gumula
z Rydzyny, Irena i Jerzy Kłakowie z Kłody, Kazimiera i Czesław Janowi-
czowie. Uroczystość uświetnił występ dzieci z Przedszkola w Rydzynie.

Najstarszy w Polsce!
Antoni Wojciechowski z Robczyska jest najstarszym męż-
czyzną w Polsce. 15 listopada skończył 109 lat. Szacowny ju-
bilat przyjął życzenia nie tylko od najbliższych, bo
pomyślności i zdrowia na kolejne lata życzyli mu samorzą-
dowcy gminy Rydzyna i powiatu leszczyńskiego.

- Tata jest zawsze pogodny i to utrzymuje go w tak dobrej kondycji -
mówi Danuta Domachowska, córka jubilata. 
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45 w sztabie!
W bazie Fundacji Wielkiej Orkiestry

Świątecznej Pomocy zarejestrowano
sto dwadzieścia tysięcy wolontariuszy,
którzy nieważne czy śnieg czy wiatr, 10
stycznia 2016 roku będą przemierzać
ulice miast, miasteczek i wsi. Będą mieli
tylko jeden cel - zebrać jak najwięcej
pieniędzy na pomoc medyczną dla
dzieci i godną opiekę dla seniorów.
Wśród wolontariuszy będą młodzi ludzie
z gminy Rydzyna. 

Fundacja z Jurkiem Owsiakiem na
czele w trakcie 23 finałów WOŚP ze-
brała ponad 650 milionów złotych. Za
każdym razem inny był cel akcji. W
ubiegłym roku hasłem finału było pod-
trzymanie standardów leczenia dzieci
na specjalistycznych oddziałach pediat-
rycznych. Część pieniędzy przekazano
dla oddziałów geriatrycznych. Po kon-
sultacjach ze środowiskiem medycznym
i po wysłuchaniu próśb szpitali Fundacja
podjęła decyzję, że pieniądze z 24. fi-
nału ponownie będą na sprzęt me-
dyczny dla oddziałów pediatrycznych i
godną opiekę osób starszych. 

- Szykujemy się do finału. Mamy
czterdziestu pięciu wolontariuszy. Są
uczniami naszych gminnych szkół -

mówi Sławomir Zygner z Rydzyń-
skiego Ośrodka Kultury, jednocześ-
nie szef tegorocznego sztabu w
gminie. 

Jego siedzibą jest ROK. Tam też od-
będą się imprezy towarzyszące Finałowi
WOŚP. Szczegóły na plakacie. 

***
Strażacy z Ochotniczej Straży Po-

żarnej w Rydzynie zapraszają do
udziału w turnieju piłkarskim. Każde 100
złotych z wpisowego trafi na konto Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

- W ubiegłym roku mieliśmy około
dwudziestu drużyn. Jeżeli w tym roku
liczba zespołów będzie podobna, roz-
grywki potrwają dwa dni. Może być tak,
że w sobotę, 9 stycznia, będziemy mieli
eliminacje, a finał rozegramy 10 stycz-
nia. - mówi Damian Gorwa, komen-
dant miejsko - gminny ochrony
przeciwpożarowej.

Turniej odbędzie się w Środowisko-
wej Hali Sportowej w Rydzynie.

Strażacy czekają na zgłoszenia dru-
żyn piłkarskich. W tej sprawie można te-
lefonować pod nr: 609 271 288 lub 793
948 998.

Wojciech Jędrzejczak na pierw-
szą zbiórkę zuchową poszedł w
pierwszej klasie. Wówczas był
uczniem Szkoły Podstawowej im. mjr.
Henryka Sucharskiego w Poniecu. 

Z czasem przeszedł do drużyny
harcerskiej o specjalności strażackiej,
którą prowadził druh Zbigniew Kę-
dziora. 

- Jeszcze kiedy byłem uczniem
szkoły podstawowej, rodzice prze-
prowadzili się do Dąbcza. Kiedy do-
wiedziałem się, że tu też działa
drużyna harcerska, zapisałem się do
niej. Jako licealista należałem do dru-
żyny starszoharcerskiej w Lesznie
przy II LO im. Mikołaja Kopernika z
druhną Luizą Jarosz na czele. Będąc
uczniem klasy trzeciej, zostałem dru-
żynowym gromady zuchowej. To był
rok 1984. Dwa lata później założyłem
drużynę zuchów w Dąbczu. 23 kwiet-
nia 1988 roku rozpocząłem pracę z
harcerzami. - Wojciech Jędrzejczak
wspomina pracę sprzed lat. 

W Dąbczu działała 59. Drużyna
Harcerska, ale by powrócić do przed-
wojennych korzeni harcerstwa w gmi-
nie Rydzyna, przemianowano na 10.
Drużynę Harcerską. Działa do teraz. 

- Harcerstwo wypełnia moje życie.
Pracę magisterską na Uniwersytecie
Adama Mickiewicza w Poznaniu po-
święciłem historii Hufca ZHP Leszno
w latach 1945 - 1981. Mimo wielu
obowiązków kształcę drużynowych.
Jestem przewodniczącym Między-
hufcowego Zespołu Kadry Kształcą-
cej. Kształcimy instruktorów oraz
osoby niezrzeszone w ZHP, którzy

pragną prowadzić drużyny i gromady.
Tylko w tym roku mamy trzydziestu
jeden absolwentów - wyjaśnia W. Ję-
drzejczak. 

Harcmistrz zawsze starał się
przekazywać młodym ludziom, jak
ważne są tradycje i idee harcerstwa i
skautingu. 

- To z jednej strony zabawa.
Mamy przecież zbiórki, biwaki, rajdy i
obozy. Z drugiej strony jest nauka sa-
modzielności i odpowiedzialności. To
także lekcja patriotyzmu. W tym roku
w programie pracy naszej drużyny
mamy zagadnienia tematyczne zwią-
zane z obchodami Chrztu Polski.

Medal Komisji Edukacji Narodo-
wej został przyznany W. Jędrzejcza-
kowi za jego wkład w rozwój
harcerstwa. O przyznanie medalu
wystąpiły Komendy Hufca ZHP w
Lesznie i Chorągwi Wielkopolskiej.

- Harcerzem jest się przez całe życie - mówi harcmistrz Woj-
ciech Jędrzejczak, odznaczony Medalem Komisji Edukacji
Narodowej. Odebrał go w Poznaniu w czasie uroczystej
zbiórki komendantów hufców ZHP z terenu Wielkopolski.

Medal dla harcmistrza
Dr Jan Bohdan

Gliński otrzymał Od-
znakę Zasłużony dla
Miasta i Gminy Ry-
dzyna. Uroczystość
wręczenia odbyła się
na Zamku w w trakcie
obchodów stulecia
urodzin absolwenta
szkoły prowadzonej
przez wybitnego pe-
dagoga Tadeusza Ło-
puszańskiego. 

Bohater uroczys-
tości urodził się 19
grudnia 1915 roku w
Wiedniu. Pochodził z
rodziny lekarskiej z
Opatowa. Maturę zdał
po 6 - letniej nauce w Gimnazjum i Li-
ceum im. Sułkowskich w Rydzynie.
Przed 1939 rokiem ukończył studia le-
karskie w Warszawie. Walczył w Kampa-
nii Wrześniowej, w Grupie Operacyjnej
Polesie generała Kleeberga. Po kapitula-
cji oddziału trafił do niewoli. Po odzyska-
niu wolności, w czasie okupacji zdał
końcowe egzaminy lekarskie, służył w
Armii Krajowej, a w czasie Powstania
Warszawskiego pracował w szpitalu ra-
tując powstańców. Za zasługi został mia-
nowany do stopnia kapitana. Był
odznaczony Krzyżem AK, Warszawskim
Krzyżem Powstańczym i Krzyżem Party-
zanckim. Po wojnie zamieszkał w Zgo-
rzelcu, pracował i prowadził Sanatorium
Przeciwgruźlicze w Rudce. Jednocześ-
nie udzielał się w Społecznym Komitecie
Walki z Gruźlicą, współzałożył Sekcję
Historyczną Polskiego Towarzystwa Le-
karskiego, działał w PTTK i związkach
zawodowych. Dr Gliński wydał 5 tomów
"Słownika biograficznego lekarzy i far-
maceutów - ofiar drugiej wojny świato-
wej". Ufundował i był przez 21 lat
dyrektorem Fundacji im. Tadeusza Łopu-
szańskiego. Opublikował "Biogramy by-
łych Rydzyniaków". 

W uznaniu zasług i dokonań Jana
Bohdana Glińskiego, Rada Miejska Ry-

dzyny
przyznała mu Odznakę Zasłużony dla
Miasta i Gminy Rydzyna. 

- Wyniesione z Rydzyny doświad-
czenia z wielkim pożytkiem przełożył pan
na bohaterski czyn w Powstaniu War-
szawskim. Zawsze pozostaje pan
otwarty na ludzkie problemy. Gratulujemy
wspaniałego życiorysu, odwagi i poświę-
cenia w walce o niepodległą ojczyznę, za
trud pracy i społeczne zaangażowanie -
mówił burmistrz Kornel Malcherek
zwracając się do szacownego jubilata. 

Dr Jan Bohdan Gliński otrzymał
także Odznakę Honorową Zasłużony dla
Powiatu Zgorzeleckiego oraz Krzyż Ka-
decki. 

- Serdecznie dziękuję za tyle pięk-
nych słów i serdeczne serca. To że wiod-
łem tak piękne życie po pierwsze
zawdzięczam moim rodzicom. Dali mi
podstawy do tego, że przyjąłem zasadę
współpracy z otoczeniem społecznym.
Rodzice nauczyli mnie bycia przyjaznym,
ufnym i posiadania dobrych intencji. Dru-
gim wychowawcą był dyrektor Tadeusz
Łopuszański - przypomniał dr Jan Boh-
dan Gliński. 

W Zamku w Rydzynie zdał egzamin
maturalny, co ze wzruszeniem wspomi-
nał na uroczystości w Rydzynie. 

Zasłużony dla miasta i gminy
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Założycielką KGW była Irena
Woźniak. Po niej funkcję przewod-
niczącej objęła Maria Wojtkowiak.
Trzecią przewodniczącą została
Janina Prałat. W historii Koła prze-
wodniczącymi były także: Zofia

Działają ponad pół wieku
Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi powstało w 1960
roku. Na początku grudnia świętowało jubileusz 55 - lecia
działalności. Symboliczny toast wzniesiono za pomyślność
kolejnych lat. 

Stawińska, Beata Mazurkiewicz,
Barbara Szczepaniak i Weronika
Apolinarska. Obecnie KGW kieruje
Iza Pacholska. 

- Czerpiemy wiele korzyści z
tego, że jesteśmy w Kole Gospo-

dyń Wiejskich. Spotykamy się na
obchodach Dnia Matki czy z okazji
8 marca. Dużo radości sprawia
nam organizowanie imprez dla
dzieci. Brałyśmy udział w różnych
pokazach - wylicza Katarzyna
Prałat.

- Przez 55 lat nasze Koło było
zawsze aktywne. Panie ciągnęło
do spotkań i działania - mówi We-
ronika Stachowiak. 

- Lubimy się spotykać i rozma-
wiać, a i nauczyć się czegoś
można. Miałyśmy na przykład

kursy kulinarne czy zajęcia z pie-
lęgnacji cery - wymienia Alicja
Prałat. 

- Najważniejsze, że nasze Koło
cały czas się rozwija. Ciągle jest
coś nowego, chociażby nauka ob-
sługi komputera. Trzeba iść z du-
chem czasu. Są zajęcia
gimnastyki, kursy zdrowego żywie-
nia. Nam, nieco starszym, to się
podoba, chociaż i my możemy cze-
goś nauczyć nasze młodsze kole-
żanki - dodaje Janina Prałat. 

Otwarcie ronda

Zgodnie z zaleceniami Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków na alei Sułkowskiego w Rydzynie, w zamian za
usuwane niebezpieczne dla przechodniów topole, sadzone są
wieloletnie lipy drobnolistne. Plan na obecny rok został wykonany
z nawiązką. Natomiast dalsze nasadzenia, wykonywane w nie-
dalekiej przyszłości, muszą być uzgodnione z dzikim lokatorem, tj.
chronionym prawem Panem Bobrem europejskim, gdyż za nic ma
nasze nasadzenia i niszczy je na potęgę. W celu zminimalizowa-
nia zniszczeń w istniejącym zadrzewieniu dokonano zabezpie-
czeń drzew metalową siatką.

Zakończyła się jedna z naj-
większych drogowych inwestycji
ostatnich lat. W piątek, 4 grudnia,
nastąpiło oficjalne oddanie do
użytku przebudowanej drogi Dąb-
cze - Rydzyna wraz z rondem
Młyńska Góra. W ciągu drogi po-
wiatowej przewidziano również
ścieżkę rowerową, która połączyła

Dąbcze i Rydzynę. 
Gmina Rydzyna przeznaczyła

ze swojego budżetu na tę inwesty-
cje kwotę 600. 000 zł. Pozostałą
część przekazali Powiat Leszczyń-
ski oraz Narodowy Program Prze-
budowy Dróg Lokalnych. Całość
inwestycji zamknęła się w kwocie
6,9 miliona zł. 
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Był październik. Trwała budowa
ronda na Młyńskiej Górze. 

- Pracuję w Zarządzie Dróg Po-
wiatowych w Lesznie, ale jestem
też mieszkańcem Rydzyny i rad-
nym. Z tych powodów interesowa-
łem się budową ronda. Codziennie
przejeżdżałem tamtędy i patrzyłem
na postęp prac. Pewnego dnia
zwróciłem uwagę na kamień, któ-
rego kształt wydał mi się znajomy.
Patrzyłem na niego i w mojej pa-
mięci pojawiło się zdjęcie, które
wisi na ścianie w Zarządzie Dróg
Powiatowych. Potem zagadnąłem
kierownika budowy, który opowie-
dział mi, jak łopata koparki wbiła
się w ziemię i trafiła na głaz. Ważył
około tony, leżał z metr pod ziemią.
Początkowo myślano, że to jakieś
stare fundamenty. Robotnicy odło-
żyli kamień na wzgórze w sąsiedz-
twie wiatraka i tak go zostawili. Nikt
nie zwracał na niego uwagi, nikt
się nim nie interesował. Pracow-
nicy firmy wykonującej roboty nie
znali przecież tego zdjęcia, nie
mogli zatem powiązać go ze zna-
lezionym kamieniem - tak Hiero-
nim Cugier wspomina
wydarzenia sprzed kilku ty-
godni. 

Radny zrobił zdjęcie znale-
ziska. 

- Zabiło mi serce. Byłem tak
podekscytowany, że nie mogłem
spać. Następnego dnia, parę minut
po 6 rano, już byłem na placu bu-
dowy. Miałem ze sobą młotek i
szczotkę drucianą. Zacząłem czy-
ścić kamień u samej góry i po
chwili trafiłem na charaktery-
styczny otwór. Wtedy się upewni-
łem, że to jest dawny granicznik
administracji drogowej. Pojecha-
łem do Urzędu Miasta i Gminy w
Rydzynie, spotkałem się z bur-

Powrót do przeszłości
To historia, która zaczęła się od przypadku. Gdyby pewnego dnia Hieronim Cugier nie prze-
szedł się po budowie ronda w Rydzynie, nie zauważyłby historycznego kamienia. A ten pew-
nie trafiłby byle gdzie. Stało się jednak inaczej. 

mistrzem, który wydał zgodę na
przetransportowanie kamienia do
firmy Jamalex. O 8 go zawiozłem,
dwie godziny później był wypia-
skowany - opowiada mieszka-
niec Rydzyny. - Na drugi dzień
burmistrz oglądając ze mną wypia-
skowany kamień, zdecydował, że
należy dążyć do jego ustawienia i
rekonstrukcji drogowskazu.

Gmina wysłała odpowiednie
pismo do Zarządu Dróg Powiato-
wych, który zaakceptował pomysł i
zgodził się ustawić zrekonstruo-
wany drogowskaz przy rondzie.

Ta historia była jak składanie
puzzli. Hieronim Cugier zaczął od
zdjęcia, które od kilku lat wisiało w
Zarządzie. Znał je bardzo dobrze.
Są na nim młodzi ludzie - kobieta i
mężczyzna. Między nimi jest ów
granicznik administracji drogowej.
To drogowskaz osadzony na ka-
mieniu, który wskazuje, że do
Leszna jest 8 kilometrów, do Ry-
dzyny kilometr, a do Dąbcza dwa.
Wtedy drogowskaz stał prawdopo-
dobnie na środku obecnego ronda.
Może w trakcie wojennej zawieru-
chy został zniszczony, przysypała
go ziemia? 

- Zastanawiałem się, kto może
być na zdjęciu? Zacząłem odwie-
dzać starszych mieszkańców, któ-
rzy może coś by pamiętali z
tamtego czasu, może rozpoznaliby
osoby z fotografii - mówi Hieronim
Cugier, który zadzwonił do Liliany
Szewczyk, sołtys Kłody.

- W 2011 roku razem z mło-
dzieżą realizowałam projekt, pole-
gający na zbieraniu starych zdjęć
wśród mieszkańców, którzy są ry-
dzyniakami od kilku pokoleń. W
sumie mieliśmy prawie czterysta
fotografii. Sporo z nich było z uro-

czystości rodzinnych, dlatego do-
konaliśmy selekcji i ostatecznie
zostało nam 150. Młodzież je ska-
nowała, retuszowała i powięk-
szała. Powstała wystawa. A że to
jedno zdjęcie było związane z dro-
gami, oprawiłam je i w prezencie
zawiozłam do Zarządu Dróg Po-
wiatowych. Można powiedzieć, że
dzięki naszemu projektowi fotogra-
fia ujrzała światło dzienne. I dzięki
temu pan Hieronim tak dobrze je
znał - opowiada pani sołtys.

Liliana Szewczyk wskazała
dwa adresy, pod którymi mieszkały
rodziny mogące pomóc rozwiązać
zagadkę. To był dobry trop. 

- Znałam to zdjęcie od dziecka,
w tysiącu innych odnalazłabym je
natychmiast. Przy znaku stali moja
ciocia Helena Nowak i wujek Kazi-
mierz Drzewiecki. Wtedy nie byli
jeszcze małżeństwem. Naprawdę
się wzruszyłam, tym bardziej że
ciocia była nam bliska. Helena
Nowak, po mężu Drzewiecka, była
siostrą mojej babci i matką
chrzestną mojej mamy - wspo-
mina Beata Paszek - Kumolka. 

Wzruszona była Elżbieta Pa-
szek, mama pani Beaty. 

- Najczęściej zimą, kiedy jest
więcej czasu, lubię usiąść i po-
przeglądać zdjęcia. To z Helenką i

Helena Nowak i Kazimierz
Drzewiecki w 1937 roku w Ry-
dzynie. 
Kazikiem znam bardzo dobrze. 

Okazuje się, że fotografia po-
wstała w 1937 roku. Helena
Nowak i Kazimierz Drzewiecki byli
wtedy narzeczeństwem. Poznali
się w Rydzynie. 

- W 1937 roku wujek był za-
trudniony przy budowie na Zamku
- wspomina Elżbieta Paszek. -
Tu, gdzie teraz jest Rydzyński
Ośrodek Kultury, były pokoje go-
ścinne i jeden z nich on zajmował.
Pewnego dnia przez okno zoba-
czył dwie dziewczyny, moją mamę
z siostrą Heleną. 

Helena i Kazimierz pobrali się
w 1945 roku w Poznaniu. Mieli
dwoje dzieci. 

- Zadzwoniłam do ich córki i
mówię co się stało, a ciocia na to,
że mogłaby przyjechać na otwar-
cie ronda - mówi Beata Paszek -
Kumolka. 

Kamień odnowiono, powstał
drogowskaz na wzór dawnego.
Wszystko po to, by kawałek histo-
rii gminy nie poszedł w zapomnie-
nie. 

Być może tak samo dobry finał
będzie miała historia pomnika po-
święconego polskim żołnierzom,
który przed 1939 rokiem stał w
okolicach dawnego zboru ewange-
lickiego w Rydzynie. Hitlerowcy go
zniszczyli, ale na szczęście zacho-
wały się zdjęcia, na których widać
pomnik. Lilianna Szewczyk uważa,
że warto podjąć trud jego odbu-
dowy. 

JUSTYNA RUTECKA - SIADEK 

Na zdjęciu: Liliana Szewczyk, Beata Paszek - Kumolka, Hieronim
Cugier i Elżbieta Paszek. 

Wśród zdjęć związanych z
gminą zachowały się te, na
których widać przedwojenny
Pomnik Niepodległości. 
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Mikołaj Marciszak, Michał Lu-
towicz i Kamil Zygner to mist-
rzowie badmintona. Dosko-
nałe przygotowanie i walecz-
ność pokazali w Rejonowych
Drużynowych Mistrzostwach
w Wolsztynie. 

Szkoła Podstawa w Dąbczu wy-
słała na mistrzostwa 2 drużyny. O
dostanie się do finału walczyli: Na-
talia Kołodziej, Wiktoria Gorwa i
Wiktoria Białasik oraz Mikołaj Mar-
ciszak, Michał Lutowicz i Kamil Zyg-
ner.

Dziewczynom nie udało się
awansować. Zajęły 5. miejsce w ca-
łych zawodach.

O sukcesie mogą mówić
chłopcy. Zawalczyli o finał, w którym
ich przeciwnikami byli zawodnicy ze
Świętna. Drużyna z Dąbcza była dla
nich nie do pokonania. Zespół z na-
szej gminy wygrał 3:2 i tym samym
zdobył laur mistrzów. To oznacza,
że uczniowie z Dąbcza zagrają w fi-
nale wojewódzkim Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej.

FOT. SP DĄBCZE

Mistrzowie regionu

Droga powiatowa Dąbcze -
DK5 na 4. miejscu listy ran-
kingowej w ramach Pro-
gramu rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016 - 2019.
Inwestycja ma być realizo-
wana w 2016 roku przy wy-
datnym udziale gminy
Rydzyna, która udzieli po-
mocy finansowej w wysoko-
ści 600.000 zł.

Informacja o zakończeniu
oceny zadań złożonych w ramach
programu wieloletniego pn. Pro-
gram rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata

2016 - 2019. Edycja 2015/2016
Zgodnie z harmonogramem

realizacji tego programu przyję-
tego uchwałą nr 154/2015 Rady
Ministrów z dnia 8 września 2015
r. w sprawie ustanowienia pro-
gramu wieloletniego pn. Program
rozwoju gminnej i powiatowej in-
frastruktury drogowej na lata 2016
- 2019. Komisja ds. oceny wnio-
sków o dofinansowanie zadań za-
kończyła ocenę wniosków
złożonych w ramach naboru prze-
prowadzonego w 2015 roku.

Komisja przyjęła wstępną listę
rankingową, która została zatwier-
dzona przez wojewodę wielkopol-
skiego.

Droga Dąbcze-DK5 w czołówce!

Z początkiem listopada rozpoczęła się przebudowa odcinków
dróg w miejscowościach: Tworzanice, Robczysko, Przybin. Wy-
konawcą było przedsiębiorstwo Drogomel, a całość robot została
wykonana za kwotę około 70.000 złotych. 

Trwa remont elewacji remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ry-
dzynie. Obejmuje termomodernizację obiektu. Strażacy do inwe-
stycji dołożyli swoją cegiełkę. Część materiałów wykorzystanych
w czasie remontu pozyskali od sponsorów. Resztę wydatków po-
kryła gmina. 

Z początkiem listopada w Kaczkowie rozpoczął się I etap prze-
budowy drogi gminnej w okolicach kościoła. W tym roku gmina
Rydzyna zabezpieczyła środki w kwocie 170.000 złotych na rea-
lizację tej inwestycji. Wartym odnotowania jest fakt, że kontynua-
cja przebudowy została zapisana w przyszłorocznym projekcie
budżetu i ma opiewać na 200 tys. złotych. 

W murach Zamku w Rydzynie odbył się koncert z okazji Narodo-
wego Święta Niepodległości. W trakcie tej dostojnej uroczystości
wręczono panu Grzegorzowi Jędrzejczakowi Akt Nadania orderu
"Zasłużony dla Miasta i Gminy Rydzyna", który z wniosku prze-
wodniczącego Rady Miejskiej został uchwalony jednogłośnie na
sesji. Po gratulacjach i owacjach na przybyłych gości i mieszkań-
ców czekała dawka iście anielskich głosów w postaci uczniów
Szkoły Podstawowej w Rydzynie. Przed publicznością wystąpiły
również laureatki konkursu piosenki patriotycznej "Ojczyznę
wolną, kocham i szanuję". Na deser przed zgromadzonymi wy-
stąpili soliści z Teatru Muzycznego w Poznaniu.
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Siedem kilogramów pierników upiekły członkinie Koła Gospodyń
Wiejskich w Dąbczu. Zapach świątecznych ciastek rozszedł się
po każdym zakamarku świetlicy. Panie były bardzo pracowite. Po-
wstały ciastka w najróżniejszych kształtach, ich pieczenie trwało
2 dni. Gotowe pierniki pomagały dekorować dzieci z Dąbcza.
Ciastka zostały przygotowane na Jarmark Świąteczny w Rydzy-
nie. Dochód z ich sprzedaży zasilił konto KGW. Dzięki zarobio-
nym funduszom można będzie przygotować atrakcje dla
najmłodszych mieszkańców Dąbcza. / Fot. KGW w Dąbczu 

5 grudnia nie było śniegu, ale nic nie stało na przeszkodzie, by bawić się
w zbieranie śnieżynek. Konkurencja była jedną z zabaw Turnieju Mikołaj-
kowego w Dąbczu. Zawodnikami były dzieci z przedszkola i ich rodzice.
Razem rywalizowali w ubieraniu Świętego Mikołaja, sadzeniu choinek, zbie-
raniu śnieżynek i przewożeniu prezentów na sankach. Był slalom między
choinkami, rzuty do worka św. Mikołaja i przenoszenie bombek. Zabawa
zakończyła się wręczeniem prezentów dzieciom, które ufundował burmistrz
Kornel Malcherek. / Fot. Monika Glapiak 

8 grudnia w Zespole Dzielnicowych w Rydzynie uroczyście
przekazano urządzenia do badania stanu trzeźwości. Sprzęt zos-
tał zakupiony z funduszy Urzędu Miasta i Gminy w Rydzynie.
Nowy alkometr z rąk burmistrza Kornela Malcherka odebrał Piotr
Leciejewski, komendant miejski policji w Lesznie.  Alkometr to no-
woczesne urządzenie do badania stanu trzeźwości, które może
być wykorzystywane stacjonarnie oraz przenośnie. Fot. KMP w
Lesznie.

Świątecznie i na czas

Przy tablicy poświęconej żoł-
nierzom Samodzielnego Plutonu
Armii Krajowej Kaczkowo i pomor-
dowanym cywilnym mieszkańcom
naszego rejonu na cmentarzu w
Kaczkowie złożono kwiaty i zapa-
lono znicze. Było to 10 listopada.
W tym dniu Szkoła Podstawowa w
Kaczkowie im. Armii Krajowej ob-
chodziła Święto Patrona. W gronie
zaproszonych na uroczystość byli
kombatanci, członkowie Armii Kra-
jowej. 

Fot. SP w Kaczkowie 
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Delegacja z Rydzyny odwiedziła nowoczesną oczyszczalnię wy-
budowaną z dofinansowaniem UE w 2015 roku w gminie Rokiet-
nica. Podobna technologia została zaprojektowana dla nowej
oczyszczalni w gminie Rydzyna. Czekamy na rozpisanie konkursu
o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach WRPO 2014 - 2020. Największa inwestycja gminy Rydzyna
przed nami.

6 stycznia 2016 roku orszak Trzech Króli
przejdzie ulicami Rydzyny. Rozpocznie go
msza odprawiona o godzinie 11. 30. Po na-
bożeństwie mieszkańcy otrzymają korony i
śpiewniki. Potem prowadzeni przez Trzech
Króli przejdą na rynek. 

Drużyny z Dąbcza i Ponieca bawiły się na biwaku andrzejkowym.
Harcerze uczestniczyli w świecowisku i nocnym biegu zakończo-
nym przyrzeczeniem. Zaliczyli też grę terenową "Romans z cza-
rownicą". Na biwaku odbył się także bal czarownic i czarodziejów.
Biwak przeprowadzono w Dąbczu.



[ 8 ] RYDZYNA TU I TERAZ

Starczy mi 
energii dla innych

- Świat gna do przodu, a my
musimy dorównać temu pędowi.
Dlatego nie możemy się skupiać
wyłącznie na integrowaniu środo-
wiska. Uważam, że równie istotne
jest wyposażanie członków Pol-
skiego Związku Niewidomych w
umiejętności ułatwiające im życie.
Trzeba postawić na komunikację
elektroniczną, trzeba się szkolić -
tłumaczy prezes PZN. 

Okazuje się, że jest grupa
członków organizacji wyposażo-
nych w dobry sprzęt komputerowy.
W codziennym życiu służy nie tym,
którym powinien. Z komputerów
korzystają dzieci albo wnuki. A ci,
którzy sprzęt dostali nie potrafią go
nawet uruchomić. 

- Komputer jest dobrodziej-
stwem dla każdego, niezależnie od
wieku - uważa Jędrzej Antko-
wiak. - Jeszcze dwa lata temu
mogłem tylko patrzeć, jak go ob-
sługuje córka. Chciałem to zmienić
i dzisiaj posługuję się komputerem,
korzystam z dobrodziejstw inter-
netu. 

Nowo wybrany prezes chce
zmobilizować do działania człon-

ków Polskiego Związku Niewido-
mych, uświadomić im, że kompu-
ter może być ich oknem na świat. 

- Dzięki temu byliby bardziej sa-
modzielni i niezależni. Przecież
obecne komputery mają specjalis-
tyczne oprogramowania, dzięki
którym nawet niewidomi mogą od-
naleźć daną informację, wykonać
internetowy przelew bankowy, i to
bez niczyjej pomocy. Wystarczą
chęci i udział w szkoleniu. Sam
uczestniczyłem w zajęciach, a
teraz chcę pomóc innym. 

Oczywiście poza szkoleniami
ważna jest integracja. Bez niej nie
zrobi się kroku do przodu. 

- Tym ludziom czasami po-
trzeba zwyczajnej rozmowy. Mają
ochotę opowiedzieć o własnych
smutkach, pragnieniach, chcą się
podzielić swoimi radościami. Od
tego jesteśmy, żeby ich wysłuchać. 

Jędrzej Antkowiak przez prawie
42 lata pracował zawodowo. Ma
dwoje dzieci, doczekał się wnuka.
Choroba - zwyrodnienie barwni-
kowe siatkówki - zmusiła go do
przejścia na rentę. 

- To choroba genetyczna. Kiedy

miałem około dwudziestu lat, w
czasie służby w wojsku zauwa-
żono, że z moim wzrokiem dzieje
się coś niedobrego. Zostałem skie-
rowany do szpitala Marynarki Wo-
jennej w Kołobrzegu, gdzie
potwierdzono moje schorzenie.
Obecnie choroba spowodowała,
że po zmroku nic nie widzę. Mam

również zwężone pole widzenia,
obecnie do 15 procent, a to tyle, co
nic. Na szczęście póki co u moich
dzieci nie wykryto tej wady i z tego
się bardzo cieszę. 

Mimo choroby i groźby całkowi-
tej utraty wzroku Jędrzej Antko-
wiak ma w sobie wielkie pokłady
energii i optymizmu. 

Polski Związek Niewidomych w Lesznie ma nowego prezesa.
Jest nim Jędrzej Antkowiak z Rydzyny.

Strażacy ochotnicy z Dąbcza i Rydzyny od lat dbają o miejsce pa-
mięci w lesie między Lesznem a Rydzyną. Upamiętnia pomordo-
wanych obywateli różnych narodowości, którzy zginęli między
1943 a 1945 rokiem. 

11 listopada na 11 kilometrów
11 listopada o godzinie 11.11

ogłoszono start III Biegu Niepodle-
głości w Rydzynie. Prawie czte-
rystu biegaczy zmierzyło się z
dystansem 11 kilometrów. I mimo
że chwilami zacinał deszcz uczest-
nicy twardo parli do mety. Start wy-
znaczono przy Zamku. Spotkali się
tam biegacze z dużym doświad-
czeniem i tacy, którzy biegają od
czasu do czasu albo wcale.
Wszyscy na dotarcie do mety mieli
2 godziny. Czyli nawet jeśli ktoś nie
dałby rady przebiec całego dys-
tansu, spokojnie dotarłby do końca

nawet maszerując.
Wśród biegnących byli strażacy

z Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Lesznie. Na
starcie pojawili się w pełnym
umundurowaniu i z ekwipunkiem.
Biegli dla Marcela i jego taty, także
strażaka. Obaj zostali okrutnie do-
świadczeni przez los. W dniu na-
rodzin chłopca umarła jego mama.
Obecnie Marcel jest rehabilitowany
i potrzeba na ten cel pieniędzy. W
trakcie rydzyńskiego biegu zorga-
nizowano zbiórkę dla chłopczyka. 

Jeśli chodzi o wyniki, to w kla-

syfikacji mężczyzn wygrał Dariusz
Śliwiński ze Żnina. Osiągnął czas
38 minut i 6 sekund. Dariusz Śli-
wiński był również najlepszy w kla-
syfikacji służb mundurowych. W
kategorii kobiet pierwsza na mecie
była Marlena Nowacka z Piasków.
Jej wynik to 45 minut i 43 sekundy.
Jako druga na metę dobiegła
Agata Gluma z Rydzyny. W biegu
klasyfikowano także maszerują-

cych z kijkami. Wygrał Jarosław
Ciszewski z Poznania. Najstar-
szym zawodnikiem startującym w
biegu był Łukasz Śliwiński z Ry-
dzyny. 

Bieg Niepodległości w Rydzy-
nie organizowali: Rydzyński Ośro-
dek Kultury, Urząd Miasta i Gminy
w Rydzynie, Urząd Miasta w Lesz-
nie i powiat leszczyński. 
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Projekt, który uzyskał akcepta-
cję nauczycieli, zakłada, że Szkoła
Podstawowa w Dąbczu może sta-
nowić centrum rozwijania i utrwa-
lania lokalnych wartości
wspólnotowych, w tym wzmacnia-
nia więzi pomiędzy uczniami, nau-
czycielami, rodzicami oraz
sąsiadami - mieszkańcami Dąb-
cza. Celem wdrażania projektu jest
zwiększanie jakości i innowacyjno-
ści kształcenia młodego pokolenia
- mieszkańców Wspólnoty Dąbiec-
kiej. Projekt ma wymiar środowi-
skowy i realizowany jest przez
osoby aktywne społecznie, które
chcą wzmacniać lokalną Wspól-
notę Dąbiecką. 

Głównym założeniem projektu
jest tworzenie sieci środowisko-
wych zespołów aktywnych lokalnie
mieszkańców kreujących i realizu-

jących mikroprojekty na rzecz
Szkoły Podstawowej w Dąbczu.
Zakłada się, że placówka będzie
ogniskowała aktywność wspólnoty
we wdrażaniu projektu. 

Pierwszy, realizowany już mi-
kroprojekt miał na celu krzewienie
wśród dzieci tradycji składania ży-
czeń z okazji świąt Bożego Naro-
dzenia. Udało się to poprzez
zachęcenie ich do wykonania kar-
tek świątecznych, które zostały
wręczone sąsiadom. Projekt reali-
zują: Ewa Panfil, Czesława
Owczarz, Ilona Stachowiak i jej
córka Natalia. Ze strony szkoły
włączyły się Sandra Ratajczak
oraz Alina Ławecka. Donatorem
projektu jest Szkoła Podstawowa
w Dąbczu, która zakupiła materiały
do wykonania kartek.

RYSZARD PANFIL

Mieszkańcy Dąbcza - Wojciech Jędrzejczak oraz Ewa i Ry-
szard Panfilowie podjęli inicjatywę wdrożenia projektu "Sy-
nergiczna Szkoła". 

Synergiczna Szkoła

Odwiedzając charaktery-
styczne miejsca w Rydzynie,
uczniowie Gimnazjum po-
szukiwali ich ducha. Było to
główne założenie gry miej-
skiej. Zaproszenie do
udziału wysłała Fundacja
Odzew z Leszna. 

Fundacja realizuje projekt "Po-
szukiwanie" z udziałem uczniów w
wieku od 11 do 19 lat z Leszna i 5
gmin z Wielkopolski. Na przed-
sięwzięcie złożyły się warsztaty
edukacyjne z zakresu wolontariatu
obywatelskiego pod nazwą "Wo-
lontariat dawniej i dziś" oraz

wspomniana gra miejska. Rydzyń-
ska odbyła się 30 listopada. 

- Zależało nam, by młodzież
znalazła dobrego ducha swojego
miasta - "genius loci" - mówi Ste-
nia Nawrocka z Fundacji Odzew. 

Uczestnicy gry, młodzież z
klasy III c, rozpoczęli grę na rynku
w Rydzynie. Potem na swojej dro-
dze spotkali między innymi Białą
Damę straszącą na Zamku, ogrod-
nika oraz braci kurkowych. Finał
gry rozegrał się w Gimnazjum. W
sumie mieli 7 przystanków z zada-
niami do wykonania. Organiza-
torką gry była Magdalena Langner,
nauczycielka historii. 

GENIUS LOCI

Drugoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Rydzynie odwiedzili Nad-
leśnictwo Karczma Borowa w Lesznie. Poznali pracę leśników i
uczestniczyli w zajęciach przybliżających życie zwierząt i ptaków
polskich lasów. Lekcję przyrody uzupełnił spacer po ścieżce edu-
kacyjnej. Spotkanie w nadleśnictwie zakończyło się ogniskiem.
Wyjazd wsparli burmistrz Kornel Malcherek i skarbnik Wojciech
Antoniak.

W wyniku bardzo dobrej współpracy sołectwa wsi Maruszewo i
Koła Gospodyń Wiejskich z Tworzanic 21 listopada zorganizo-
wane zostało andrzejkowe spotkanie integracyjne. Poza miesz-
kańcami Tworzanic i Maruszewa w imprezie uczestniczyli również
zaproszeni goście, m. in. z gmin Krzemieniewo i Święciechowa.
Impreza trwała do białego rana!

Na pewno nikt się nie nudził na wycieczce do Wrocławia. Wypeł-
nioną ją wizytami w Zoo i Muzeum Przyrodniczym. Na zdjęciu
uczniowie klasy IV ze Szkoły Podstawowej w Rydzynie. / Fot. SP
w Rydzynie 
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Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień przypada 21 listopada.
Święto uchwalono w 1973 roku w Stanach Zjednoczonych, jako wezwanie
do pokoju w odpowiedzi na wojnę między Izraelem a Egiptem. 

Dzień Życzliwości uczcił Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w
Rydzynie. W przeddzień święta, na jednej z przerw, każdy, kto chciał, lo-
sował "złotą myśl", a potem mógł ją przykleić do wspólnego plakatu. W ten
sposób uczniowie promowali idee bezinteresownej pomocy i życzliwości.

Dzień życzliwości

Z hasłem "Mamy niepodległą" odbyła się trzecia ogólnopolska akcja
społeczna z okazji Święta Niepodległości. Inicjatorem jest Muzeum
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Zamysłem organizatorów było
zachęcanie do wysyłania kartek pocztowych i e - kartek z życze-
niami do bliskich i znajomych z okazji święta 11 listopada. Po raz
trzeci uczestnikami akcji byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Ry-
dzynie. Wysłali aż 400 okolicznościowych kartek. / Fot. SP w Ry-
dzynie. 

Ważną uroczystość mają za sobą Smerfy z Przedszkola Publicz-
nego w Rydzynie oddział w Dąbczu. 19 listopada dzieci z tej grupy
były głównymi bohaterami ślubowania. Odbyło się ono w obec-
ności dyrektorki Bogusławy Pawlik. Tego samego dnia pięcioro
Smerfów zostało pasowanych na starszaka./ Fot. Monika Glapiak

W listopadzie uczniowie Szkoły Podstawowej w Rydzynie
brali udział w eliminacjach szkolnych wojewódzkich kon-
kursów. Na etapie rejonowym z języka polskiego placówkę
będzie reprezentował Mateusz Jokiel, uczeń klasy V b. 

Kolorowy Dzień to nowe święto obchodzone w Szkole Podstawowej w Ry-
dzynie. Pomysł wyszedł od Samorządu Uczniowskiego. Zasada jest taka,
że w każdy ostatni piątek miesiąca uczniowie i nauczyciele wybierają ze
swoich szaf ubrania w konkretnym kolorze. W listopadzie na szkolnych
korytarzach i w klasach dominował niebieski.

Dwa dni trwały obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia z udzia-
łem dzieci z Przedszkola Publicznego w Rydzynie. Na początek Kotki i
Delfinki poznały historię powstania zabawki, potem miały lekcję przyrody
o niedźwiedziach i na koniec wspólnie obejrzały bajki, których bohaterami
były misie Uszatek i Coralgol. Następnego dnia dzieci gościły w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Lesznie. Tematem spotkania oczywiście były
misie. 

Z kolei Biedronki i Smerfy z Przedszkola w Dąbczu zostały zaproszone
do zabawy z uczniami klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej. Spotka-
nie wypełniły ciekawostki z historii o święcie pluszowego misia oraz o naj-
słynniejszych niedźwiadkach. Były zabawy i quiz. No i - co najważniejsze
- każdy mógł przedstawić swojego ulubionego pluszowego misia. 

FOT. BEATA MUSIELAK, MONIKA GLAPIAK 

Dzień Pluszowego Misia
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OGŁOSZENIE

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Miasta i Gminy Rydzyna na 2016 rok, w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U 2014. poz. 1118
j. t.) Gmina Rydzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016
r. Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
1. Cel konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i wspieranie realizacji zadań Miasta i Gminy Rydzyna na 2016 rok w zakresie kultury fizycz-
nej i sportu, w tym szkolenie dzieci i młodzieży oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia trenerów w popularnych dyscyplinach
sportu.
2. Termin realizacji zadania: styczeń - grudzień 2016 r.
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 90 000 zł
4. Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2015 r. 
(wysokość przyznanych dotacji: 80 000 zł)
5. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
Prowadzenie szkolenia sportowego: piłka nożna, tenis stołowy, taekwondo, karate, koszykówka.
- prowadzenie zajęć treningowych,
- organizowanie zgrupowań sportowych,
- organizowanie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego,
- organizowanie i udział w innych zawodach i turniejach sportowych,
- utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej,
- zakup sprzętu sportowego,
- transport, koszty przejazdu,
- wynagrodzenie kadry szkoleniowej,
- materiały,
- nagrody rzeczowe,
Oferta musi spełniać wszystkie wymogi formalne, ustalone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U 2014. poz. 1118 j. t.) 
Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone według wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego
oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011. Nr 6. poz. 25).
6. Zasady i warunki przyznania dotacji:
a) Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji ww. zadań określają przepisy:
- Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U 2014. poz. 1118 j. t.)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013. poz. 885 ze zm.)
b) Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na wsparcie realizacji zadań powinny spełnić wa-
runki ogólne:
- posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpi-
sania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia,
- złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wy-
konanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
- wykazać posiadanie: niezbędnej wiedzy, kwalifikacji, doświadczeń, kadry i odpowiedniej bazy do realizacji konkretnego zadania.
c) Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotów niebędących stowarzyszeniami lub fundacjami inny
dokument stanowiący o podstawie działalności danego podmiotu,
- statut,
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) za
ostatni rok działalności tego podmiotu lub w przypadku organizacji nowo powstałej za okres jej działania,
- oświadczenie o braku zobowiązań publiczno - prawnych wobec budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
- informacja dotyczącą liczby mieszkańców Gminy Rydzyna korzystających z zajęć umieszczonych w ofercie.
d) W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez osoby
upoważnione do podpisania oferty. 
e) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zo-
stanie wybrana przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna.
f) Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
7. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:
a) Kompletne oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 stycznia 2016 roku, osobiście w
Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna, Rynek 1. 64 - 130 Rydzyna lub za pośrednictwem poczty na ww. adres.
b) Oferty mogą składać podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami. We wniosku należy wskazać podmiot ubiega-
jący się o dotację i odpowiedzialny za realizację zadania.
c) Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.
d) Wybór ofert nastąpi w terminie 7 dni po upływie terminu składnia ofert.
e) Oferty niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
f) Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez Komisję Konkursową, powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Ry-
dzyna.
8. Ocenie podlegają następujące kryteria:
- merytoryczna ocena projektu i jego zgodność z celami zadania,
- zapotrzebowanie społeczne na wymienione w ofercie zadanie,
- ocena dotychczasowej współpracy organizacji z Gminą Rydzyna,
- ocena możliwości realizacji przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realność wy-
konania zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej,
- ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania,
- udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania,
- zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy,
- kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej, 
- część wkładu własnego może stanowić tzw. wkład pozafinansowy (np. praca wolontariuszy).
9. Postanowienia końcowe:
- dotacji nie można wykorzystać na prowadzenie działalności gospodarczej,
- zastrzega się możliwość nierozstrzygnięcia konkursu, bez prawa do odwołania,
- termin realizacji zadania zgłoszonego do konkursu ofert upływa z dniem 23 grudnia 2016 r. 
- podmiot dotowany, po zakończeniu zadania, zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego
i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z umową o powierzenie zadania publicznego.

Samorząd Uczniowski działa-
jący w Gimnazjum w Rydzynie
przyłączył się do akcji charyta-
tywnej. Młodzież zebrała 170
kilogramów zakrętek dla chorej
Amelki.

W ostatnim miesiącu w Dąb-
czu oraz Augustowie zamonto-
wano nowe lampy. Na całej
długości ulicy Modrzewiowej
jest nowe oświetlenie. Inwe-
stycja była finansowana wspól-
nie z mieszkańcami. W
Augustowie nowe lampy sta-
nęły przy wjeździe oraz wyjeź-
dzie z wioski. 
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Zaufałam Bogu

- W lipcu 1987 roku na zaproszenie
księdza arcybiskupa Van Heygena z
Bertoua Zgromadzenie Sióstr Domini-
kanek wysłało cztery siostry - Dominikę,
Elektę, Lidię i mnie na misje do Kame-
runu, do Garoua Boulai w diecezji Ber-
toua, do pracy przy parafii pod
wezwaniem Matki Bożej Nadziei. Przez
otwarcie misyjnej placówki w Afryce,
Zgromadzenie pragnęło uczcić stulecie
śmierci naszej założycielki Sługi Bożej -
Matki Kolumby Białeckiej. Po 27 latach
pracy misyjnej w Kamerunie wróciłam
do kraju z cennymi pamiątkami, jak Bre-
wiarz, Biblia w języku francuskim i z bo-
gatymi wspomnieniami - wspomina
siostra Tadea. 
Lekcje francuskiego 

- W Centrum Formacji Misyjnej w
Warszawie przez rok przygotowywa-
łyśmy się językowo i duchowo na misje.
Potem wyjechałyśmy na północ Francji
do sióstr Dominikanek, które prowadziły
Dom Opieki Społecznej, w którym po-
magałyśmy w pracy przy chorych i uczy-
łyśmy się rozmawiać po francusku.
Możliwości były ograniczone, bo chorzy
powtarzali często te same zdania "jes-
tem chora", "boli mnie głowa". Tak na-
prawdę francuskiego nauczyłam się w
Kamerunie, gdzie dotarłyśmy 4 lipca
1987 roku. Samolot wylądował w Duala,
największym mieście Kamerunu. Na lot-
nisku uderzyła w nas fala gorąca. To
było pierwsze zaskoczenie - opowiada
siostra. 

Dalsza podróż trwała trzy dni. To
była jazda przez inny świat, gdzie wów-
czas drogi były wyboiste i samochody
grzęzły w błocie.  7 lipca siostry dotarły
do celu - Garoua Boulai, położonym
przy granicy z Afryką Centralną, gdzie
trwa wojna domowa. 

- Niedawno papież Franciszek od-
wiedził ten kraj i otworzył Rok Miłosier-
dzia, który budzi na przyszłość nadzieje
pojednania i pokoju. 

Początki w Garoua Boulai nie były
łatwe. Siostry zakwaterowano w starym
budynku. Dopiero po roku ksiądz biskup
wybudował dla nich dom, z dala od
miasta, w bezpiecznym miejscu, nieda-
leko siedziby prezydenta. 

- Znałam język francuski, ale w Ka-
merunie okazało się, że Afrykanie nie ro-

zumieli mnie ani ja ich. Nic dziwnego, bo
język francuski w Afryce jest zniekształ-
cony przez języki plemienne. Żeby nau-
czyć się francuskiego, zapisałam się do
czwartej klasy szkoły podstawowej św.
Pawła.  Przychodziłam na lekcje, siada-
łam w ostatniej ławce i uczyłam się
razem z dziećmi, co dawało nam dużo
radości - mnie i dzieciom. Wszyscy trak-
towali mnie wspaniale, bo Afrykanie są
bardzo otwarci i radośni. Jeśli popełni-
łam błąd w mówieniu, to nikt się nie
śmiał ze mnie, ale z szacunkiem mnie
poprawiano. Ten czas wspominam naj-
milej. Za naukę i życzliwość odwdzię-
czałam się tym, czym mogłam.
Nauczycieli uczyłam metody katechezy
i starałam się dla nich o pomoce kate-
chetyczne.
Dzieci  

- Ksiądz Obama, odpowiedzialny za
katolickie szkolnictwo w diecezji, widząc
moją miłość do dzieci zatrudnił mnie w
szkole katolickiej św. Pawła jako anima-
torkę. Nauczycieli uczyłam prowadzić
katechezę, założyłam małą bibliotekę
dla dzieci, żeby mogły się uczyć czytać.
Zaczęłam prowadzić zajęcia dla dziew-
cząt, na których uczyłam szydełkowa-
nia, robienia na drutach, haftowania.
Małą pensję, którą otrzymywałam, prze-
znaczałam na kupowanie pomocy do
szkoły. W Kamerunie wiele rzeczy było
drogich, więc kiedy bywałam w Polsce
na wakacjach, przywoziłam  to, co było
mi potrzebne. Dostawałam to od do-
brych ludzi - przyjaciół misji. 

Parafia Garoua Boulai była poło-
żona w promieniu 100 kilometrów i li-
czyła około 30 wiosek. W wielu z nich
dzieci nie chodziły do szkoły, bo jej nie
było albo była zbyt daleko. Dzieci za-
miast się uczyć pomagały rodzicom na
polu, łowiły ryby w rzekach. Chciałam im
pomóc wybudować szkoły, ale najpierw
musiałam do tego przekonać rodziców.
Miałam mocny argument. Zapytałam,
czy chcą, by ich dzieci były niewolnikami
innych plemion. Nikt nie chciał takiej
przyszłości dla swoich dzieci. Zaczę-
liśmy budować szkoły wspólnie z rodzi-
cami, którzy robili cegły z gliny, nosili
piasek, kamienie i pomagali murarzowi. 

Siostra Tadea kupowała cement,
drewno i blachę. Najmowała budowni-

czych. Rodzice wybierali nauczyciela z
wioski. Zostawał nim ten, kto cieszył się
szacunkiem i miał jako taką wiedzę.
Siostra troszczyła się o pomoce szkolne
dla nauczyciela i dzieci. 

Niektórzy Afrykanie lubią patrzeć na
swojego brata, który cierpi - takie zdanie
usłyszała siostra Tadea. Starała się
zmieniać ten sposób myślenia ucząc ich
szacunku dla innych. Wskazywałam na
Ewangelię, w której nie ma słowa by
Jezus śmiał się z innych. To do nich bar-
dzo przemawiało. 

- Praca w szkole podstawowej i w
gimnazjum była dla mnie radością.
Uczniowie byli uważni, chcieli się uczyć,
potrafili ze sobą współpracować, mimo
że w klasie byli katolicy, protestanci, mu-
zułmanie i członkowie sekt - wszyscy tak
samo cenili Słowo Boże. Na koniec roku
dziękowali mi za katechezę, np. muzuł-
manin wyznał, że dzięki religii nauczył
się szanować rodziców i nauczycieli, a
inny uczeń dziękował, bo dzięki lekcjom
religii zdał do następnej klasy, uczennica
była wdzięczna za katechezę, bo nau-
czyła się modlić i wiele innych podob-
nych wypowiedzi uczniów.
Ludzie 

Wielu Kameruńczyków ma niewiele,
ale potrafią się cieszyć tym, co posia-
dają. Wielkim szacunkiem otaczają star-
szych, których nazywają "żywymi
bibliotekami". Tam nie ma domów star-
ców, seniorzy umierają otoczeni miło-
ścią rodziny. Afrykanie są otwarci i
bardzo gościnni dla misjonarzy. 

- Kiedyś stałam na przystanku cze-
kając na autobus. W pewnym chwili
babcia wychodzi z lepianki i daje mi sto-
łeczek, bym  mogła na nim usiąść i od-
począć. A kiedy indziej okradł mnie
muzułmanin. Budowałam szkołę, miał
kupić mi drewni, ale go nie dostarczył i
pieniędzy nie zwrócił. Zgłosiłam sprawę
na policję. Zatrzymali złodzieja i za-
mknęli go w areszcie, dopóki jego ro-
dzina nie zwróciła mi pieniędzy.
Policjanci szanowali misjonarzy. Twier-
dzili, że dzięki nam  zdobyli wykształce-
nie i mają wysokie stanowiska w pracy.
Kolorowa Afryka 

Afrykanie kochają mocne kolory, z

W lipcu 1987 roku siostra Tadea wyruszyła w podróż w nieznane, ale zaufała Bogu i odkryła
świat wspaniałych ludzi. Dwadzieścia siedem lat później wróciła do kraju ze wspaniałymi
wspomnieniami.

wyjątkiem czarnego. Na jednej lekcji w
przedszkolu dałam chłopcu czarną
kredkę, a on rzucił ją ze złością. Potem
zrozumiałam, dlaczego. Młodzież nie
chciała pozować do zdjęć, właśnie ze
względu na swój czarny kolor skóry mó-
wiąc, że na zdjęciu ich twarze są jak
czarne plamy. Kameruńczycy są spon-
taniczni, muzykalni, mają wspaniałe po-
czucie rytmu. Lubią grać różne sceny
występować oraz improwizować.   
Jedzenie 

- Gdy  byłam  młoda chętnie jadłam
maniok, który jest tak popularny w Af-
ryce jak u nas ziemniaki. Lubiłam liście,
chociaż nazw roślin już nie pamiętam.
Były pyszne ze świeżą i wędzoną rybą
albo mięsem. Do dzisiaj pamiętam smak
bananów zrywanych prosto z drzew.
Były pachnące, smakowały słodko.
Teraz rzadko jadam banany, by nie ze-
psuć sobie tamtego smaku. Afrykanie
szanują jedzenie. Dziwili się, że my kar-
mimy nasze psy. Bo ich czworonogi
jadły to, co znalazły. 
Pożegnanie  

- Na ostatniej mszy świętej przed
wyjazdem byłam w jednej z wiosek.
Mieszkańcy zrobili mi niespodziankę,
zebrali pieniądze na mój bilet autobu-
sowy. Podzieliłam się nimi z chorą ko-
bietą, część przeznaczyłam na mszę za
parafię i mieszkańców. Potem parafia-
nie ustawili się w kolejce, by każdy mógł
się ze mną pożegnać. Do Polski wróci-
łam chora, wyczerpana po malarii.
Byłam zmęczona, także wojną, która to-
czyła się blisko nas. Teraz chętnie wspo-
minam minione lata, Garoua Boluai, w
którym w sumie byłam 17 lat, w Bertoua,
gdzie przez 5 lat byłam dyrektorką
przedszkola i Ngaoundere, gdzie też
spędziłam 5 lat pracując w katolickim li-
ceum i przy parafii. Przez ten cały czas
nauczyłam się dobrze języka francu-
skiego. Chętnie się modlę w tym języku.
Cieszę się i dziękuję Bogu za spełnioną
misję.

Siostra Tadea po 27 latach
misji wróciła na stałę do Polski.
Zamieszkała w Rydzynie. 

fot. Siostra Tadea

fot. Siostra Tadea
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I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej Rydzyny za nami. Zgodnie ze
statutem odbyły się wybory do Prezydium Młodzieżowej Rady
oraz do Komisji Rewizyjnej. Wybrano przewodniczącą MRMR.
Została nim Oliwia Poprawa,  wiceprzewodniczącą jest Maja Pie-
chowiak, sekretarzem Julia Zygner. W skład Komisji Rewizyjnej
weszli: Mikołaj Masłowski, Aleksandra Jakubowska, Jakub Kas-
prowiak. Już niedługo młodzież poinformuje o swoich planach na
najbliższe miesiące. Szczegółowe informacje na temat Młodzie-
żowej Rady Miejskiej Rydzyny można znaleźć pod adresem:
www.facebook. com/mrmrydzyna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w
Poznaniu poinformowała o otwarciu ofert na budowę drogi
ekspresowej S5 odc. Radomicko - Kaczkowo etap II Leszno
Płd. - Kaczkowo, przebiegającej przez gminę Rydzyna. Zain-
teresowanych budową 9,5 km drogi ekspresowej jest 7 przed-
siębiorstw. Na realizację tego zadania GDDKiA przeznaczyła
ponad 300 mln zł brutto. Najniższą ofertę złożyła firma BUDI-
MEX SA z siedzibą w Warszawie.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Dąbczu były gospodyniami
spotkania KGW z gminy Rydzyna. Upłynęło ono w świątecznej
atmosferze. Taki też był nastrój przedstawienia wystawionego
przez uczniów Szkoły Podstawowej w Dąbczu. 
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I miejsce dla Rycerzy w Turnieju Mikołajkowym w Międzychodzie !!!! Turniej zaczął się od małej porażki, która dodatkowo zmotywo-
wała chłopaków do uważniejszej i dokładniejszej gry. W dalszej części turnieju Rycerze odnieśli dwa zwycięstwa i końcowy triumf stał
się faktem. 

Dzięki interpelacjom radnego powiatowego pana Wojciecha An-
toniaka doszło do skutku poprawienie bezpieczeństwa przy wy-
jeździe z cmentarza parafialnego w Kłodzie. Zarząd Dróg
Powiatowych zamontował tam słupki ostrzegawcze, które mają
za zadanie w dodatkowy sposób "oznaczyć" miejsce po zmroku.
Oprócz tego wyjazd ten zyskał próg zwalniający. Wymieniono
również kostkę w obrębie wjazdu. 
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W grupie wiekowej do lat 6 na-
grody dostali: 

Adrian Cieślik, Urszula Zięcik,
Julia Serwicka i Tadeusz Jaskulski
z Sekcji Plastycznej Rydzyńskiego
Ośrodka Kultury, opiekun Jerzy
Kopras.

Amelia Bańkowiak, uczennica
Szkoły Podstawowej w Rydzynie,
opiekun Magdalena Kuczek.

Martyna Jabczyńska i Kornelia
Korbas z Przedszkola w Rydzynie,
opiekun Beata Musielak. 

Michalina Ratajczak z Przed-
szkola w Rydzynie, opiekun Elż-
bieta Piotrowiak. 

Lena Nowacka i Anna Choj-
nowska z Przedszkola w Rydzynie,
opiekun Anna Bańkowiak. 

Wyróżnieni: 
Kornelia Kwiatkowska z Przed-

szkola w Rydzynie, opiekun Beata
Musielak. 

Dawid Bartkowiak z Przedszkola
w Jabłonnie, opiekun Grażyna Kle-
fas. 

Paweł Raszke - praca indywi-
dualna. 

Ewa Ciszak, Zofia Morawiak i
Oliwia Ścigocka z Przedszkola w
Kłodzie, opiekun Katarzyna Kacz-
marek. 

Zofia Zacharska, Julia Serwicka,
Zofia Antoniak, Malwina Maćko-
wiak, Zuzanna Giernaś i Maja Pa-

Już wszystko jasne. Po ocenie ponad trzystu prac Rydzyński Ośrodek Kultury ogłosił wyniki XVI Gminnego Konkursu Plastycz-
nego "Boże Narodzenie w moich oczach". 

Oczami młodych artystów
szek z Sekcji Plastycznej ROK,
opiekun Jerzy Kopras. 

Roksana Gadzikowska z Przed-
szkola w Rydzynie, opiekun Beata
Musielak.

Jakub Gorwa ze Szkoły Podsta-
wowej w Dąbczu, opiekun Joanna
Jędraszyk.

Maja Fischer z Przedszkola w
Rydzynie, opiekun Anna Bańko-
wiak.

Maja Wojtkowiak z Przedszkola
w Pomykowie, opiekun Agnieszka
Schmidt. 

Maja Wolna z Przedszkola w
Kłodzie, opiekun Monika Kirszke. 

W grupie wiekowej 7 - 9 lat na-
grodzeni to: 

Jagna Garbacz ze Szkoły Pod-
stawowej w Rydzynie, opiekun Ka-
tarzyna Stor - Bojańska. 

Sandra Smoła, Zofia Jan-
kowska, Hanna Maćkowiak, Ale-
ksandra Kubiak, Maciej Zięcik i
Martyna Jurek z Sekcji Plastycznej
ROK, opiekun Jerzy Kopras. 

Wyróżnieni: 
Szymon Zięcik, Anna Łata, Pola

Śmieżewska, Martyna Jurek, Ję-
drzej Maćkowiak, Katarzyna Woj-
ciechowska, Antoni Strakulski,
Józefina Stachowiak, Weronika
Pietrzak z Sekcji Plastycznej ROK,
opiekun Jerzy Kopras. 

Anna Andrzejak ze Szkoły Pod-

stawowej w Kaczkowie, opiekun
Hanna Bródka. 

Joanna Minta i Maksymilian Za-
charski ze Szkoły Podstawowej w
Rydzynie, opiekun Maria Kowal-
czyk. 

W grupie wiekowej 10 - 12 lat
jury nagrodziło: 

Wiktorię Andrzejczak, Wiktorię
Raszke, Zuzannę Wojtkowiak, Ma-
teusza Jokiela i Marię Kostrzewę z
Sekcji Plastycznej ROK, opiekun
Jerzy Kopras. 

Maksymiliana Kasztelana i Jana
Bateńczyka z SOSW w Rydzynie,
opiekun Barbara Konior. 

Wyróżnieni: 
Arkadiusz Baciński z SOSW w

Rydzynie, opiekun Lidia Garbacz. 
Maja Marcinkowska ze Szkoły

Podstawowej w Rydzynie, opiekun
Marek Bańkowiak. 

Zuzanna Maćkowiak, Maja Mar-
cinkowska, Aleksandra Bańkowiak,
Olga Szwarczyńska z Sekcji Pla-
stycznej ROK, opiekun Jerzy Kop-
ras. 

W grupie wiekowej 13 - 16 lat
nagrodzeni to: 

Aleksandra Serwicka z Sekcji
Plastycznej ROK, opiekun Jerzy
Kopras. 

Michał Gołąbek, Mariusz Grab-
lewski, Dariusz Kulski z SOSW w
Rydzynie, opiekun Barbara Konior. 

Anna Hyla i Bartosz Jarczewski
z SOSW w Rydzynie, opiekun Lidia
Garbacz. 

Katarzyna Klemczak z Gimnaz-
jum w Rydzynie, opiekun Jolanta
Kotyś. 

Wyróżnieni: 
Martyna Jurgielewicz z Sekcji

Plastycznej ROK, opiekun Jerzy
Kopras. 

Józef Woźniak i Szymon Jar-
czewski z SOSW w Rydzynie, opie-
kun Lidia Garbacz. 

Izabela Sawicz z SOSW w Ry-
dzynie, opiekun Halina Skorupska.

Sebastian Sijka z SOSW w Ry-
dzynie, opiekun Krystyna Pręczyń-
ska. 

Klaudia Nowak i Maksymilian
Paszek z Gimnazjum w Rydzynie,
opiekun Jolanta Kotyś. 

W grupie wiekowej powyżej
lat 16 przyznano nagrodę Małgo-
rzacie Sawickiej z Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej. 

Wyróżnieni: 
Przemysław Kulski z SOSW w

Rydzynie, opiekun Barbara Konior. 
Ewa Sobczak z Warszatów Te-

rapii Zajęciowej. 
Jessica Nowak z SOSW w Ry-

dzynie, opiekun Maria Golejowska. 
Prace oceniło jury - przewodni-

czący Jerzy Konieczny i Danuta Ba-
ryga. 
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W mikołajki, 6 grudnia, świątecznie zrobiło się na rydzyńskim rynku. Pachniało piernikami upieczonymi przez członkinie kół
gospodyń wiejskich. Pachniały choinki, które stroiły dzieci z przedszkoli i rodzice. Stoiska uginały się od ozdób wykonanych
przez KGW. Na rynku pojawił się Święty Mikołaj. Wokaliści umilali czas, śpiewając zimowe piosenki. Co tu dużo mówić, było
bardzo sympatycznie. I teraz tylko czekać Wigilii i pierwszej gwiazdki na niebie, by poczuć magię świąt Bożego Narodzenia.
Jarmark zorganizowali: Grażyna Dembicka, przewodnicząca Samorządu Mieszkańców Rydzyny i Roman Skiba, przewodni-
czący Rady Miejskiej, Urząd Miasta i Gminy oraz Rydzyński Ośrodek Kultury. 

Świąteczna Rydzyna


