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Naszym Czytelni-
kom życzymy miłej
lektury ostatniego
numeru gazety  w
2014 roku. Jedno-
cześnie liczymy na
spotkanie na ła-
mach w nowym
roku. Kolejne wyda-
nie gazety ukaże się
przed feriami. 

Jestem mieszkańcem tej gminy

Ślubowanie

Długimi oklaskami na stojąco
burmistrz Kornel Malcherek,
nowo wybrana Rada Miejska Ry-
dzyny, dotychczasowi najbliżsi
współpracownicy, pracownicy
Urzędu Miasta i Gminy w Rydzy-
nie oraz dyrektorzy i kierownicy
jednostek budżetowych, dyrekto-
rzy szkół i przedszkola, sołtysi
dziękowali burmistrzowi Grzego-
rzowi Jędrzejczakowi za kierowa-
nie gminą przez minionych 12 lat. 

- Gratuluję mądrego wyboru
mieszkańcom, którzy zdecydowali,

by Kornel Malcherek został burmist-
rzem miasta i gminy Rydzyna. Jes-
tem przekonany, że jest to wybór
właściwy, dobrze służący miesz-
kańcom - mówił ustępujący bur-
mistrz Grzegorz Jędrzejczak w
czasie II sesji Rady Miasta i
Gminy. Odbyła się ona 8 grudnia.
- Myślę, że ja i radni wszystkich
trzech kadencji mogą chodzić
dumni mając na uwadze wszystkie
dokonania. Jestem przekonany, że
działaliśmy dobrze, a wiele zamie-
rzeń zrealizowaliśmy w stu procen-

tach. Pozyskaliśmy sporo funduszy
zewnętrznych, aby Rydzyna i gmina
piękniały. Jestem pewien, że ko-
lejne lata, które są przed nami, w
historii gminy zapiszą się złotymi
zgłoskami, widząc wielkie zaanga-
żowanie osób, którym dobro naszej
gminy leży na sercu. 

Grzegorz Jędrzejczak podzięko-
wał swoim najbliższym współpra-
cownikom, urzędnikom, dyrektorom
i kadrze jednostek budżetowych
oraz dyrektorom placówek oświato-
wych. 

- Udało się stworzyć zespół, z
którym warto współpracować. 

Były podziękowania dla sołty-
sów, którym w opinii Grzegorza Ję-
drzejczaka należą się wyrazy
wielkiego szacunku za to, że stali za
wieloma inicjatywami. Najbardziej
oddani i zaangażowani, z sercem
dla swoich społeczności - usłyszeli
zgromadzeni na sali. 

- To trudny moment dla mnie, ale
to, że nie jestem burmistrzem, nie
przekreśla, że jestem mieszkańcem
tej gminy. Ziemię rydzyńską poko-
chałem, tu spędziłem całe swoje do-
rosłe życie i pracowałem - dodał
Grzegorz Jędrzejczak. 

Kornel Malcherek w ponie-
działek, 8 grudnia, złożył ślubo-
wanie jako nowo wybrany
burmistrz miasta i gminy Ry-
dzyna. W swoim wystąpieniu
dziękował mieszkańcom za za-
ufanie, którym go obdarzyli.
Kornel Malcherek dziękował
także swojemu poprzednikowi
Grzegorzowi Jędrzejczakowi za
kierowanie gminą przez minio-
nych 12 lat. 

Gratulacje z powodu objęcia no-
wego stanowiska Kornelowi Mal-
cherkowi złożyli: radni, pracownicy
Urzędu Miasta i Gminy, dyrektorzy i
kierownicy zakładów budżetowych
oraz sołtysi. 

Kornel Malcherek, nowo wy-
brany burmistrz miasta i gminy Ry-
dzyna, ma 37 lat. Od urodzenia
mieszka w Rydzynie. Ukończył stu-
dia wyższe na kierunku administra-
cja samorządowa, ma również tytuł
licencjata na kierunku socjologii
oraz ukończone studia podyplo-
mowe z zakresu pedagogiki spe-
cjalnej. Od 2006 roku związany
zawodowo ze SOSW w Rydzynie.
Ma żonę Beatę, która jest nauczy-
cielką w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym. Kornel
Malcherek jest ojcem 2-letniego
Marcela. Osiem lat temu został wy-
brany do Rady Miejskiej gminy Ry-
dzyna. W kadencji 2006 – 2010
przewodniczący Komisji Budżetu
oraz Współpracy z Zagranicą oraz
członek Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji, Zdrowia i Opieki
Społecznej. W kadencji 2010 –
2014 przewodniczący Komisji Kul-
tury, Oświaty, Sportu i Rekreacji
Młodzieży, Zdrowia i Opieki Spo-
łecznej. W 2014 roku w wyborach
na burmistrza zdobył 66, 36 % po-
parcia. 

Wszystkim Mieszkańcom Gminy 
szczęśliwych, radosnych i rodzinnych

Świąt Bożego Narodzenia
oraz pełnego nadziei 
Nowego 2015 Roku!   

życzą
Kornel Malcherek

Burmistrz
Miasta i Gminy

Roman Skiba
Przewodniczący
Rady Miejskiej
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Postawiłem na realne zadania
- Cofnijmy się do okresu

związanego z pracą w Specjal-
nym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym w Rydzynie.

- Pracowałem przede wszyst-
kim z dziećmi i młodzieżą słabo
słyszącą i niesłyszącą. Sprawiało
mi to radość i ogromną satysfak-
cję. Myślę, że byłem dobrym i lu-
bianym wychowawcą.

- Osiem lat temu postanowił
pan wystartować w wyborach
samorządowych. Dostał się pan
do Rady Miejskiej i przez dwie
kadencje sprawował mandat
radnego. Ponadto udzielał się
pan społecznie.

- Pracę społeczną mam we
krwi. Jeszcze, nim dostałem się
do Rady Miejskiej udzielałem się
w różnych dziedzinach życia
gminy. Byłem członkiem Zarządu
Rydzyniaka Rydzyna, działałem w
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Rydzynie. A kiedy zostałem rad-
nym, zacząłem udzielać się jesz-
cze bardziej. Między innymi byłem
współzałożycielem Rydzyńskiej
Akademii Piłki Nożnej oraz Klubu
Sportowego Sfinks Rydzyna. Jes-
tem również członkiem Towarzy-
stwa Miłośników Rydzyny oraz
Stowarzyszenia Podaj Rękę.

- z jakiego powodu zdecydo-
wał się pan wystartować w wy-
borach na burmistrza?

- Od ośmiu lat jestem związany
z samorządem gminy Rydzyna.
Poznałem meandry tej pracy i
uważam, że stanie na czele gminy
to nowe wyzwanie. W kolejnych
czterech latach zamierzam współ-
pracować ze wszystkimi środo-
wiskami. Zamierzam poświęcić się
realizacji programu wyborczego,
który zawarłem w dziewięciu pun-
ktach. To nie są obietnice, ale

realne zadania, które wspólnie z
Radą Miejską i moimi współpra-
cownikami będę chciał zrealizo-
wać. Przede wszystkim chciałbym
usprawnić obsługę mieszkańców
przez pracowników Urzędu Miasta
i Gminy. Mam zamiar stworzyć
Biuro Obsługi Klienta, a także uru-
chomić usługi elektroniczne ułat-
wiające załatwianie różnych
spraw. Do tej pory sporo nakładów
budżetowych było ukierunkowa-
nych na oświatę, ale chciałbym by
te wydatki były jeszcze większe.
To dotyczy również sportu, opieki
socjalnej i bezpieczeństwa na te-
renie gminy. Te dziedziny są mi
szczególnie bliskie. Stawiam na
wspomaganie inwestycji lokalnych
poprzez jeszcze efektywniejsze
wykorzystywanie funduszu euro-
pejskich. Takie możliwości stwa-
rza nowa perspektywa unijna na
lata 2014 – 2020. W moim progra-
mie zapisałem także i do tego
będę dążył, by kontynuować bu-
dowę kanalizacji sanitarnej oraz
zmodernizować oczyszczalnię
ścieków w Rydzynie.

- W tej kadencji chce pan
również skupić się na rozbudo-
wie strefy inwestycyjnej w Ry-
dzynie, tak by powstawały nowe
miejsca pracy.

- Dobrym prognostykiem jest
fakt, że Rydzyna jest położona
między Lesznem a Rawiczem,
których włodarze zapowiedzieli,
że chcą wspólnie działać w kie-
runku pozyskiwania inwestorów
dla regionu. Upatruję w tym
szansy także dla naszej gminy.

- Do tej pory gmina Rydzyna
na wielu płaszczyznach współ-
pracowała z powiatem lesz-
czyńskim. Dzięki temu udało się
wykonać wiele zadań, głównie

w zakresie infrastruktury dro-
gowej. Czy ta współpraca bę-
dzie kontynuowana?

- Wymienię między innymi
drogi Kłoda - Moraczewo - Pomy-
kowo, Leszno - Nowa Wieś - Pa-
włowice czy też remont ulicy
Kościuszki w Rydzynie. W pla-
nach na przyszły rok jest moderni-
zacja drogi z Rydzyny do Dąbcza
wraz z budową ścieżki rowerowej
oraz rondem na „Młyńskiej
Górze”. Razem z samorządami
powiatu leszczyńskiego i Leszna
planujemy pobudowanie ścieżki
rowerowej wzdłuż drogi krajowej
numer 5 na odcinku od Rydzyny
do Leszna. Wykonane inwestycje
i planowane świadczą o tym, że
nasza gmina chce kontynuować
dobrą współpracę z powiatem
leszczyńskim.

- Czy szykuje pan zmiany w
Urzędzie Miasta i Gminy?

- Wiceburmistrzem został Łu-
kasz Bartkowiak, który współpra-
cował także z Grzegorzem
Jędrzejczakiem. Będzie odpowia-
dał za pozyskiwanie dla gminy
funduszy zewnętrznych, także w
nowym rozdaniu środków z Unii
Europejskiej na lata 2014-2020.
Nie przewiduję zmian na stano-
wisku skarbnika. Nadal będzie
nim Wojciech Antoniak. Natomiast
sekretarz Marcin Szargan zamie-
rza przejść na emeryturę i wów-
czas będzie musiała nastąpić
obsada na tym stanowisku. Zgod-
nie z ustawą odbędzie się to w
drodze konkursu.

- Będzie pan współpracował
z Radą Miejską, jaką ma pan
wizję współpracy?

- Myślę, że wspólnie będziemy
dochodzić do porozumienia,
mając na uwadze dobro gminy i jej
mieszkańców. Wiele zadań przed
nami i wiem, że tylko wspólne

działanie przyczyni się do dal-
szego rozwoju naszej małej oj-
czyzny.

- Przez minionych dwanaście
lat na czele gminy Rydzyna stał
Grzegorz Jędrzejczak. Jak pan
ocenia jego pracę na rzecz
gminy?

- Grzegorzowi Jędrzejczakowi
dziękuję za liczne inicjatywy i
mądre korzystanie z działań słu-
żących gminie, a także za wiele
wykonanych zadań. W kadencji
Grzegorza Jędrzejczaka powstały
między innymi Orliki w Rydzynie i
Rojęczynie, zrewitalizowano ry-
dzyński rynek, powstały hale spor-
towe w Rydzynie i Dąbczu. Trzy
największe miejscowości gminy –
Rydzyna, Kłoda oraz Dąbcze -
zostały skanalizowane.

- Poprzedni burmistrz przy-
gotował projekt budżetu na
2015 rok. Czy właśnie ten doku-
ment zostanie przyjęty?

- Musimy go przeanalizować.
Na pewno w grudniu projekt bu-
dżetu trafi pod obrady Rady Miej-
skiej Rydzyny.

- Piastowanie stanowiska
burmistrza oznacza jeszcze
więcej obowiązków. Jak pogo-
dzi pan to z życiem rodzinnym?

- Do tej pory żona była dla
mnie dużym wsparciem i na
pewno będzie tak teraz. Z pewno-
ścią na barki małżonki spadnie
więcej obowiązków związanych z
naszą rodziną. Jestem jej za to
bardzo wdzięczny. Na koniec
chciałbym podziękować miesz-
kańcom naszej gminy za liczny
udział w wyborach i oddanie na
mnie swojego głosu w obu turach
wyborów. To dzięki nim spotkał
mnie zaszczyt objęcia funkcji bur-
mistrza miasta i gminy Rydzyna.

ROzMaWIała
JUStyNa RUteCKa-SIaDeK

Rozmowa z Kornelem Malcherkiem, burmistrzem miasta i gminy Rydzyna. 

Klasa II b z Gimnazjum
w Rydzynie pojechała
do Warszawy na wyjąt-
kowe zajęcia wychowa-
nia fizycznego.
Uczniowie razem z
gwiazdami sportu jeź-
dzili na łyżwach na Sta-
dionie Narodowym.  II b
razem z 29 innymi kla-
sami z Polski została
wybrana do tego pres-
tiżowego wydarzenia.
Dodajmy, że o możli-
wość udziału w zaję-
ciach na Zimowym Narodowym starało się 600 placówek.
Gimnazjaliści z Rydzyny mieli dużo szczęścia. W wyjeździe to-
warzyszyły im nauczycielki Monika Sękowska i Natalia Kosicka.
Wyjazd do stolicy to nagroda za udział klasy II b w programie
"Stop zwolnieniom z wf". 

Kornel Malcherek z żoną Beatą
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„Partnerstwo Obszaru Funkcjo-
nalnego dla wzmocnienia rozwoju i
spójności społeczno - gospodar-
czej Aglomeracji Leszczyńskiej” to
projekt realizowany wspólnie przez
Miasto Leszno oraz gminy: Ry-
dzyna, Krzemieniewo, Lipno,
Osieczna, Święciechowa, Wijewo,
Włoszakowice, powiat leszczyński
oraz gminę Przemęt z powiatu wol-
sztyńskiego, a także partnerów
gospodarczo-społecznych: Pań-
stwową Wyższą Szkołę Zawo-
dową w Lesznie, Leszczyńskie
Centrum Biznesu Sp. z o. o., Re-
gionalną Izbę Przemysłowo-Hand-
lową i Organizację Turystyczną
Leszno-Region.

Celem projektu jest poprawa
sytuacji gospodarczej na terenie
Aglomeracji Leszczyńskiej po-
przez zapewnienie zdolności Part-
nerstwa do realizacji
zintegrowanych przedsięwzięć,
związanych z ożywieniem gospo-
darczym obszaru. Dzięki współ-

pracy wszystkich Partnerów pro-
jektu, przy aktywnym udziale spo-
łeczeństwa i wsparciu
specjalistycznych podmiotów ze-
wnętrznych, zostaną wypraco-
wane dokumenty strategiczne i
sektorowe. Pod koniec września
br. Rada Partnerstwa dokonała od-
bioru dokumentu Strategii Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego OFAL.
Do końca br. powstaną trzy kolejne
strategie:

- Studium Rozwoju Zrównowa-
żonego Transportu Obszaru Funk-
cjonalnego Aglomeracji
Leszczyńskiej,

- Strategia Rozwoju Gospodar-
czego z planem rozwoju stref in-
westycyjnych i pozyskiwania
inwestorów oraz 

- Strategia Rewitalizacji Ob-
szaru Funkcjonalnego Aglomeracji
Leszczyńskiej.

zapraszamy do odwiedzenia
naszej strony internetowej 

www.ofal.leszno.pl

W czasie jednej z wizyt w Rydzyńskim Ośrodku Kultury spotka-
liśmy cheerleaderki. Trenowały razem z Małgorzatą Piasecką. 

Dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy Rydzyna, któ-
rzy w wyborach samorządowych 2014 roku oddali na
mnie głos, tym samym obdarzając mnie zaufaniem.
Mimo że nie dostałem się do Rady Miejskiej Rydzyny,
dalej zamierzam pracować dla mieszkańców gminy,
szczególnie wsi Maruszewo, której mam zaszczyt być
sołtysem.

andrzej Klak

Pięćdziesięciu wolontariuszy będzie liczył sztab Wielkiej Orkies-
try Świątecznej Pomocy w Rydzynie. Będzie ich widać 11 stycznia
2015 roku, w dniu wielkiego finału. 

Sztab WOŚP powstał przy Rydzyńskim Ośrodku Kultury, na czele stoi
Danuta Baryga. 11 stycznia zaplanowano koncerty w ROK, zaprezentują
się lokalne grupy. Będzie można wesprzeć Orkiestrę, kupując coś w wiel-
koorkiestrowym sklepiku. O godz. 20, tak jak w całej Polsce, zostanie po-
słane Światełko do nieba. 

Zagrają z Owsiakiem

6 grudnia podsumowano Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Ptasi
mieszkańcy z krainy wyobraźni". W roli organizatora wystąpił Mło-
dzieżowy Dom Kultury FABRYCZNA we Wrocławiu. Nagrodę w
konkursie otrzymała 7-letnia Anna Łata, wyróżniono pracę 10-let-
niej Wiktorii Gorwy. Obie uczęszczają na zajęcia sekcji plastycz-
nej w Rydzyńskim Ośrodku Kultury. 

Drewno Kominkowe,  Kora ogrodowa
tel. 509 53 82 79 

W nowo wybranej Radzie Miasta i Gminy Rydzyna zasiadają: Eugeniusz
Bańkowiak, Marian Biernat, Hieronim Cugier, Grażyna Dembicka, Marek
Janowski, Hieronim Kochanek - wiceprzewodniczący Rady, Jan Nawrot-
kiewicz - przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Piotr Patek, Jan Pawelski -
przewodniczący Komisji Budżetowej i Finansów, Rozwoju Gospodarczego
i Współpracy z Zagranicą, Marcin Pierzchała, Roman Skiba - przewodni-
czący Rady, Leszek Skrobała, Bonifacy Skrzypczak - przewodniczący Ko-
misji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji, Rodziny i Młodzieży,
Waldemar Szewczyk - wiceprzewodniczący Rady, Marcin Urbanowicz -
przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Budownictwa i
Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Przeciwpożaro-
wego. Na zdjęciu są także: burmistrz Kornel Malcherek, wiceburmistrz Łu-
kasz Bartkowiak i skarbnik Wojciech Antoniak, sekretarz Marcin Szargan
i Patrycja Wdowiak z Biura Rady. 

Nowo wybrana
Rada Miejska Rydzyny
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OGłOSzeNIe

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Rydzyna na 2015 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.) ogła-

sza się otwarty konkurs ofert realizacji zadania publicznego w 2015 r. Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmio-
tów 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 2015 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym szko-

lenie dzieci i młodzieży oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia trenerów w popularnych dyscyplinach sportu.
2. termin realizacji zadania: styczeń – grudzień 2015r.
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 80 000, 00 zł
4. Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2014r. 
(wysokość przyznanych dotacji: 70 000, 00 zł)
5. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
Prowadzenie szkolenia sportowego: piłka nożna, szermierka, 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 spełniać warunki ogólne:
-  posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dys-

ponować środkami finansowymi i rozliczenia,
-  złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie 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 stano-

wiący o podstawie działalności danego podmiotu,
-  statut,
-  sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) za ostatni rok działalno-

ści 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
d)  W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do pod-

pisania oferty. 
e)  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie 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 9 stycznia 2015 r. osobiście lub za pośrednictwem po-

czty w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna, Rynek 1, 64-130 Rydzyna.
b)  Oferty mogą składać podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami. We wniosku należy wskazać podmiot ubiegający się o dotację i od-

powiedzialny za realizację zadania.
c)  Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.
d)  Wybór ofert nastąpi w terminie 7 dni po upływie terminu składania 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 Rydzyna.
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 wykonania zadania, za-

sobów 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 możliwości nierozstrzygnięcia konkursu, bez prawa do odwołania,
-  termin realizacji zadania zgłoszonego do konkursu ofert upływa z dniem 24 grudnia 2015r. 
-  podmiot dotowany po zakończeniu zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wy-

konanego zadania zgodnie z umową o powierzenie zadania publicznego.
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Kibic przez duże K jest progra-
mem organizowanym przez Ko-
mendę Wojewódzką Policji w
Poznaniu i Komendę Miejską Poli-
cji w Lesznie przy wsparciu samo-
rządów Leszna i powiatu
leszczyńskiego oraz Klubu Unia
Leszno. 15 czerwca podczas
meczu z Unibaxem Toruń ponad
600 uczniów z Leszna, Pawłowic,
Rydzyny, Święciechowy, Bukówca
Górnego i Osiecznej zasiadło na
trybunach leszczyńskiego sta-
dionu i pokazało, że kibicować
można kulturalnie i bez agresji. 

Program podsumowano pod-

czas gali w auli Państwowej Wy-
ższej Szkoły Zawodowej w Lesz-
nie. Odbyła się na niej debata
poświęcona roli dopingu na impre-
zie sportowej. W dyskusji uczest-
niczyli m.in. komendanci policji z
Poznania i Leszna, Adam Skór-
nicki - menedżer Fogo Unii Leszno
i żużlowiec Tobiasz Musielak.

Program "Kibic przez duże K"
miał formę rywalizacji. Uczniowie
zmagali się w głośnych okrzykach
i oprawie. Wygrali reprezentanci
Gimnazjum w Rydzynie.

15 czerwca żużlowcy Fogo Unii Leszno mieli zapewniony
głośny doping gimnazjalistów z Leszna i powiatu leszczyń-
skiego, którzy uczestniczyli w programie "Kibic przez duże
K". Ich wsparcie dało wygraną w meczu z Unibaxem toruń. a
kto kibicował najlepiej - bez wątpienia uczniowie Gimnazjum
w Rydzynie. 

Kibice przez duże K

ROK Biblioteka Publiczna w
Rydzynie nawiązała współpracę
z trzema szkołami z gminy Ry-
dzyna. to sposób promocji czy-
telnictwa wśród dzieci i
młodzieży. 

W ramach programu, realizo-
wanego przez Bibliotekę Naro-
dową, ROK Biblioteka Publiczna
otrzymała 4500 złotych dofinanso-
wania na zakup ponad 300 ksią-
żek i audiobooków według potrzeb
zgłaszanych przez biblioteki szkół
podstawowych w Rydzynie i Dąb-
czu oraz Gimnazjum w Rydzynie.
Projekt w partnerstwie ROK Biblio-
teki Publicznej i placówek oświato-
wych to również wspólne
działania. Są to lekcje biblioteczne,

akcje czytelnicze, spotkania auto-
rskie, konkursy i wystawy. 

Gimnazjaliści uczestniczyli w
konkursie literackim na recenzję
książki, która została zakupiona w
ramach partnerskiej współpracy. Z
kolei uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej w Dąbczu uczestniczyli w
konkursie na projekt okładki
książki, także zakupionej dzięki do-
finansowaniu przez Bibliotekę Na-
rodową. Konkurs plastyczny,
promujący książkę kupioną z tych
samych funduszy, to propozycja
dla uczniów Szkoły Podstawowej
w Rydzynie. 

Nazwiska zwycięzców konkur-
sów podamy w kolejnym wydaniu
gazety. 

Promocja czytelnictwa

Katarzyna Schulz wyśpiewała pierwsze miejsce w eliminacjach do
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej we Wrocławiu. Kon-
kurs odbył się w Gimnazjum w Rydzynie. K. Schulz zaśpiewała piosenkę
Edith Piaf "Padam, padam". 

Drugie miejsce w eliminacjach zajęła Nicole Leśniak, która wykonała
piosenkę w języku angielskim. Na trzecim miejscu znalazł się duet Julia
Zygner i Magdalena Dorsz z piosenką w języku niemieckim. 

Wszystkie dziewczyny wezmą udział w festiwalu we Wrocławiu. 

Teraz do Wrocławia

Klub Sportowy Wamet Dąbcze
będzie gospodarzem pierwszej
rundy Pucharu Polski edycji wielko-
polskiej, która odbędzie się 11
stycznia 2015 r.. Początek rozgry-
wek w hali sportowej o godz. 14. W
spotkaniu oprócz gospodarzy za-
grają: Polonia Śmigiel, Burza II
Drzeczkowo i Krotosz Krotoszyn.

Udany start ma za sobą Tomasz
Mrozek, najmłodszy zawodnik w ka-
drze Wametu Dąbcze. Zajął 3
miejsce w II Grand Prix Wielkopol-
ski młodzików w tenisie stołowym.
Turniej rozegrano w Poznaniu.
Przed Tomaszem start w II Grand
Prix Polski żaków w Brzegu Dol-
nym. 

Andrzej Kapłon, reprezentant 2-
ligowej Pogoni Góra, został triumfa-
torem drugiego turnieju z cyklu
Grand Prix Dąbcza w kategorii
open. W finale pokonał Denisa Bo-
lewicza z Polonii Śmigiel.

Oprócz A. Kapłona na podium
stanął jego klubowy kolega Woj-
ciech Chwastyniak - 3. miejsce, a

na czwartej pozycji zmagania ukoń-
czył Maciej Knoski. Nowym liderem
klasyfikacji generalnej został W.
Chwastyniak, który w dwóch do-
tychczasowych imprezach uzbierał
na swoim koncie 88 punktów.

W zmaganiach amatorskich
także nie zabrakło emocji. W grupie
powyżej 18 lat najlepszy okazał się
Andrzej Kiljański z Kuślina, który w
końcowej klasyfikacji wyprzedził
Jana Kałużnego i Łukasza Wacho-
wiaka, obaj z Boguszyn). Okazało
się jednak, że A. Kiljański posiada li-
cencję PZTS, jako zawodnik MKTS
Opalenica i zgodnie z regulaminem
został zdyskwalifikowany. Ostatecz-
nie pierwsze miejsce przyznano Ja-
nowi Kałużnemu, drugie Łukaszowi
Wachowiakowi, a trzecie Krzyszto-
fowi Zaborowskiemu. Wśród ama-
torów do 18. lat na najwyższym
stopniu podium stanął Kamil Du-
dziak. Za nim uplasowali się Karol
Kuźniak i Mikołaj Giglewicz.

Kolejny turniej z cyklu odbędzie
się w lutym 2015 roku.

Tenisowe newsy

Gimnazjalistów w Rydzynie odwiedził Święty Mikołaj i jego po-
mocnica. Zajrzeli do każdej klasy, a spotkanych uczniów obdaro-
wywali czekoladami. 
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Wystawa Rydzyna 1895 - 2014

Maciej Urban przygotował wy-
stawę przedstawiającą Rydzynę
w dokumentacji konserwator-
skiej w latach 1895 – 2014. Na
ekspozycję złożyły się między in-
nymi fotografie, które w czasie
otwarcia wzbudziły największe
zainteresowanie mieszkańców.
Były na nich miejsca, które zna-
komicie pamiętali. 

- To są materiały, które znalaz-
łem w trakcie swojej pięcioletniej
pracy w Wojewódzkim Urzędzie
Ochrony Zabytków. Większość
nigdy wcześniej nie była publiko-
wana. Dokumenty dotyczące Ry-
dzyny wyciągnąłem z czeluści
archiwum WUOZ w Poznaniu i
Lesznie, a dodam, że niektóre mają
ponad sto lat – opowiadał Maciej
Urban z Rydzyny, autor wystawy

(na zdjęciu z prawej strony).
Interesujące są mapy, które nie-

dawno były używane do wykonania
nowego załącznika mapowego do
decyzji z 1957 r. o wpisie do rejestru
zabytków całego układu urbanis-
tycznego Rydzyny. Najstarszy pre-
zentowany dokument to mapa
katastralna z 1865 r., jej oryginał
znajduje się w Starostwie Powiato-
wym w Lesznie - w Wydziale Geo-

dezji i jest ciągle w użytku. Na wy-
stawę złożyły się także fotografie
pokazujące Rydzynę sprzed ponad
stu lat, z okresu międzywojennego,
czasu okupacji niemieckiej i lat 60.
XX wieku. 

- Od tego czasu bardzo dużo się
zmieniło. Kilku ulic ze zdjęć nie
udało mi się zidentyfikować i liczę,
że mieszkańcy mi w tym pomogą –
dodał Maciej Urban.

Najpierw było świecowisko,
po którym zuchy zabrały się za
wykonywanie różnych zadań za-
planowanych specjalnie na mi-
kołajkowy biwak w Dąbczu.
Niespodzianką było spotkanie z
gościem z Laponii. 

- Każda gromada miała napisać
list z życzeniami, by wręczyć je
Świętemu Mikołajowi – mówi San-
dra Ratajczak, drużynowa Gro-
mady zuchowej Pracowite
Mrówki, która działa przy Szkole
Podstawowej w Dąbczu. 

Do udziału w biwaku zostały
zaproszone gromady zuchowe z
Pawłowic, Leszna i Kąkolewa.
Była także nowo utworzona gro-
mada z Lasocic. W sumie na bi-
waku było ponad 90 zuchów. 

- Jest bardzo dużo sześciolat-
ków, które w tym roku szkolnym
rozpoczęły naukę. Bez problemu
znoszą rozłąkę z rodzicami. Nawet
nie mogły się doczekać nocy poza
domem – dodała S. Ratajczak. 

Biwak odbył się w Szkole Pod-
stawowej w Dąbczu. 

Mikołajki na biwaku

Aniela i Włodzimierz Poślednikowie z Rydzyny świętowali 45-lecie
małżeństwa. Jubileusz połączono z pierwszym Zjazdem Rodziny
Pośledników. 

Rydzyński Ośrodek Kultury ogło-
sił konkurs na najpiękniejsze
drzewko bożonarodzeniowe w gmi-
nie Rydzyna. To jednak rywalizacja
wyłącznie dla świetlic wiejskich.
Przystrojoną choinkę należy sfoto-
grafować, a zdjęcie przesłać do Ry-
dzyńskiego Ośrodka Kultury lub
dostarczyć osobiście z dopiskiem
"Choinka gminna 2014". Zgłoszenie
można również wysłać na adres
rok@rydzyna. pl. 

Konkurs trwa do 30 grudnia. 

Konkurs

Garść najświeższych wiadomo-
ści można znaleźć na nowej stro-
nie internetowej Gimnazjum w
Rydzynie. Uwagę zwraca szata
graficzna i przejrzystość informacji.
Polecamy:

www.gimrydzyna.ir-tel.pl 

W internecie
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RYDZYNA TU I TERAZ

ze sportowym duchem, w
terenie i z głowami pochylo-
nymi nad krzyżówkami
uczniowie Gimnazjum w Ry-
dzynie obchodzili Święto
Patrona szkoły. 

Uroczystość w Gimnazjum im.
Sułkowskich rozpoczął apel, pod-
czas którego uczniowie złożyli wią-
zanki kwiatów pod tablicą
pamiątkową poświęconą absol-
wentom i uczniom szkoły. Potem
młodzież z klas pierwszych w Śro-
dowiskowej Hali Sportowej zmie-
rzyła się w sportowej rywalizacji,
co było nawiązaniem do tradycji i
idei Tadeusza Łopuszańskiego „W
zdrowym ciele zdrowy duch”. Z

kolei klasy drugie poświęciły swój
czas na zgłębianie wiedzy histo-
rycznej związanej z rodem Suł-
kowskich i historią
przedwojennego gimnazjum. Do-
minowały krzyżówki i poszukiwa-
nie ciekawostek w internecie,
wykonanie plakatów i udział w mię-
dzyklasowym quizie.

Najstarsi uczniowie - trzeciokla-
siści, pracowali w terenie, uczest-
nicząc w „grze miejskiej”.
Postawiono przed nimi kilka
zadań, każde - dobrze wykonane -
dawały klasie punkty i wskazówki,
jaką trasą podążać do szkoły.
Wszystkim klasom udało się
szczęśliwie trafić do mety.

O patronie inaczej...

Miłość, cierpliwość i wzajemny szacunek to podwaliny dobrych
związków. Potwierdzają to jubilaci, którzy obchodzili 50-lecie zawar-
cia małżeństw. Bronisław Komorowski, prezydent RP, przyznał im
medale “za długoletnie pożycie małżeńskie”, a wręczył je Grzegorz
Jędrzejczak, w listopadzie urzędujący burmistrz gminy Rydzyna. 

Medale otrzymali: Janina i Kazimierz Borowiak z Robczyska, Maria i
Werner Hoffmann z Kłody, Regina i Stanisław Kasprzak z Kaczkowa, Kry-
styna i Jerzy Kirszke z Pomykowa, Elżbieta i Hieronim Łukaszewscy z Ry-
dzyny, Anna i Jerzy Muszyńscy z Dąbcza, Teresa i Janusz Rybińscy z
Dąbcza, Bronisława i Bronisław Skrobała z Rojęczyna, Daniela i Kazi-
mierz Sudnik z Dąbcza, Kazimiera i Stanisław Ślęzak z Kłody oraz Zofia
i Zygmunt Urbaniak z Kłody. 

Uroczystość w Rydzyńskim Ośrodku Kultury zakończył występ dzieci
z Przedszkola Publicznego w Rydzynie, który przygotowała nauczycielka
Violetta Wrotyńska.

Złote gody

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało kalendarz na 2015 rok,
który ilustrują prace nagrodzone w Ogólnopolskim Konkursie
"Wszyscy równi - prawa człowieka oczami dziecka". Przy mie-
siącu listopad umieszczono pracę 9-letniej Zuzanny Maćkowiak,
która jest podopieczną Jerzego Koprasa z Sekcji Plastycznej w
Rydzyńskim Ośrodku Kultury. 

Święty Mikołaj w czerwonej szacie i z długą białą brodą przecha-
dzał się po korytarzach Szkoły Podstawowej w Rydzynie. Towa-
rzyszyli mu pomocnik z Laponii i Śnieżynki. Mikołaj zajrzał do
każdej klasy, a napotkanym nauczycielom i uczniom wręczał słod-
kie upominki. 

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Rydzyna 
Komitet Wyborczy Wyborców Bonifacego Skrzypaczka oraz

kandydat na burmistrza Bonifacy Skrzypczak pragnie serdecz-
nie podziękować wszystkim mieszkańcom Naszej Gminy za tak
liczny udział w wyborach samorządowych w dniu 16 listopada
2014 roku, a szczególnie tym, którzy oddali swe głosy na Moją
osobę oraz na kandydatów na radnych z Naszego Komitetu.

z WyRazaMI SzaCUNKU 
BONIFaCy SKRzyPCzaK 
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Spotkanie z Moraczewem

Młodzież z Włoch, Bułgarii, Ru-
munii, Grecji, Turcji i Francji przy-
jechała do Leszna na zaproszenie
IV Liceum Ogólnokształcącego.
Wizyta była elementem projektu
Comenius "Tradycyjne zawody i
zdobywanie umiejętności potrzeb-
nych do nowych profesji”. 

W związku z tym goście zoba-
czyli Leszczyńskie Centrum Biz-

nesu w Lesznie. Zwiedzili Wroc-
ław, Osieczną i Rydzynę. W tej
ostatniej miejscowości uczestnicy
projektu obejrzeli Zamek. Tam na
nich czekali członkowie Zespołu
Tańca Ludowego Moraczewo.
Uczniowie zagranicznych szkół
poznali tradycje naszego regionu,
zobaczyli ludowe stroje i uczyli się
polskich tańców. 

W nietypowej lekcji uczestniczyli czwartoklasiści ze Szkoły Pod-
stawowej w Rydzynie. Odbyła się ona we Wrocławiu, w Teatrze
Muzycznym Capitol.  Uczniowie wysłuchali wykładu o teatrze i
obejrzeli projekcje multimedialne, animacje i grę aktorów. Była też
okazja zobaczenia nowoczesnych urządzeń technicznych - za-
padnię, scenę obrotową oraz rozwiązania świetlne i akustyczne.
Po wizycie w teatrze uczniowie spędzili czas w Ogrodzie Zoolo-
gicznego, zwiedzili Afrykarium. Opiekunami uczniów byli nauczy-
ciele Lucyna Borowiak, Krystyna Szerszeń, Danuta Kaźmierczak
i Janusz Maliczak.

Karolina Kurzawa, Magdalena Borowczyk, anna Prałat i Oskar Ju-
skowiak wzięli udział w pierwszym etapie II Olimpiady Języka an-
gielskiego "Funny english". 

Trzecioklasiści ze Szkoły Podstawowej w Dąbczu rywalizowali w ka-
tegorii klas I - III. W pierwszym etapie - pisemnym, musieli wykazać się
zrozumieniem tekstów słuchanego i pisanego, znajomością gramatyki i
słownictwa o rodzinie, kolorach, warzywach i owocach oraz zwierzętach.
Ponadto test sprawdzał wiedzę uczniów z zagadnień dotyczących kultury
krajów anglojęzycznych. 

Wyniki konkursu poznamy 15 grudnia i wtedy okaże się czy uczniowie
z Dąbcza awansują do drugiego etapu. Ma on polegać na prezentacji wier-
sza w języku angielskim. 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Kąkolewie. 

Test z angielskiego

Ponad sześćset prac przesłano na konkurs plastyczny "Owady -
milion gatunków" w ramach 19. Festiwalu Dziecięcego o Tema-
tyce Ekologicznej Krotoszyn 2014. Wśród laureatów znalazły się
Olga Szwarczyńska i Oliwia Gąsior, które otrzymały nagrody. Ma-
rianna Łata została wyróżniona. Otwarcie wystawy i wręczenie
nagród odbyło się w Krotoszynie. 

Miś jest mały i puchaty.
Miś jest fajny i kudłaty.
Miś jest gruby jak ta kula.
Misia zawsze się przytula.
To wierszyk, który jest zwią-

zany ze Świętem Pluszowego
Misia, który był obchodzony...
oczywiście w grupie Misiów.
Dzieci przyniosły na zajęcia
swoje ulubione zabawki.
Święto odbyło się w Przed-
szkolu w Kłodzie.

Pod koniec listopada odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Rejonu Lesz-
czyńskiego w Badmintonie. Swoich zawodników wystawiła Szkoła Pod-
stawowa w Dąbczu. Oba zespoły, dziewcząt i chłopców, awansowały do
finału. Po zaciętej walce dziewczyny musiały uznać wyższość zespołu ze
Świętna, zajmując drugie miejsce. Drużyna chłopców pokonała repre-
zentację Szkoły Podstawowej nr 7 z Leszna i tym samym zapewniła sobie
awans do zawodów wojewódzkich w Przeźmierowie. 

W drużynie dziewczyn zagrały: Alicja Jędrzejewska, Katarzyna Sko-
rupska i Zuzanna Pacholska. W zespole chłopaków wystąpili Mikołaj Mar-
ciszak, Jędrzej Paszkowski i Mateusz Lorek. 

Teraz z Przeźmierowie 
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Odszedł za szybko
Przed kilku miesiącami

pożegnaliśmy naszego Ko-
legę andrzeja Kowalczyka,
wieloletniego nauczyciela
Szkoły Podstawowej w Ry-
dzynie, a potem Gimnazjum
w Rydzynie.

Andrzej Kowalczyk, absolwent
fizyki na Uniwersytecie Wrocław-
skim, rozpoczął pracę w rydzyń-
skiej szkole 1 września 1985 r.
Uczył wtedy matematyki, a także
prowadził drużynę zuchową. Cały
czas pogłębiał swoją wiedzę i zdo-
bywał nowe kwalifikacje na stu-
diach podyplomowych: z
matematyki, potem socjoterapii,
wreszcie informatyki.

Miał świetny kontakt z
uczniami, organizował i współor-
ganizował liczne wycieczki, biwaki
i rajdy. Przez kilka lat prowadził w
szkole kółko elektroniczne. Za-
wsze można się było do niego
zwrócić z prośbą o pomoc przy
często psującym się sprzęcie na-
głaśniającym czy komputerowym.

W pamięci kolegów pozostał
jako osoba o dużym poczuciu hu-
moru i wielu różnorodnych zainte-
resowaniach od psychologii po
sport, turystykę i szybownictwo.

W szkolnej kronice zachowało
się sporo zdjęć, które dziś przywo-
łują wspomnienia, czasem wywo-
łują uśmiech, zawsze –
wzruszenie. Tyle razem przeży-
liśmy! Wycieczka rowerowa do
Osiecznej 1995 r., zwariowany wy-
stęp nauczycieli dla uczniów na
Dzień Dziecka w 1990 r., waka-
cyjny obóz wędrowny po Beskidzie
Śląskim i Żywieckim w 1996 roku,
pożegnania absolwentów, zielone
szkoły w Kletnie. Poza tym co-
dzienna, normalna, często trudna
praca i rozmowy w pokoju nauczy-
cielskim lub w pracowni kompute-
rowej.

W związku z reformą oświaty
Andrzej Kowalczyk przeszedł do
pracy w rydzyńskim Gimnazjum,
ale dalej uczył też informatyki w
klasach IV – VI Szkoły Podstawo-
wej. 

Odszedł zbyt wcześnie, w
wieku zaledwie 57 lat, po ciężkiej
chorobie, 30 kwietnia 2014 r. Kilka
dni później na leszczyńskim cmen-
tarzu żegnało go liczne grono przy-
jaciół, kolegów i uczniów oraz ich
rodziców.

Koleżanki i Koledzy ze Szkoły
Podstawowej w Rydzynie

Pod hasłem "Przyroda w literaturze" rozpoczęła się kolejna edycja Re-
jonowego Konkursu Recytatorskiego. Ocenie poddano 33 uczniów z sze-
ściu szkół. W pierwszym etapie najlepiej wypadły reprezentantki placówek
w Dąbczu i Rydzynie.

Organizatorem konkursu jest Gimnazjum w Rydzynie przy wsparciu
Rydzyńskiego Ośrodka Kultury. W jury zasiadają: przewodniczący Jan
Głowinkowski - instruktor teatralny, Jolanta Kotyś - reżyserka teatralna i
dyrektor Gimnazjum w Rydzynie, Magdalena Szymańska - dyrektorka Ry-
dzyńskiego Ośrodka Kultury oraz Nadia Kosicka - nauczycielka w Gim-
nazjum w Rydzynie. 

Konkurs został podzielony na 3 etapy. W pierwszym najlepiej wypadły:
w kategorii szkół podstawowych - Wiktoria Gorwa z Dąbcza i w kategorii
gimnazjów - Magdalena Mitula z Rydzyny.

Tym razem o przyrodzie

Przedstawienie zatytułowane "Najmniejszy bal świata" to historia
Królowej Migawki, która rzucając zaklęcie na swoich rodziców wy-
słała ich na inną planetę. Tylko że życie bez mamy i taty nie było
wesołe. Dlatego Królowa Migawka postanowiła odnaleźć rodzi-
ców. W poszukiwaniach towarzyszyli jej: Pokurcz, Oczko w Raj-
stopie, Lis, Komar, Ciarki i Zegarek. Spektakl w Teatrze Animacji
w Poznaniu obejrzeli pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w
Rydzynie. Po przedstawieniu mogli porozmawiać z aktorami, któ-
rzy zeszli ze sceny i chętnie odpowiadali na wszystkie pytania. 

Dzieci z Przed-
szkola Publicznego
w Rydzynie skorzys-
tały z zaproszenia
do złożenia wizyty w
Galerii Fryzur w
Lesznie. Przy okazji
poznawania zawodu
fryzjera maluchy
chętnie siadały na
fotele, by samemu
skorzystać z usług.
Po wyczerpującym
spotkaniu dzieciaki
zregenerowały siły
w pizzerii.

W ciemnościach grudniowych wieczo-
rów można dostrzec domek administra-
cyjny przy zbiorniku w Dąbczu. zdjęcie
przesłał nam jeden z naszych czytelni-
ków. 
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Garść informacji o wynikach
uczniów z Gimnazjum w Rydzy-
nie, którzy startowali w konkur-
sach przedmiotowych
organizowanych przez Kurato-
rium Oświaty. 

Do etapu rejonowego dostali
się uczniowie, którzy przekroczyli
wymaganą liczbę punktów:

chemia – gimnazjum reprezen-
tować będzie Paulina Otto z klasy
III b,

język angielski – do etapu rejo-

nowego przeszedł Szymon Szew-
czyk z kl. III a,

język niemiecki – sukces odnio-
sła Karolina Leśniarek z kl. II d. 

Do kolejnego etapu konkursu z
języka polskiego „Złota Żaba”
przeszedł Maciej Tobółka, uczeń
kl. III c. W konkursie biologicznym
Salamandra sukces odnieśli Ma-
ksymilian Stróżycki z kl. I a, Adam
Szczerbal z kl. III c, Malwina Ma-
tyla z kl. I b, Maciej Tobółka z kl. III
c i Dawid Adamczak z kl. III b. 

Dobre wyniki gimnazjalistów

Koncert Julii Sawickiej, mieszkanki gminy Rydzyna, był główną
atrakcją wycieczki do Poznania dla grupy uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej w Rydzynie i nauczycielki Anny Nowak. A że wyjazd
odbył się 11 listopada, to przy okazji uczniowie wzięli udział w im-
prezie z okazji święta ulicy św. Marcina. Nie omieszkali skoszto-
wać rogali marcińskich. Potem w dobrych nastrojach udali się do
Filharmonii Poznańskiej na koncert Julii Sawickiej "Project Sting.
Fields of Soul Symfonicznie” z towarzyszeniem Lwowskiej Aka-
demickiej Orkiestry Symfonicznej pod batutą Zinaidy Ostaficzuk. 

Siedem Cudów Świata - Piramidę Cheopsa, Wiszące Ogrody Se-
miramidy w Babilonie, świątynie Artemidy w Efezie, posąg Zeusa
Olimpijskiego, Mauzoleum w Halikarnasie, Kolos Rodyjski - posąg
Boga Słońca Heliosa i Latarnię Morską na wysepie Faros w Ale-
ksandrii - zobaczyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Rydzynie.
W podróż zabrał ich Stanisław Sielicki, autor scenicznej wyprawy.
Uczniowie klas od pierwszych do piątych zostali zaangażowani
do zabawy. Niektórzy mieli okazję poczuć się jak Faraon i Kleo-
patra. 

Czym zajmuje się weterynarz, już wiedzą dzieci z grupy Kotki z
Przedszkola Publicznego w Rydzynie, które zostały zaproszone
do odwiedzenia Gabinetu Weterynaryjnego w Rydzynie. Była to
lekcja nie tylko o tym, w jaki sposób leczy się zwierzęta. Była to
również lekcja odpowiedzialności. Właściciele muszą swoje zwie-
rzaki otaczać miłością i troską, muszą też wykazać się cierpliwo-
ścią. 

Po raz drugi uczniowie Szkoły Podstawowej w Rydzynie wzięli udział
w ogólnopolskiej akcji pod hasłem „Mamy Niepodległą”. Polegała ona na
bezpłatnym wysłaniu przez dzieci 400 okolicznościowych kartek z życze-
niami do bliskich i znajomych z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 

Pomysł akcji wyszedł z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. 

Mamy Niepodległą

Która zabawka najbardziej i najmilej kojarzy się z dzieciństwem?
Oczywiście miś, który doczekał się swojego święta. 25 listopada
obchodzono je w Przedszkolu Publicznym w Rydzynie. W Świa-
towym Dniu Pluszowego Misia dzieci wykonały prace plastyczne
przedstawiające ulubione i ukochane zabawki. 

Ponad dwie tony kasztanów z przeznaczeniem na dokarmianie zwie-
rząt zebrali uczniowie Szkoły Podstawowej w Rydzynie. W akcję najbar-
dziej zaangażowali się najmłodsi. Najwięcej kasztanów zebrała kl. II c.

Kasztanowe zbiory
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Być może nie wszyscy wiedzą,
że od wiosny 1916 r. do listopada
1918 r. właśnie w tym miejscu
znajdował się obóz jeniecki dla ofi-
cerów. Komendantem był mjr von
Mermerty. Obóz był przeznaczony
dla 380 jeńców. 

"Wyspę zamkową, jak również
wielki trawnik od strony wschod-
niej, okolono podwójnymi płotami z
drutu kolczastego. Konstrukcję
ogrodzenia stanowiły drewniane
pale o wysokości 3 metrów, w
dwumetrowych odstępach, między
którymi rozpięto drut kolczasty co
15 cm. Pomiędzy rzędami ogro-
dzenia była droga do wartowników.

Co kilkadziesiąt metrów posta-
wiono drewniane budki strażnicze.
Oficyny zamkowe, które były ogro-
dzone, zajmowała załoga obo-
zowa" - czytamy w książce. 

Pierwszymi, którzy trafili do
obozu, byli prawdopodobnie jeńcy
rosyjscy, następnie francuscy.
Przetrzymywani w obozie uczest-
niczyli w różnych zajęciach i szko-
leniach, uprawiali sport. Mieli
prawo do odbywania praktyk reli-
gijnych. W miesiącu jeniec mógł
wysłać 2 listy i 4 pocztówki.
Wszystkie przesyłki były cenzuro-
wane. 

"Jeńcy francuscy mogli wysyłać
korespondencję pod wskazany
adres, natomiast jeńcy rosyjscy
wysyłali korespondencję do Ko-
penhagi, gdzie mieścił się Mo-
skiewski Komitet Pomocy dla
Jeńców Wojennych. Dopiero stąd
poczta była rozsyłana do miejsc
docelowych". 

Obóz w Rydzynie miał własne
monety. 

Autorem tekstu jest Eugeniusz
Śliwiński, który razem z Barbarą
Ratajewską dokonał wyboru mate-
riałów wykorzystanych w publika-
cji. Wydanie książki było wsparte
przez: miasto Leszno, Towarzy-
stwo Przyjaciół Muzeum Okręgo-
wego i Muzeum Okręgowe w
Lesznie. 

Naczelna Dyrekcja archiwów Państwowych i archiwum Pań-
stwowe w Lesznie polecają wydawnictwo pt. "Południowo-
zachodnia Wielkopolska w latach I wojny światowej". Są w
niej informacje dotyczące zamku w Rydzynie.

Jeńcy na Zamku

Mikołajkowo i na sportowo bawiono się 6 grudnia w hali sportowej
w Dąbczu. Przedszkolaki z grup Biedronki, Elfy i Smerfy razem z
rodzicami rywalizowali w różnych konkurencjach. Dodatkowo
mamy sprawdziły swoje siły w przeciąganiu liny, a ojcowie roze-
grali turniej piłki nożnej. Wygrała reprezentacja Smerfów. Kiedy
opadły sportowe emocje, w hali pojawił się Święty Mikołaj z wor-
kiem, w którym były słodycze dla dzieci. Fundatorem prezentów
był burmistrz Kornel Malcherek. Tego dnia wystąpił w roli pomoc-
nika Mikołaja. Dodatkową atrakcją festynu był kiermasz ozdób
świątecznych. 

W listopadzie mieszkańcy na chwilę przenieśli się do Polski
sprzed ponad 300 lat. Barokowa Rydzyna była sceną dla Mię-
dzynarodowego Festiwalu Saskiego Rydzyna – Poniec – Leszno.
Wydarzenie wypełniły barwne korowody, rekonstrukcja bitwy pod
Poniecem, a także inscenizacje dworskich zwyczajów.  Festiwal
zakończył się spektaklem "Letnie igraszki i uczta u księcia Suł-
kowskiego", który wystawiono w Zamku. Z kolei na rynku odbył
się pokaz historyczny. W festiwalu wystąpiły grupy rekonstruk-
cyjne z Polski i Niemiec. 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Dąbczu serdecznie
dziękuje wszystkim osobom, które wsparły organizację za-
bawy andrzejkowej. Dochód z imprezy zostanie przekazany
na zakup sprzętu multimedialnego i książek, z których ko-
rzystać będą uczniowie naszej szkoły. 

Rydzyński Ośrodek Kultury zorganizował wernisaż "Niebo wiary w
cuda - poetyckie impresje Tomasza Kowalczyka do fotograficz-
nego świata Macieja Narkuna". Wystawa w Zamku w Rydzynie
rozpoczęła się koncertem fortepianowym w wykonaniu Piotra
Wiese z Berlina.

Grudzień to pracowity miesiąc dla św. Mikołaja, na którego cze-
kały między innymi przedszkolaki z Kłody, Pomykowa, Jabłonnej
i Kaczkowa. No i doczekały się, a za swoją cierpliwość zostały
nagrodzone upominkami. 
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Gimnazjum w Rydzynie ma zdolną wokalnie młodzież. Piosenki
wykonywane przez uczniów są atrakcją niejednego spotkania. 

"My maluchy przyrzekamy być od dziś przedszkolakami" - takie
słowa wypowiedziały dzieci z młodszej grupy Misie w Przedszkolu
w Kłodzie. Pamiątką z pasowania są zdjęcia i dyplomy. 

W leszczyńskiej lokomotywowni zjawiły się dzieci z Przedszkola
w Dąbczu. Była wizyta m.in. w warsztacie, w którym remontuje
się maszyny. Dzieci zajrzały do parowozu i szynobusu. Nauczy-
cielki dziękują pracownikom PKP CARGO za możliwość odwie-
dzenia lokomotywowni. 

11 listopada o 11:11 na 11 km

11 listopada o godzinie 11.
11 rozpoczął się II Bieg Nie-
podległości w Rydzynie.
trasa liczyła 11 kilometrów.
Start wyznaczono przy
zamku w Rydzynie, na której
stanęło ponad trzysta osób.
Wśród nich byli doświad-
czeni biegacze, ale z 11-kilo-
metrową trasą chcieli
zmierzyć się także ci, którzy
na bieganie decydują się
okazjonalnie. 

Biegacze ruszyli w kierunku
rynku, potem skierowali się w
stronę zbiornika. Trzeba go było
obiec dookoła i już potem ruszać w
stronę mety. Usytuowano ją przy
Środowiskowej Hali Sportowej.
Biegacze wpadali na metę zmę-
czeni, ale uśmiechnięci. 

W kategorii open mężczyzn
pierwszy na mecie był Krzysztof
Szymanowski z Kościana. Paweł
Barszowski z Leszna zajął miejsce
drugie. Michał Kumolka z Leszna
był trzeci na pudle. 

W kategorii open kobiet najlep-
szy wynik miała Agata Gluma z
Rydzyny, która jednocześnie była
najlepszą zawodniczką z gminy
Rydzyna. Katarzyna Miedzińska z
Kościana znalazła się na pozycji
drugiej, za nią była Justyna Knaf-

lewska z Leszna. Tomasz Musiał z
Rydzyny okazał się najszybszym
mieszkańcem gminy Rydzyna,
otrzymał także nagrodę dyrektora
Rydzyńskiego Ośrodka Kultury,
która została ufundowana z myślą
o jedenastym zawodniku na
mecie. Najstarszym uczestnikiem
biegu był 64-letni Janusz Śliwiński
z Rydzyny.

Była również kategoria zawod-
ników reprezentujących służby
mundurowe. Bezkonkurencyjni w
tej klasyfikacji byli wojskowi. Pierw-
sze miejsce na podium należało do
Krzysztofa Szymanowskiego.
Drugi był Michał Kumolka, trzeci
Dawid Wiśniewski. Nagroda ko-
mendanta miejskiego Policji w
Lesznie trafiła do Pawła Sakowi-
cza.

Bartłomiej Kędzia z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Radomicku
otrzymał wyróżnienie od komen-
danta miejskiego Państwowej
Straży Pożarnej w Lesznie. Na-
groda dowódcy 4. Zielonogór-
skiego Pułku Przeciwlotniczego
oraz Wojskowego Stowarzyszenia
Sportowego GROT trafiła do naj-
szybszej kobiety w mundurze -
Magdaleny Senftleben.

Organizatorami Biegu Niepo-
dległości byli: Urząd Miasta i
Gminy w Rydzynie oraz Rydzyński
Ośrodek Kultury. 


