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Nella urodziła się zdrowa, ale ma rok i nie potrafi sie-
dzieć. Nie raczkuje, nawet nie próbuje. Sama nie
chwyci zabawki. Jest ofiarą choroby, która zaatako-
wała, gdy dziecko miało zaledwie miesiąc. - Wal-
czymy i nie poddajemy się - mówi tata dziewczynki.

Łukasz Maćkowiak i Joanna Mi-
chalak pochodzą z Kaczkowa.
Teraz mieszkają w Lesznie. Nella
była ich wyczekiwanym dzieckiem.
Rodzice liczyli dni do jej narodzin.
Nie mogli się doczekać chwili, gdy
będą ją trzymać w ramionach.
Nella urodziła się 15 stycznia 2015
roku. Na świecie pojawiła się o
godz. 12. 32. - Była śliczna i przede
wszystkim zdrowa - wspomina Łu-
kasz. 

Poród odbył się książkowo, bez
powikłań. Nella dostała 9 punktów
w skali Apgar. Po dwóch dniach
została wypisana do domu. I nic nie
zwiastowało dramatu, który zaczął
się, gdy Nella miała cztery tygod-
nie. 

- Pewnego dnia pojawiła się wy-
soka temperatura. Lekarz uspoka-
jał nas, że nie dzieje się nic złego.
Tyle że przez trzy dni gorączka nie
ustępowała, a temperatura szła w
górę. Postaraliśmy się o skierowa-
nie na badania. Wyniki moczu były
złe, stwierdzono obecność bakterii.
Ze względu na wiek Nelli dosta-
liśmy skierowanie do szpitala w
Lesznie. Lekarze uważali, że
nasza córka ma grypę, co komplet-
nie nas zaskoczyło - Łukasz przy-
pomina pierwsze godziny pobytu w
szpitalu. 

Następnego dnia gorączka
spadła, tyle że pojawiły się drgawki
i nasilały się.

- Zaczęło się od drgania kącika
ust i oczka, a następnego dnia
drżało całej jej ciało. Stan był kry-
tyczny. Trudno opisać, co czuliśmy
- głos Łukasza załamuje się na
chwilę. 

Rodzice czuwali przy dziecku,
także tej krytycznej nocy, kiedy za-

częli myśleć, że to koniec. 
- Przez znajomych zacząłem

szukać innego szpitala. Dostałem
namiary na trzy placówki i ze
względu na odległość i jak naj-
szybszy transport wybraliśmy Poz-
nań - kontynuuje Łukasz. 

Zaintubowana Nella karetką
została przewieziona do szpitala w
Poznaniu. Około godziny 15 była
na oddziale, przed północą lekarze
mieli pełną diagnostykę. 

- Nie było żadnej bakterii w or-
ganizmie Nelli, nie miała wirusa
grypy. Lekarze powiedzieli nam
coś, co nami wstrząsnęło. Stwier-
dzili zapalenie opon rdzeniowo -
mózgowych z rozległym zapale-
niem mózgu. Nie było wiadomo,
skąd to się wzięło - wspomina Łu-
kasz. 

Badanie rezonansem magne-

tycznym potwierdziło trwałe uszko-
dzenie lewej półkuli mózgu, aż w
12 procentach. W tym wszystkim
był cień nadziei na poprawę, ale
wymagało to przede wszystkim
czasu i rehabilitacji. Lekarze nie
mówili jednoznacznie, że to, co
zniszczyła choroba jest całkowicie
nieodwracalne. 

- Mózg dziecka jest elastyczny
- Łukasz powtarza za lekarzami. -
Dlatego zaraz po szpitalu zaczę-
liśmy walkę o wszystko, o nasze
dziecko.

Przez osiem pierwszych dni
Nella leżała na oddziale intensyw-
nej terapii, a miesiąc na neurologii. 

- I dopiero tam zaczęło do nas

docierać, co się dzieje. Nella nie
słyszała, nie widziała, nie ruszała
się, miała problemy z piciem -
mówi Joanna. 

Rodzice czuli strach, przeraże-
nie, ból każdego skrawka duszy. 

- Na intensywnej terapii mog-
liśmy być z dzieckiem tylko dwie
godziny dziennie, ale już na neuro-
logii czuwaliśmy przy niej cały
czas. Lekarze kazali nam ją obser-
wować. Naszym zadaniem było
sprawdzanie, czy słyszy. Pamię-
tam, jak uderzaliśmy łyżeczką w
brzeg łóżeczka. Liczyliśmy na naj-
mniejszy grymas - opowiada Łu-

(dokończenie na str. 6)

Joannie i Łukaszowi nikt nie mówi: macie niepełnosprawne dziecko. - Rodzina
powiedziała nam: “bierzemy się do pracy”. No to walczymy razem, dla Nelli. 
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Pani Krystyna piecze pączki od
zawsze, a przepis dostała od bra-
towej. 

- Wypróbowałam go raz, drugi i
trzeci. Pączki za każdym razem są
smaczne - zapewnia mieszkanka
Rydzyny. I zaraz dodaje, że piecze
pączki tylko w karnawale. Ciast-
kami najchętniej częstują się
bliscy, chociaż mąż pani Krystyny
nie przepada za pączkami świeżo
upieczonymi. Dlatego sięga po nie
dopiero następnego dnia. 

- Ktoś do mnie wpadnie, częs-
tuję go pączkami. Odwiedzam są-
siadów, zabieram kilka. Sama też
zjem jednego czy dwa - mówi Kry-
styna Biernaczyk, która zdra-
dziła nam przepis na udane
pączki. 

Cztery żółtka mieszamy z 4 ły-
żeczkami cukru i 4 szklankami
mąki poznańskiej. Potem do
garnka wlewamy półtorej szklanki
mleka i dodajemy do niego 3/4
kostki margaryny do pieczenia,
którą rozpuszczamy. Do innego
naczynia wlewamy pół szklanki
mleka (ma być lekko ciepłe) i do-
dajemy 9 dag drożdży, trochę
cukru i łyżkę mąki oraz odrobinę
soli. Masę zostawiamy do wyroś-
nięcia. Potem wszystkie składniki

razem mieszamy i wyrabiamy
ciasto. Trzeba się do tego przyło-
żyć, by masa była dobrze napo-
wietrzona. Odrywamy po kawałku
ciasta i wyrabiamy pączki. Do każ-
dej porcji dodajemy powidła, zle-
piamy całość i smażymy na
smalcu. Ważne, by pieczenie roz-
począć od tej strony, która była le-
piona. Potem pączki przewracamy
na drugą stronę. Jeszcze chwilę
smażymy i wyciągamy do ostu-
dzenia. Gotowe pączki można po-
sypać cukrem pudrem lub
wiórkami kokosowymi, można
także polać lukrem. Jak kto lubi. 

Pączek ma prawie 400 kalorii. Kto by je liczył w Tłusty Czwar-
tek, który zwiastuje zbliżający się koniec karnawału. W zapu-
sty nie wypada nie zjeść chociaż jednego pączka. Znakomite
piecze Krystyna Biernaczyk z Rydzyny. Aż trudno im się
oprzeć. Są puszyste i słodkie. 

Karnawałowe pączki

Jeśli chcesz zostać strażakiem, to nadarza
się okazja. Ochotnicza Straż Pożarna w Rydzy-
nie czeka na nowe osoby, które zasilą szeregi
jednostki. 

Wymagania stawiane kandydatom: ukoń-
czone 18 lat, dyspozycyjność i bardzo dobry stan
zdrowia. Chętni proszeni są o kontakt e - mai-
lowy: pd998@wp.pl 

Chcesz zostać strażakiem?

Rydzyna z Unią Leszno
Zawodnicy Unii Leszno zostali

głośno powitani w Rydzynie. Na
ich cześć powiewały biało - niebie-
skie flagi. 

Dla żużlowców zima to spokoj-
niejszy czas. Można go wykorzys-
tać na spotkania z kibicami. Jedno
z nich odbyło się w Szkole Podsta-
wowej w Rydzynie. Uczniowie zgo-
towali mistrzowskie powitanie
swoim ulubieńcom z Unii Leszno.
Byli ubrani w koszulki z emblema-
tami ukochanego klubu, mieli sza-
liki Unii, biało - niebieskie flagi i

pompony. 
Żużlowcy rozdawali autografy i

pozowali do zdjęć. Musieli także
sprawdzić swoje umiejętności na
torze. Grali w kapsle o puchar bur-
mistrza. Emocje były jak na sta-
dionie. W zaciętej walce wygrał
Piotr Pawlicki.

Szkoła Podstawowa w Rydzy-
nie była jedną z placówek odwie-
dzanych przez żużlowców w
ramach akcji “ZŁOTA15tka”. Auto-
rką scenariusza spotkania z żuż-
lowcami była Katarzyna Braszka. 

Miło nam poinformować, że wśród laureatów Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego "Twórczość plastyczna inspirowana mu-
zyką dawną" są mieszkanki naszej gminy. Drugie miejsce zajęła
Zuzanna Rybińska, wyróżniono Aleksandrę Łoś i Aleksandrę Ser-
wicką. Na wystawę pokonkursową w kaliskim Muzeum zakwalifi-
kowano prace: Hanny Maćkowiak, Dawida Skiby, Julii Smoły,
Agnieszki Stachowiak, Zuzanny Jankowiak i Szymona Kumolki.
Wszyscy są podopiecznymi Jerzego Koprasa, opiekuna Sekcji
Plastycznej w Rydzyńskim Ośrodku Kultury. Laureaci konkursu
dziękują Urzędowi Miasta i Gminy w Rydzynie za pomoc w zor-
ganizowaniu wyjazdu do Kalisza.

Kolejne drogi z oświetleniem 
Styczeń, ze względu na swoją aurę, nie sprzyja wszelkim robotom bu-

dowlanym. Mimo to w Kłodzie oraz przy wyjeździe z Nowej Wsi na Kąko-
lewo zamontowane zostały nowe lampy oświetlenia drogowego. W
pierwszym przypadku wymiana kosztowała około 24.000 zł, zaś w Nowej
Wsi - 37.000 zł. 

Fot. ROK
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Budżet jednogłośnie przyjęty
Na XIII sesji Rady Miejskiej Ry-

dzyny w dniu 18 grudnia ubiegłego
roku jednogłośnie został przyjęty
budżet Gminy Rydzyna na 2016
rok.

Planowe dochody szacowane
są w wysokości 26. 353. 923 zł. Do-
chody bieżące budżetu wynoszą
25. 538. 923 zł, natomiast dochody
majątkowe planowane są w wyso-
kości 815. 000 zł.

Z kolei planowe wydatki bieżące
(tj.: wynagrodzenia i pochodne oraz
pozostałe koszty działalności bie-
żącej, wydatki na obsługę długu,
dotacje, rezerwa ogólna budżetu i
inne) mają wynieść 22. 581. 329 zł.
Gmina Rydzyna w 2016 roku pla-
nuje wydatki majątkowe w wysoko-
ści 2. 472. 594 zł. Planowane
wydatki ogółem stanowią wartość
25. 053. 923 zł.

Gmina w przyszłorocznym bu-
dżecie planuje nadwyżkę budże-
tową w wysokości 1. 300. 000 zł,
która zostanie przeznaczona na
spłatę zobowiązań z tytułu zaciąg-
niętych kredytów, pożyczek oraz
emisji obligacji komunalnych, nato-
miast nie zaplanowano przychodów
budżetu.

W przedkładanym Radzie pro-
jekcie budżetu na 2016 roku jak co
rok główną pozycją po stronie wy-
datków są nakłady planowane w
dziale oświata w wysokości 11,78
mln zł, które stanowią prawie po-
łowę ogółu wydatków (47,02%). Na
bieżące utrzymanie jednostek
oświatowych (szkoły podstawowe i
gimnazjum) wraz z dowożeniem
uczniów do szkół zaplanowano na-
kłady w wysokości 9,15 mln zł, pod-
czas gdy na ten cel Gmina ma
otrzymać z budżetu państwa część
oświatową subwencji ogólnej w wy-
sokości 7,36 mln zł. Jak co roku
oświata wymaga dofinansowania
dochodami własnymi w wysokości
1,79 mln zł. W dalszym ciągu
zatem pogłębia się różnica pomię-
dzy otrzymywaną subwencją
oświatową a realnymi wydatkami
na to zadanie.

Gmina zamierza kontynuować
realizację zadań w zakresie po-
prawy bezpieczeństwa przy cią-
gach komunikacyjnych. W
przyszłym roku gmina planuje prze-
kazanie 625 tys. zł na pomoc finan-
sową dla powiatu leszczyńskiego;
na pomoc przy realizacji inwestycji
związanej z przebudową drogi po-
wiatowej nr 4801P na odcinku
droga krajowa nr 5 - Dąbcze oraz
budową chodnika w Tworzanicach.
Ponadto gmina Rydzyna planuje
pomoc dla miasta Leszna (w kwo-
cie 200 tys. zł) przy realizacji inwe-
stycji związanej z przebudową ul.
Jana Kiepury i ul. Jana Dekana w

Lesznie. Przy tych dwóch dużych
zadaniach zarówno powiat lesz-
czyński jak i miasto Leszno w 2016
r. będą ubiegać się o dofinansowa-
nie z budżetu państwa w ramach
programu pn. "Program rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej w latach 2016 - 2019",
gmina jest partnerem w obu projek-
tach. Ponadto wspólnie z powiatem
planuje się remont chodników w
ciągu dróg powiatowych (w Rydzy-
nie ul. Rzeczypospolitej oraz w
Robczysku i Kłodzie).

Gmina planuje m. in. liczne za-
dania drogowe, m. in.: "Przebu-
dowa drogi gminnej ul.
Leszczyńskiego w Rydzynie" (w
kwocie 250 tys. zł), "Przebudowa
drogi gminnej w Kaczkowie" (w
kwocie 209.300  zł), "Przebudowa
drogi gminnej Jana z Czerniny w
Rydzynie" (w kwocie 100 tys. zł.),
"Przebudowa drogi gminnej ul.  Łą-
kowa w Rydzynie (100 tys. zł),
"Przebudowa drogi gminnej Krótka
w Rydzynie (50 tys. zł) oraz rozpo-
częcie prac projektowych związa-
nych z przebudową drogi gminnej
w Jabłonnie, w Kłodzie i przebu-
dową mostu na Rowie Polskim, na
każde zadanie zaplanowano po 10
tys. zł. Na zadanie związane z
przebudową drogi w Kaczkowie
otrzymamy pomoc finansową z bu-
dżetu miasta Leszna 200 tys. zł.

Gmina planuje kontynuować za-
dania związane z rozbudową sieci

Budżet Gminy Rydzyna na 2016 rok przyjęty jednogłośnie.
wodociągowej i kanalizacyjnej w
Gminie Rydzyna w kwocie 150 tys.
zł, budowę wodociągu Rojęczyn -
Junoszyn - Jabłonna - I etap (100
tys. zł) oraz budowę oświetlenia
ulicznego w gminie Rydzyna w
łącznej kwocie 100 tys. zł.

Gmina w dalszym ciągu realizo-
wać będzie działania w zakresie
ochrony środowiska.

W przyszłym roku gmina zapla-
nowała 50 tys. zł na dotacje na do-
finansowanie budowy przydo-
mowych oczyszczalni ścieków i
usuwania azbestu.

W konsekwencji w budżecie na
2016 rok nakłady na działalność in-
westycyjną szacuje się w wysoko-
ści 2,47 mln zł (w tym 200 tys. zł
nakładów ujętych w WPF jako dłu-

goletnie zadania inwestycyjne), co
stanowi 9,87 proc. ogółu planowa-
nych wydatków.

Warto jeszcze raz nadmienić, że
sporym obciążeniem przyszłorocz-
nego budżetu będzie spłata zobo-
wiązań z tytułu kredytów, pożyczek
i emisji obligacji komunalnych,
Gmina planuje znacznie na koniec
2016 roku nominalnie zmniejszyć
poziom długu, mając na uwadze,
że w latach 2017 - 2018 prioryteto-
wym zadaniem będzie przebudowa
oczyszczalni ścieków w Rydzynie,
gdzie gmina będzie zobowiązana
do zabezpieczenia wkładu włas-
nego. Na realizację tego zadania w
wieloletniej prognozie finansowej
gminy w latach 2017 - 2018 zabez-
pieczono kwotę 2 mln zł jako wkład
własny, planowane dofinansowanie
ze środków UE w wysokości 85
proc. kosztów kwalifikowanych
całej inwestycji (szacowanej wstęp-
nie na 10 - 11 mln zł).

Niniejszym, działając w imieniu własnym, przepraszam Gra-
żynę Przybył oraz Ryszarda Przybył za wielokrotne i zawi-
nione naruszanie ich dóbr osobistych, które przybrało postać
rozpowszechniania kłamliwych i nieprawdziwych informacji
na ich temat, niezasadnego oskarżania ich o popełnienie prze-
stępstw, w tym przestępstwa zabójstwa, oraz cech, które suge-
rowały popełnianie przez Grażynę oraz Ryszarda Przybyłów
przestępstw, a także na nękaniu ich w sposób uporczywy po-
przez nachodzenie ich w domu i w pracy.

Nadto wskazuję, iż cechy oraz okoliczności, które zarzuca-
łem Państwu Przybył są nieprawdziwe i w rzeczywistości nie
miały miejsca. 

Jednocześnie wskazuję, iż zobowiązuję się do zaprzestania
dokonywania naruszeń dóbr osobistych Państwa Przybył w
przyszłości. Wacław Mróz

OSP Rydzyna wraz z Komendą Miejską Państwowej Straży Po-
żarnej w Lesznie i jednostkami OSP z ościennych gmin wzięła
udział w manewrach poświęconych ratownictwu na zamarzniętych
akwenach, które odbyły się na zbiorniku wodnym w Rydzynie.

Fot. Damian Gorwa
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Bezpieczniej do Leszna
Wielkopolski Urząd Woje-

wódzki w Poznaniu ogłosił zaak-
ceptowaną ostateczną listę
rankingowa projektów w Progra-

mie Rozwoju Gminnej i Powiato-
wej Infrastruktury Drogowej na lata
2016 - 2019. Zgłoszone przez po-
wiat leszczyński zadanie "Przebu-

dowa drogi powiatowej na odcinku
od drogi krajowej nr 5 do Dąbcza"
zostało ocenione bardzo wysoko i
ostatecznie uplasowało się na 6.
miejscu. 

Powiat leszczyński ogłosił już
przetarg na przebudowę tej drogi.
Zakończenie robót przewidziane
jest na koniec sierpnia 2016 roku. 

26 i 27 lutego do Dąbcza zjadą
gromady zuchowe podlegające
Komendzie Hufca ZHP Leszno.
Ugości ich Szkoła Podstawowa. 

W tych dniach zaplanowano
obchody Święta Zuchów, połą-
czone z Imieninami Zucha, a te
przypadają 29 lutego. Dlatego są
obchodzone co cztery lata. 

- Będziemy obchodzić również
Dzień Myśli Braterskiej - mówi dh
Sandra Ratajczak, drużynowa
Gromady Zuchowej Pracowite
Mrówki, która będzie gospoda-
rzem obchodów. 

Do Dąbcza przyjadą zuchy z
Pawłowic, Kąkolewa, Lasocic i
Ponieca. Będą także goście spoza
Hufca, czyli z Jarocina. 

- Motywem przewodnim będą
smerfy. W pierwszym dniu święta,
po świecowisku, zuchy obejrzą
bajki. Chcemy zorganizować fes-

tiwal piosenki zuchowej. Następ-
nego dnia planujemy różne zada-
nia. Jedno z nich będzie polegać
na budowie makiety smerfowego
lasu. Przewidujemy także tort imie-
ninowy - wylicza dh S. Ratajczak. 

Imieniny Zucha
Pączki z marmoladą i z kokosem, a także faworki serwowano na
spotkaniu Koła Gospodyń Wiejskich w Rydzynie. Domowych wy-
pieków spróbowały także zaproszone panie z zaprzyjaźnionego
KGW w Dąbczu. Spotkanie odbyło się  28 stycznia w Rydzyńskim
Ośrodku Kultury.

Zdrowia i jeszcze raz zdrowia
Maria Handkiewicz z Kłody i

Krystyna Kruszka z Tworzanek
mają wspólne życzenie urodzi-
nowe. Zdrowie jest najważniejsze. 

1 stycznia urodziny świętowała
K. Kruszka, a 29 stycznia M. Hand-
kiewicz. O jubilatkach pamiętali
przyjaciele z Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Rydzynie. Były życzenia i kwiaty. 

K. Kruszka ma dwie córki.
Jedna z nich mieszka na Śląsku.
Przyjechała do rodziców na święta
Bożego Narodzenia, a że urodziny
pani Krystyny przypadają 1 stycz-
nia, więc rodzina mogła je obcho-
dzić w większym gronie. - Byłam

bardzo zaskoczona prezentem od
męża - powiedziała nam Kry-
styna Kruszka, gdy zapytaliśmy o
urodzinowe upominki. Okazuje się,
że mąż kupił jej piękny pierścionek. 

M. Handkiewicz z Kłody uro-
dziła się 29 stycznia. Ma córkę
Magdalenę i 6 - letniego wnuka,
który ma na imię Iwo. Urodziny
jubilatka świętowała razem z bli-
skimi. - Moje życzenie urodzinowe
jest takie, to by dopisywało zdrowie
- powiedziała nam M. Handkie-
wicz. 

Dla jubilatek wystąpił Zespół
Śpiewaczy Rydzyniacy. 

W rydzyńskiej hali sportowej został podsumowany program "Lekkoatletyka dla każdego". Dzieci ze Szkół Pod-
stawowych w Rydzynie, Dąbczu i Kaczkowie startowały w konkurencjach lekkoatletycznych. Pani Monika Sę-
kowska zapowiedziała, że program będzie kontynuowany również w 2016 roku.
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Dwadzieścia cztery drużyny i
dwa dni grania, a na końcu zwy-
cięstwo zespołu Eden Green. Tak
można podsumować turniej halo-
wej piłki nożnej, zorganizowany
przez Ochotniczą Straż Pożarną w
Rydzynie. Dochód z zawodów tra-
fił na konto Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. 

Drugie miejsce zajął zespół Eu-
romebel. Trzecią drużyną na pudle
był FC Kłoda. Czwarta lokata przy-
padła Rezerwom Piasta. 

Turniej odbył się w Środowi-
skowej Hali Sportowej. Współor-
ganizatorem był Urząd Miasta i
Gminy w Rydzynie. 

Eden Green
z pucharem

Biznes Baby-Jagi
Baba-Jaga postanowiła porzucić świat bajek. Zburzyła leśną
chatkę, a w jej miejsce wybudowała pensjonat. Ze złośliwej
staruszki przeistoczyła się w kobietę biznesu. Tyle że świat
bez bajek nie jest fajny - to morał jaki płynie z przedstawienia
zatytułowanego "Biznes Baby-Jagi". Premiera odbyła się w
Przedszkolu w Jabłonnie.

Za organizacją spektaklu stał
nie kto inny, tylko nauczycielka
Grażyna Klefas. Co roku razem z
grupą rodziców przygotowuje
przedstawienia, które ściągają
publiczność z całej gminy. Na pre-
mierze "Biznesu Baby-Jagi" na wi-
downi trudno by "wcisnąć szpilkę".

- Nie chciałam organizować ko-
lejnego spektaklu, ale przyszli do

mnie rodzice i stwierdzili katego-
rycznie, że nie mogę się wycofać -
wspomina Grażyna Klefas. 

Dlatego napisała scenariusz z
pomocą Anny Szmecht, nauczy-
cielki w Szkole Podstawowej w Ry-
dzynie. Panie nawiązały do akcji
czytania dzieciom. W historię
wplotły postacie z bajek o Królew-
nie Śnieżce oraz Jasiu i Małgosi.
Główna bohaterka Baba-Jaga
uznała, że czytanie bajek to prze-
żytek, dlatego zdecydowała się po-
rzucić iluzję dla świata biznesu. W
miejscu chatki na kurzej łapce po-
stawiła pensjonat -. Tyle że bajki są
piękne - mówili Jaś i Małgosia, któ-
rzy postanowili przekonać nową
bizneswomen do powrotu do
świata rozbudzającego wyobraź-
nię. 

W przedstawieniu zagrali ro-
dzice, ale także ci, którzy jeszcze
niedawno sami byli przedszkola-
kami. 

- Zaczynam myśleć o przejściu
na emeryturę, ale już słyszę, że nie
mogę zrezygnować z przedsta-
wień. Nie da się tak łatwo od nich
odciąć - z uśmiechem dodaje G.
Klefas. 

Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Lesznie i Szkoła
Podstawowa w Dąbczu od kilku
lat współpracują ze sobą. Stu-
denci przyjeżdżają na praktyki do
Dąbcza, obserwują prowadzenie
lekcji, angażują się w przygotowy-
wanie imprez dla dzieci. Na po-
czątku lutego zorganizowali bal
karnawałowy dla uczniów z klas I-
III. 

- Współpraca układa się bar-
dzo dobrze - uważa Wojciech Ję-
drzejczak, dyrektor Szkoły

Podstawowej w Dąbczu. Przy-
pomina, że uczelnia z Leszna jest
Honorowym Przyjacielem szkoły. 

We współpracę wpisał się bal
karnawałowy dla najmłodszych
uczniów. 

- W organizację włączyli się
studenci pierwszego i drugiego
roku pedagogiki - mówi Monika
Kościelniak, wykładowca w
PWSZ w Lesznie. 

Bal przebierańców wypełniły
taniec, konkursy i zabawy. 

Studenci dzieciom
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kasz. 
Ze szpitala wyszli z listą zale-

ceń i lekarzy, do których musi trafić
mała Nella - neurolog, kardiolog, lo-
gopeda, neurologopeda, okulista,
foniatra i rehabilitant. 

- Tyle że przez pierwsze trzy ty-
godnie zamknęliśmy się w domu.
Nella po tym, co przeszła ,potrze-
bowała ciszy i spokoju. Tak jak my
- opowiada Joanna. 

Potem ruszyła lawina wizyt u le-
karzy. W kwietniu 2015 roku trafili
do Ośrodka Rehabilitacyjno - Wy-
chowawczo - Edukacyjnego w
Lesznie, gdzie Nella była podda-
wana rehabilitacji metodą Bobath.
Do tego wizyty u lekarzy, głównie
prywatnie. 

- Nie ma co liczyć na NFZ. Wi-
zytę u kardiologa wyznaczono nam
na kwiecień 2017 roku, przecież
tyle nie mogliśmy czekać. Nella po-
trzebowała okularów, ale NFZ za-

oferował refundację w wysokości 4
złotych. Okulary kosztowały 400
złotych - wylicza Łukasz. 

Starania rodziców dały efekty.
Nella słyszy w 100 procentach.
Widzi, chociaż musi nosić okulary.
Rodzice, głównie mama, ćwiczą
kilka razy dziennie. Do terapii
wzroku wykorzystują specjalne
książki w kolorach białym i czar-
nym. Nad łóżeczkiem dziecka wisi
karuzela, która emituje różnokolo-
rowe światła i obrazki. Niestety,
choroba zbiera dalsze żniwo. 

- Niedawno powiedziano nam,
że główka córki przestała rosnąć.
Podejrzewano zrośnięcie szwów
czaszkowych. Przez chwilę znów
czuliśmy strach, ale jest dobrze.
Główka rośnie, tyle że powoli. Po-
jawił się jednak kolejny problem,
guz w okolicach żeber. Czekamy
na diagnozę - mówi Joanna. 

- Najlepsza wiadomość dla nas
jest taka, gdy lekarz z uśmiechem
stwierdza, że nie ma potrzeby nas

Nella
dok. ze str. 1

widzieć, bo to oznacza postęp. Cie-
szymy się, że idzie ku lepszemu -
śmieje się Łukasz. 

Kiedy rozmawiamy, Nella siedzi
w objęciach mamy. Wygląda na
zdrowe dziecko. 

- Dzieci w jej wieku raczkują,
chodzą, a Nella nawet sama nie
usiądzie, bo ma zbyt małe napięcie
mięśniowe. Teraz stosujemy me-
todę Vojty. Cztery razy dziennie
uciskamy określone miejsca, by
wyzwolić odruch. Ze Stanów Zjed-
noczonych sprowadziliśmy spe-
cjalny kombinezon, który
wzmacnia kręgosłup i obręcz bar-
kową. Niestety, nie był refundo-
wany, a kosztował 2000 złotych.
Nella będzie potrzebowała ortez na
nóżki, w przyszłości może pioniza-
tora. Wymaga stałej rehabilitacji, to
kosztuje kilkaset złotych miesięcz-
nie. Terapia wzroku odbywa się we
Wrocławiu. Joanna i Nella jeżdżą
pociągiem, bo ja nie mogę co pią-
tek zwalniać się z pracy. Chcemy
wysłać córkę na turnus rehabilita-
cyjny, pięciodniowy kosztuje około
2000 złotych. I nie ma co liczyć na

refundację. Dochodzą inne wy-
datki, ale nawet gdyby trzeba było
sprzedać wszystko albo nawet pra-
cować całą dobę, zrobimy to - do-
daje Łukasz. 

Kiedy rozmawiamy, między
nami łasi się kot o imieniu Niko. Na-
leży do Nelli. Dwa miesiące temu
pojawił się w domu i od razu poło-
żył się przy główce dziecka. Tak
jakby wyczuł chorobę. Do Leszna
trafił z hodowli spod Inowrocławia.
Właścicielka wzruszona historią
Nelli poprosiła tylko o odebranie
zwierzaka, opłacenie szczepień i
rodowodu. Niko łasi się do dziew-
czynki, czasami szturchnie ją
łapką, przytuli się, ułoży tuż obok.
Nella reaguje, to dobrze. 

Choroba Nelli scaliła młodych
rodziców. Nie żalą się, nie zała-
mują. Nikt nie mówi im: macie nie-
pełnosprawne dziecko. 

- Rodzina powiedziała nam
“bierzemy się do pracy”. No to wal-
czymy razem - dla Nelli, naszego
skarbu - zapewnia Łukasz.

JUSTYNA RUTECKA - SIADEK 

- Ona jest jakby nasza - powiedziała Małgorzata John, sołtys
Kaczkowa gdy zapytaliśmy o koncert charytatywny na rzecz
małej Nelli. Zebrano dużo, prawie 8000 złotych. 
Impreza odbyła się w świetlicy w Kaczkowie. Organizacją zajęli
się Fundacja Centrum Sztuki Integracja i Małgorzata John. Na
scenie pojawiły się dzieci i młodzież, które w ten sposób dołożyły
swoją cegiełkę pomocy dla chorej dziewczynki. Publiczność nie
zawiodła. 
Kilkanaście dni temu w Kaczkowie odbył się kolejny koncert cha-
rytatywny. Wystąpił Chór Nauczycieli Gminy Rawicz. Pieniądze
zebrane ze sprzedaży biletów przeznaczono na rehabilitację
Nelli. 

Niko pierwszego dnia położył się przy główce Nelli, tak jakby wy-
czuł chorobę. 
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Pod koniec stycznia otwarto
oferty na przebudowę dróg ul. Łą-
kowej oraz Leszczyńskiego w Ry-
dzynie. W przypadku tej pierwszej
jest to kontynuacja, więc można
powiedzieć, że ulica ta w całości
będzie już utwardzona. Ul. Lesz-

czyńskiego z kolei w znacznym
stopniu ułatwi mieszkańcom do-
jazd do nowego ronda.

Zakres robót ul. Leszczyń-
skiego obejmuje położenie 200-
metrowego dywanu asfaltowego
wraz z kanalizacją deszczową
oraz ciągiem pieszo - rowerowym.
Na ul. Łąkowej będzie natomiast
kostka brukowa. 

W chwili obecnej oferty spraw-
dzane są pod względem formal-
nym i na dniach powinny zostać
podpisane umowy.

Przetargi rozstrzygnięte

Gry planszowe przeżywają re-
nesans. Wciągają w świat zabawy,
a jednocześnie uczą planowania,
logicznego myślenia, przewidywa-
nia i bycia fair play. To tak w skró-
cie.

Od 2015 roku w Szkole Podsta-
wowej w Kaczkowie dzieci bawią
się i uczą na warsztatach gier plan-
szowych "Matematyka dla każ-
dego: Wszystko Gra!". Na zajęcia
zapisało się około 30 uczniów z klas
IV - VI. Na spotkania przychodzi
mniej więcej połowa.

- Mamy około trzydziestu gier,
ale ciągle uczymy się nowych. Nie-
które z nich cieszą się większą po-
pularnością, są po prostu hitem. To
na przykład Splendor. Uczniowie
chętnie grają w Żółwie z Galapa-
gos, Kolejkę, Monopoly, 7 Smoków
czy Story Cube. Lista jest długa -
wylicza pedagog szkolny Kata-
rzyna Kowalczyk, która razem z
nauczycielką matematyki Kingą
Murawską prowadzi spotkania z
grami planszowymi.

Otacza nas świat multimediów.

Bez trudu można mieć dostęp do
internetu. Przez całą dobę telewizja
bombarduje informacjami.

- Nasza szkoła dysponuje kom-
puterami, tabletami czy tablicami
multimedialnymi. Wszystko jest do
dyspozycji uczniów. My chcemy za-
oferować dzieciom coś zupełnie in-
nego - tłumaczy K. Kowalczyk. -
Gry planszowe uczą interakcji z
drugim człowiekiem. Pokazują,
czym jest myślenia strategiczne i
planowanie. Dzieci uczą się pono-
sić porażki i podnosić z nich, bo gra
toczy się dalej.

Gry wyzwalają emocje, które
łączą ludzi.

- Gramy w szkole, a potem
dzieci idą do domu i zachęcają do
zabawy rodzeństwo, rodziców czy
znajomych. To ciekawa forma spę-
dzania wolnego czasu - dodaje K.
Kowalczyk. 

Szkoła jest jednym z uczest-
ników Ligi Gier Planszowych.
Więcej informacji można znaleźć
na stronie internetowej
www.liga-gier-planszowych.pl

Planszówki górą

Fot. SP w Kaczkowie 

Nie marnuję czasu
Jako kilkulatek bał się głośnego warkotu silników żużlo-
wych. W pierwszej klasie szkoły podstawowej tata zaczął go
zabierać na mecze. Obecnie Marek Lutowicz z Kłody jest jed-
nym z juniorów Unii Leszno.

- Jako dzieciak interesowałem
się żużlem. Marzyłem o byciu za-
wodnikiem Unii Leszno. W gim-
nazjum zapytałem rodziców, czy to
możliwe. Tata był nastawiony po-
zytywnie, a mama dała się przeko-
nać. Tyle że rodzice postawili
warunek - żużel nie może być
ważniejszy od nauki. Wyniki nie
mogą spaść, a nawet mają być
lepsze - opowiada 18 - letni
Marek. Stara się łączyć naukę w
Zespole Szkół Technicznych w
Lesznie z tym, co robi w Unii
Leszno. To nie takie proste. Od
rana lekcje, potem treningi, trzeba
jeszcze zająć się motorem. Marek
robi prawo jazdy, to też zabiera
czas. Bywa, że chłopak wraca do
domu dopiero późnym wieczorem. 

- Czasami marzę tylko o poło-
żeniu się spać - wyznaje. 

Gdy Marek miał 15 lat, w poło-
wie sezonu postanowił zapisać się
do szkółki Unii Leszno. Na trening
poszedł z tatą. Trener Roman Jan-
kowski zaproponował, by na ko-
lejne spotkanie kandydat na
żużlowca przyszedł z obojgiem ro-
dziców. 

- Na tym następnym treningu
rodzice podpisali dokumenty.
Zaraz potem kupili mi kevlar i kask.
Motor oferował klub - wspomina
M. Lutowicz. 

Pierwsza jazda nie była prosta.
Marek nie umiał posługiwać się
sprzęgłem, nie wychodziło rusza-
nie, ale na łuku jakoś szło. 

- Stres był za tym pierwszym
razem, ale nie minął do teraz.
Czuję go na każdym treningu, bo
mi zależy. Staram się iść do
przodu, robić postępy i wykazywać
się. Nie chcę, by mój trening był
czasem straconym . 

Kiedy zaczynał, w szkółce było

ich może z dziesięciu. Do klubu
należą ci, w których pokładane są
nadzieje. To: Dominik Kubera, Bar-
tek Smektała i Marek Lutowicz.
Zdali już licencję, ale Markowi nie
przyszło to łatwo. W drugim roku
szkółki złamał rękę. Stało się to na
ostatnim treningu, na trzy dni
przed zdawaniem licencji. Marek
wywrócił się na tor, upadek wyglą-
dał groźnie. Werdykt lekarza - zła-
mana ręka, eliminacja z treningów
na prawie na dwa miesiące. 

- Po jakimś czasie zaliczyłem
kolejny upadek, także na treningu.
Uszkodziłem kolano, a ból był gor-
szy, niż gdy złamałem rękę - wspo-
mina młody żużlowiec. 

Licencję zdał dopiero nie-
dawno, w trzecim roku jazdy. Je-
chał w Lesznie - na torze, który
dobrze zna. 

Zdanie licencji dzieli się na
kilka etapów. Najpierw jest jazda
indywidualna. Nie można zaliczyć
upadku ani defektu z własnej winy.
No i trzeba to wszystko zrobić w
wyznaczonym czasie. Potem jest
wyścig czterech zawodników. Nie
ma znaczenia, który dojedzie
pierwszy, byleby zmieścić się w
czasie i nie spowodować wy-
padku, nie zrobić krzywdy komuś i
sobie. Zdanie licencji kończy test
wiedzy z przepisów i budowy mo-
toru. Marek zdał egzamin. 

Jak każdy młody zawodnik ma
marzenia. Przede wszystkim, by
na żużlu zbudować swoją przy-
szłość. Jak to się uda, to żeby kie-
dyś wystartować w Grand Prix i
powalczyć o tytuł mistrza świata. 

- Wiem, że długa droga przede
mną. Dlatego staram się jak naj-
więcej pracować. Zwracam uwagę
na błędy, słucham Romana Jan-
kowskiego i Adama Skórnickiego.
Biorę do siebie uwagi bardziej do-

świadczonych kolegów. 
Mimo że bardzo podoba mu się

ostry styl jazdy Duńczyka Petera
Kildemana, zawodnika Unii
Leszno, sam jeździ spokojnie.
Chce się rozwijać, a kolejna kon-
tuzja oznacza eliminację z trenin-
gów i zawodów. Trzeba także
szanować innych. Każdy chce cało
dojechać do mety. 

W ubiegłym roku Marek zaliczył
5 startów w zawodach młodzieżo-
wych. Dobrze mu poszło w Memo-
riale Rycerzy Speedwaya w
Zielonej Górze. Wygrał pierwszy
swój bieg, odkąd jeździ. W zawo-
dach zdobył 6 punktów. 

Mimo że wiele razy wyjeżdżał
na tor, nadal czuje stres, jak za
pierwszym razem. 

- Najbardziej denerwuję się
przed zawodami, ale kiedy siadam
na motor i wyjeżdżam na stadion,
emocje opadają, a luz czuję, gdy
jestem pod taśmą. To fajne uczu-
cie - tłumaczy. 

M. Lutowicz jest w drugiej kla-

sie technikum pojazdów samocho-
dowych. Liczy, że jego przyszło-
ścią będzie żużel. Alternatywą
będą studia, najlepiej w Akademii
Wychowania Fizycznego. 

- Teraz najważniejsze jest na-
branie doświadczenia - dodaje. W
spełnieniu marzeń pomagają ro-
dzice. Pomoc zaoferował również
samorząd gminy Rydzyna, który
obiecał wsparcie talentu młodego
żużlowca. 

Fot. Iza Bosa
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Według rankingu, jaki opubliko-
wał portal www.samorzad.pap.pl
gmina Rydzyna znalazła się na
218. miejscu w skali całego kraju w
ujęciu całkowitej wartości zainwes-
towanych środków unijnych na te-
renie poszczególnych gmin. 

W gminie Rydzyna w ramach
perspektywy finansowej na lata
2007 - 2013 zrealizowano projekty
z dofinansowaniem z Unii Europej-
skiej na łączną kwotę 304 030
887,72 zł. Dane dotyczą podpisa-
nych umów o dofinansowanie pro-
jektów unijnych na dzień 30
czerwca 2015 roku, przy uwzględ-

nieniu kosztów niekwalifikowanych.
Chodzi o fundusze ze środków UE
na lata 2007 - 2013, dostępnych w
ramach programów operacyjnych:
Infrastruktura i Środowisko, Inno-
wacyjna Gospodarka, Kapitał
Ludzki, Pomoc Techniczna, Roz-
wój Polski Wschodniej, a także po-
szczególnych RPO. 

Godnym odnotowania jest fakt,
że nasza gmina wyprzedziła w ran-
kingu choćby naszych sąsiadów,
czyli takie miasta jak: Leszno, Ra-
wicz, Kościan czy Gostyń oraz
ościenne gminy z naszego po-
wiatu.

Gmina Rydzyna liderem Raszków w finale

Zwycięstwem Ochmana Rasz-
ków zakończył się półfinał Pu-
charu Polski edycji wielkopolskiej
w tenisie stołowym, który w mi-
nioną niedzielę został rozegrany w
hali sportowej w Dąbczu. Pod-

opieczni Jana Harlaka w końcowej
klasyfikacji wyprzedzili Polonię
Śmigiel i Wamet Dąbcze. 

Liderujący w II lidze grupy połu-
dniowej zawodnicy z Raszkowa
odnieśli przekonujące zwycięstwo.
Ochman w Dąbczu pokonał naj-
pierw Polonię Śmigiel 4:1, a na-
stępnie wygrał 4:0 z Wametem
Dąbcze. W spotkaniu, którego
stawką było zajęcie drugiej lokaty,
śmiglanie pokonali gospodarzy 4:1.

Tenisistom stołowym podczas
niedzielnych zmagań kibicowała
licznie zgromadzona publiczność.
Imprezę poprowadzili DJ-e ekipy
Duży Spokój oraz raper Kaczi.

Polonia Śmigiel - Wamet Dąb-
cze 4:1

Ochman Raszków - Polonia
Śmigiel 4:1

Ochman Raszków - Wamet
Dąbcze 4:0

Fot: Sekm
a

Fundacja Wolność i Demokra-
cja organizuje projekt "Tropem Wil-
czym. Bieg Pamięci Żołnierzy
Wyklętych". Po raz pierwszy chce
w nim uczestniczyć Szkoła Pod-
stawowa w Kaczkowie. 

Projekt biegowo - edukacyjny
organizowany będzie po raz
czwarty w Polsce. Jest oddaniem
hołdu żołnierzom polskiego po-
dziemia antykomunistycznego i
antysowieckiego, którzy działali w
latach 1944 - 1963. 

Biegi w kilkudziesięciu miejs-
cach w Polsce odbędą się 28 lu-
tego. Do pokonania będzie
dystans 1963 m - wskazuje na
datę śmierci ostatniego Żołnierza
Wyklętego Józefa Franczaka
pseudonim Lalek. Działał 24 lata w
konspiracji. Zginął 21 października
1963 roku. W czasie obławy za-
strzelili go funkcjonariusze SB. 

Zgłoszenia do biegu w Szkole
Podstawowej w Kaczkowie należy
kierować na adres: Kacz-
kowo2016.TropemWilczym@onet.
eu

Tropem 
Wilczym

Między Dąbczem a Lesznem

Jazda na łyżwach, wizyta w
wojsku i gra w kręgle - to niektóre
z atrakcji zimowych wakacji zorga-
nizowanych w Szkole Podstawo-
wej w Dąbczu. Były to zajęcia o
charakterze profilaktyczno - tera-
peutycznym. 

W pierwszym tygodniu ferii
udział w nich brało 13 osób, w dru-
gim 12. Każdy dzień wypełniały
zajęcia organizowane w pobliskim
Lesznie i Rydzynie. Był wyjazd na

lodowisko i kręgielnię oraz do kina.
Dzieci odwiedziły Radio Elka,
uczestniczyły w lekcji muzealnej i
warsztatach historycznych. W pro-
gramie ferii była wizyta w Jedno-
stce Wojskowej (na zdjęciu). Dzieci
zostały zaproszone na spektakl do
Rydzyńskiego Ośrodka Kultury. 

Opiekunem dzieci był nauczy-
ciel Janusz Solnicki. Zajęcia dofi-
nansował Urząd Miasta i Gminy w
Rydzynie. 

Koło Gospodyń Wiejskich w Kłodzie zaprasza na biesiadę z
okazji Dnia Kobiet. Odbędzie się 5 marca w Świetlicy Wiejskiej. Ob-
chody święta kobiet rozpoczną się o godz. 18. W tym roku będzie
to wspólna biesiada z Kołami Gospodyń z Rydzyny i Tarnowej Łąki.

Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbczu obchodziło pierwszą rocznicę po-
wstania po reaktywacji. Spotkanie jubileuszowe odbyło się w lutym. Wię-
cej o tym wydarzeniu w kolejnym wydaniu gazety. 

Pierwsza rocznica Koncert dla babć i dziadków w wykonaniu dzieci z grupy Kotki z
Przedszkola Publicznego w Rydzynie był zatytułowany "Przeboje
z dawnych lat". Nie ma się co dziwić, że gości rozczuliły nie tylko
utwory z lat ich młodości, ale także występy małych wokalistów i
tancerzy.

Fot. Beata M
usielak

Rydzyński Ośrodek Kultury zorganizował ferie dla dzieci. Poza
zajęciami świetlicowymi były wyjazdy do Leszna - na kręgielnię,
lodowisko i pływalnię, do kina i sali zabaw. Łącznie z oferty sko-
rzystało 40 dzieci. Dodatkową atrakcją były dwa przedstawienia
przygotowane przez aktorów Teatru ART - RE z Krakowa. 

Fot. ROK w Rydzynie
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29 stycznia to ważna data w his-
torii Rydzyny. Tego dnia w 1945
roku miasto wyzwolono spod hitle-
rowskiej okupacji. W nocy z 27 na
28 stycznia 1945 roku w okolicy
Kłody pojawił się duży oddział nie-
miecki z Dywizji Pancernej "Gross
Deutschland", który z ustawionych
wzdłuż drogi dział ostrzeliwał od-
działy radzieckie z 3. Armii I Frontu
Ukraińskiego. W tym czasie grupy
Niemców plądrowały miasto. Za wy-
wieszenie polskich flag areszto-
wano i rozstrzelano pod murem
cmentarza ewangelickiego ośmioro
młodych mieszkańców Rydzyny:
Stefana Bieniaszka, Jadwigę Ole-
sińską, Adelę Płaczek, Stanisława
Tomczaka, Romana Drewniaka,
Edmunda Kuźniaka, Piotra Kokota,

Czesława Grzędę. Ich groby wraz z
pomnikiem znajdują się na cmenta-
rzu parafialnym w Kłodzie. Na tym
samym cmentarzu upamiętniono
również poległych w czasie całej II
wojny światowej. Rankiem następ-
nego dnia - 29 stycznia - pierwsi żoł-
nierze radzieccy pojawili się na
Kłodzie. 30 stycznia radość z wy-
zwolenia przyćmił pożar Zamku.
(cyt. za K. Winnicka)

W tym roku prócz tradycyjnego
złożenia kwiatów oraz zniczy w
Miejscach Pamięci oraz na grobach
rozstrzelanych towarzyszyły głów-
nie imprezy sportowe, organizo-
wane m. in. przez Mateusza Gzyla
wraz z burmistrzem Kornelem Mal-
cherkiem jak i szkoły podstawowe. 

W piątek natomiast rydzyńska
młodzież wraz z Unijną Rydzyną w
efektowny sposób uczcili rocznicę
tamtych wydarzeń. 

71. rocznica wyzwolenia Rydzyny

Przy wykonaniu obowiązków
nałożonych ustawą zachodziła
potrzeba ogłoszenia i przeprowa-
dzenia konkursu ofert na realizację
zadań publicznych miasta i gminy
Rydzyna na 2016 rok, w zakresie
kultury fizycznej i sportu. 

W związku z ogłoszeniem kon-
kursu, burmistrz powołał komisję
konkursową, która dokonała roz-
strzygnięcia konkursu ofert na wy-
konanie zadań publicznych w
zakresie kultury fizycznej i sportu
miasta i gminy Rydzyna w 2016,
roku, przez organizacje prowa-
dzące działalność pożytku publicz-
nego na łączną kwotę: 90.000 zł.

W wyniku prac komisji zostały
rekomendowane oferty:

a) Rydzyńska Akademia Pił-
karska dotacja - 10.500 zł

b) Klub Sportowy Dąbcze dota-
cja - 9.000 zł

c) Rydzyński Klub Sportowy Ry-
dzyniak Rydzyna dotacja - 54.000 zł

d) Klub Koszykarski Rycerze
Rydzyna dotacja - 10.500 zł

e) Klub Sportowy Sfinks Ry-
dzyna dotacja - 6.000 zł

Pieniądze rozdysponowane

Uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Rydzynie ba-
wili się na balu karnawałowym. Impreza odbyła się w Rydzyńskim
Ośrodku Kultury. 

Fot. SP w Rydzynie 

Jak witać Nowy Rok, to
tylko z Kołem Gospo-
dyń Wiejskich w Dąb-
czu. Z ich zaproszenia
na zabawę skorzystało
75 osób. Organizatorki
zadbały o każdy szcze-
gół. Przystroiły salę,
przygotowały poczęstu-
nek i zapewniły szam-
pańskie humory.
Dochód z sylwestra bę-
dzie przeznaczony na
działania KGW. Fot. KGW w Dąbczu 

Mateusz Głowacz przez ko-
lejne trzy lata pełnić będzie obo-
wiązki prezesa Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego w Ry-
dzynie. Wyboru dokonano 29
stycznia w trakcie Walnego Ze-
brania. 

Spotkanie posłużyło podsumo-
waniu trzyletniej pracy władz
bractwa. Podkreślono, że w mi-
nionej kadencji wypełniano zada-
nia statutowe, plusem była
współpraca z różnymi środowis-
kami i instytucjami, co przyczy-
niało się do propagowania
strzelectwa sportowego. W trakcie
zebrania wybrano władze Kurko-
wego Bractwa Strzeleckiego na
trzyletnią kadencję. Na prezesa

ponownie wybrano Mateusza Gło-
wacza. Stanowisko wiceprezesa
piastuje Jerzy Koczorowski, skarb-
nika - Andrzej Kuźma, a sekretarza
- Leszek Dulat. Członkiem Za-
rządu został Jan Marciniak. Grze-
gorz Gindera jest
przewodniczącym Komisji Rewi-
zyjnej, na członków wybrano Ta-
deusza Szulca i Mariana
Banasika. Przewodniczącym Sądu
Koleżeńskiego został Piotr Pazoła,
a członkami komisji Zygmunt Gło-
wacz i Stanisław Bujak. 

Zmieniono kilka zapisów w sta-
tucie, które umożliwią rozszerzenie
działalności o sprawy związane z
kolekcjonerstwem broni. Członko-
stwo honorowe uzyskał brat Wie-
sław Musiał. 

Prezes bez zmian
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- Najbardziej podobało mi się
spotkanie z Agatą Młynarską. Ład-
nie wyglądała, była bardzo miła i
dostałam od niej autograf - powie-
działa nam Karolina Kumolka z
Rydzyny. Jest laureatką II Ogól-
nopolskiego Konkursu Pla-
stycznego "Dla mojej Babci, dla
mojego Dziadka" - edycja ło-
wicka. Gala wręczenia nagród od-
była się 18 stycznia w Warszawie.

Finał konkursu zorganizowano
w Urzędzie Dzielnicy Bielany.
Wśród gości gali były znane
osoby, m. in.: Zofia Czernicka, Mi-
chał Olszański i Conrado Moreno.
W tej edycji rolę Honorowej Babci
pełniła dziennikarka Agata Mły-
narska, wokalista Krzysztof Cu-
gowski wystąpił jako Honorowy
Dziadek. Oboje wręczali nagrody.
Zdjęcia z nimi, ale także innymi
znanymi osobami, są wśród pa-
miątek, które do Rydzyny przy-
wiozła 8 - letnia Karolina. Zajęła
trzecie miejsce w kategorii mło-
dych artystów w wieku od 6 do 12
lat. 

Do Warszawy Karolina poje-
chała z babcią i bratem Szymo-
nem. 

- Kiedy wrócili, córka była prze-
jęta, a jednocześnie zachwycona -
wspomina Beata Kumolka,
mama Karoliny. - Mimo że przy-
jechali w nocy, nie było mowy o
spaniu. Chyba jeszcze przez go-
dzinę słuchałam o tym, co działo
się w czasie gali.

Karolina za zajęcie 3. miejsca
dostała piękne nagrody, które
przydadzą się młodej artystce. To

farby, kredki i pędzle. 
- Dostałam sztalugę, ale jesz-

cze jej nie używałam - powiedzia-
łam nam 8 - latka. 

Karolina jest jedną z pod-
opiecznych Jerzego Koprasa,
który prowadzi zajęcia Sekcji Pla-
stycznej w Rydzyńskim Ośrodku
Kultury. Dziewczynka bardzo dużo
maluje. 

- Na moich pracach widać przy-
rodę - kwiaty i zwierzęta - opo-
wiada Karolina. Jej brat Szymon
także uczęszcza na zajęcia do J.
Koprasa. 

Dodajmy, że wśród laureatów
konkursu była jeszcze jedna
mieszkanka naszej gminy. Ale-
ksandra Łoś zajęła 3. miejsce w
kategorii wiekowej od 13 do 16 lat. 

Gala z gwiazdami

Fot. ROK w Rydzynie 

Do grudniowej gazety "Ry-
dzyna Tu i Teraz" wkradł się błąd.
Chodzi o kolorowy dzień, który
odbył się w Szkole Podstawowej w
Dąbczu, a nie jak błędnie podałam
w Rydzynie. Pomysł organizacji
takiego dnia wyszedł od Samo-
rządu Uczniowskiego. W każdy

ostatni piątek miesiąca uczniowie i
nauczyciele wybierają ze swoich
szaf ubrania w konkretnym kolo-
rze. W listopadzie na szkolnych
korytarzach i w klasach dominował
niebieski.
JUSTYNA RUTECKA - SIADEK 

Sprostowanie
Fot. Szkoła Podstawowa w Dąbczu

6 stycznia w ponad 400
miejscowościach w Pol-
sce zorganizowano Or-
szaki Trzech Króli.
Jeden z nich odbył się w
Rydzynie. Mieszkańcy
przeszli ulicami miasta,
podążając za królami:
Kacprem, Baltazarem i
Melchiorem. Na rynku
wspólnie pokłonili się
nowo narodzonemu Je-
zusowi, Maryi i Józefowi
oraz przekazali im dary
mirrę, złoto i kadzidło. 
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Nie było pustych puszek. Z
każdej wysypywały się pieniądze.
I po zliczeniu nie było ich mało.
Gmina Rydzyna do Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy doło-
żyła prawie 15.000 zł! 

Finał WOŚP był planowany od
kilku miesięcy. Rejestracja sztabu
i wolontariuszy, szukanie sponso-
rów, organizowanie występów. 

- Wydaje się, że to nic takiego,
ale roboty przy tym sporo - mówi
Sławomir Zygner, szef sztabu
WOŚP, który działał przy Ry-
dzyńskim Ośrodku Kultury.

W dniu finału, 10 stycznia,
działo się, oj działo. Od rana
gminę wzdłuż i wszerz przemie-
rzało 44 wolontariuszy. 

- Tego dnia nie było za ciepło,
ale dbaliśmy o wolontariuszy.
Mogli się ogrzać w ROK - u. Tam
na nich czekała gorąca herbata i

ciasta upieczone przez koła gos-
podyń wiejskich. Mieliśmy bigos
przygotowany przez Jadłodajnię
Łukasza Wawrzyniaka i Lilianę
Szewczyk, sołtys Kłody - wspo-
mina S. Zygner. 

Popołudniu otwarto drzwi Ry-
dzyńskiego Ośrodka Kultury, a
mieszkańców zaproszono na wy-
stępy, koncerty, do kawiarenki i
sklepiku WOŚP. W międzyczasie
schodzili się wolontariusze, trwało
liczenie pieniędzy. To była działka
Danuty Barygi i Ryszarda Stankie-
wicza z Rydzyńskiego Ośrodka
Kultury. 

- W Rydzynie biją serca Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W tym roku mocno i głośno. Dzięki
temu udało się zebrać 14. 866 zło-
tych i 44 grosze. Do puszek trafiło
także 46,45 euro - podsumowuje
szef sztabu. 

Mamy 14.866,44 zł! 

Czuję wielką radość
W sierpniu 2015 roku siostra Tadea trafiła do parafii w Ry-
dzynie. Postanowiła podzielić się wrażeniami z naszymi czy-
telnikami. 

Otrzymałam misję na placówkę
do Rydzyny. Najbardziej podoba
mi się mały rynek, na środku któ-
rego jest wielki pomnik Trójcy
Świętej. Obok rynku jest królewski
Zamek, w którym młode pary po
ślubie w kościele przeżywają uczty
weselne. Blisko rynku znajduje się
parafialny kościół pod wezwaniem
św. Stanisława Biskupa. Wspa-
niałe ekipi parafii współpracującej
ze sobą owocują w życiu parafial-
nym. 

Ks. Proboszcz Wojciech ra-
dosny i otwarty na pomysły para-
fian nie tylko się nimi cieszy, ale
pomaga im je realizować. Ks. Wi-
kary Konrad ma złote ręce do
pracy i jest miłośnikiem muzyki,
więc ubogaca dziecięcym chór-
kiem niedzielną mszę św. oraz gra-
niem na gitarze roraty. Ks.
Stanisław - emeryt, zasłużony w tej
parafii, nadal gorliwie służy wier-
nym modlitwą i posługą w konfes-
jonale. 

Od 1920 roku w parafii pracują
Siostry Dominikanki. Siostra Prze-
łożona Emma katechizuje w

Szkole Podstawowej w klasach II -
VI. Ma zdolności artystyczno - or-
ganizacyjne, więc przygotowuje z
dziećmi z różnych okazji przedsta-
wienia. Na XV Dzień Papieski św.
Jana Pawła II zorganizowała
krótką inscenizacje zatytułowaną
"Życie Karola", którą dzieci ode-
grały przed mszą w 3 aktach: życie
Lolka, ksiądz Karol i papież Woj-
tyła. W inscenizacji wzruszające
były dwa momenty, gdy mama
przekazała Lolkowi różaniec jako
skarb wiary, a tata po śmierci żony
oddał go Matce Bożej. Insceniza-
cja pomogła lepiej przeżyć dzie-
ciom i ich rodzicom Dzień
Papieski. W niedziele Misyjną
dzieci ubogaciły liturgię mszy św.
niosąc różne dary do ołtarza,
ubrane kolorowo, symbolicznie
przedstawiały 5 kontynentów
świata. Przeżyłam piękne chwile,
gdy Europę symbolizowała rodzina
niosąc do ołtarza Biblię. Trzeba też
wspomnieć o Siostrze Danieli. Jest
zakrystianką i gorliwie troszczy się
o czystość i wystrój kościoła.

Wielką radość przeżyłam z ser-

decznego przyjęcia mnie w para-
fii. Ks. Proboszcz obdarzył mnie
dużym zaufaniem, powierzając mi
raz w miesiącu przygotowanie ro-
dziców i chrzestnych do chrztu ich
dzieci. Objęłam też w parafii troskę
o Żywy Różaniec, który trwa już
ponad 50 lat. Na przestrzeni tego
czasu rozwijał się dzięki zaanga-
żowaniu ludzi świeckich i liczy
obecnie 20 Róż. W październiku
2015 roku wszystkie Róże zostały
włączone do Jasnogórskiej Ro-
dziny Różańcowej, która darzy
swoich członków duchowymi przy-
wilejami. We wrześniu prosiłyśmy
Ks. Proboszcza, że pragniemy
prowadzić w parafii modlitwę do
Bożego Miłosierdzia w piątki o
godz. 15. Ku naszej radości Ks.
Proboszcz nie tylko się zgodził, ale
bardzo się ucieszył z tej inicjatywy.
Dał nam pomoce i sam uczestni-
czy w tej modlitwie. Z okazji Roku
Miłosierdzia coraz więcej wiernych
przychodzi na tę modlitwę.

Cieszymy się, że należymy do
Wielkiej Rodziny Dominikańskiej.
Przeżywamy Rok Jubileuszowy
800 - lecia istnienia Zakonu Św.
Dominika, który zostawił nam du-
chowe dziedzictwo: troskę o zba-
wienie dusz. Dlatego nasza
założycielka Sługa Boża Matka
Kolumba Białecka towarzyszyła
modlitwą i swoją obecnością cho-
rym i samotnym w drodze do

nieba. To bogate dziedzictwo na-
szych założycieli staramy się kon-
tynułować w naszej codzienności,
chodząc po domach niosąc lu-
dziom w podeszłym wieku radosną
nadzieję o wiecznym życiu w
Domu Ojca. Słuchamy pięknych
świadectw ich życia z wiarą oraz
gdy dzielą się z nami troskami -
pełnych miłości i czasem cierpie-
nia o zbawienie swoich dzieci i
wnuków.

Kochani, piękna to misja - oto-
czyć szacunkiem i miłością ludzi w
podeszłym wieku. Gdy byłam w Af-
ryce, widziałam, jak starsi są da-
rzeni wielkim szacunkiem, nazwani
jako "żywe biblioteki", mądrości dla
młodych. Nie ma tam domu star-
ców, lecz babcie i dziadkowie po-
zostają do śmierci w swoich
rodzinach służąc z miłością swoim
dzieciom albo są obsługiwani
przez nie. Pozwólcie, Kochani, że
przytoczę Wam cenne słowa Św.
Jana Pawła II z jego Listu do osób
w podeszłym wieku: "Mówiąc o lu-
dziach starych, muszę zwrócić się
także do młodych z zachętą, aby
towarzyszyli im swoją obecnością.
Wzywam Was, Młodzi Przyjaciele,
byście traktowali ich wielkodusznie
i z miłością. Starsi potrafią dać
Wam znacznie więcej, niż możecie
sobie wyobrazić". 

SIOSTRA TADEA


