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W 2014 roku rozpoczęła się bu-
dowa nowego skrzydła w szkole
Podstawowej w dąbczu. rozpo-
częcie tegorocznego roku szkol-
nego połączono z oficjalnym
zakończeniem inwestycji - str. 1 i 6. 

nowe inwestycje w gminie -
strona 2. 

co się działo na dniu Wiat-
raka? O tym na str. 8 i 9. 

Po zakończeniu zbiorów odby-
wają się dożynki. Polecamy mi-
gawki z tych wydarzeń - str. 11. 

Pachnie nowym

Inwestycja została zaplano-
wana jeszcze w poprzedniej ka-
dencji samorządu. 

- Dla mnie to bardzo ważna
chwila - w czasie uroczystości
otwarcia mówił Grzegorz ję-
drzejczak, poprzedni burmistrz
gminy rydzyna. - Dzięki deter-
minacji obecnego samorządu
spełniła się obietnica, że to
skrzydło powstanie. Deklaracja
została złożona na ubiegłorocz-
nym rozpoczęciu roku. 

Goście uroczystości, zarówno
reprezentujący wojewodę wielko-
polskiego, jak i marszałka woje-
wództwa, podkreślali, że

stu pięćdziesięciu pięciu uczniów ma szkoła Podstawowa w
dąbczu. By każdemu zapewnić dobre warunki nauki, nie było
wyjścia - trzeba było rozbudować bazę. inwestycja ruszyła w
2014 roku. W sierpniu tego roku otwarto nowe skrzydło, w
którym są cztery nowocześnie wyposażone sale lekcyjne, ga-
binet dyrektora i sekretariat. na szkolnych korytarzach usta-
wiono szafki, które są do dyspozycji uczniów.
Przeprowadzono remont w starej części szkoły. Odnowiono
korytarz, który łączy się z nową częścią. 

samorządy wkładają wiele wy-
siłku, by budynki szkół wyglądały
dobrze. Widać inwestowanie w
oświatę. 

Budowa w Dąbczu kosztowała
niemal półtora miliona złotych.
Całość pieniędzy wyłożyła gmina. 

- Gratuluję tego nowego bu-
dynku, który stwarza lepsze wa-
runki do nauki - to głos
Jarosława Wawrzyniaka, staro-
sty powiatu leszczyńskiego. 

1 września wiele słów kiero-
wano do uczniów, nauczycieli i ro-
dziców. 

Eugenia Kaczmarowska z Za-
rządu Fundacji im. Tadeusza Ło- Kilka miesięcy temu zespół tańca Ludowego Moraczewo

otrzymał zaproszenie do udziału w iX sPOtKaniU GrUP
FOLKLOrYstYcznYcH PraGa 2015.

- Uznałam, że jest to doskonała okazja do zaprezentowania folkloru i
tradycji naszego regionu oraz poznania kultury zespołów z różnych czę-
ści świata - mówi instruktorka Patrycja Maciejewska. 

Dzięki uprzejmości wielu sponsorów i zaangażowaniu rodziców od 23
do 26 lipca tancerze z młodszej i starszej grupy mieli przyjemność zapre-
zentowania się na praskich scenach. Wyjazd był również okazją do zwie-
dzania Złotego Miasta oraz integracji między zespołami. W festiwalu
wzięły udział 72 grupy, m.in.: ze Szwajcarii, Estonii, Austrii, Grecji, Fran-
cji, Niemiec, Chin oraz Polski. Łącznie zaprezentowało się ponad 2000
artystów. Moraczewo dostało gromkie i zasłużone brawa. 

Wyjazd zespołu był możliwy dzięki wsparciu sponsorów, władz gminy
Rydzyna oraz powiatu leszczyńskiego.

puszańskiego i Zbigniew Mocek z
Rady Fundacji podkreślali, że
Szkoła Podstawowa w Dąbczu
nosząca imię wybitnego peda-
goga, na co dzień wciela w życie
jego idee. 

- Wiemy o tym, bo śledzimy
wasze sukcesy - dodał zbigniew
Mocek. - Życzymy wam, by te
nowe obiekty dobrze wam służyły. 

- Drodzy uczniowie życzę
wam szóstek i tego, byście w
szkole znaleźli nie tylko wiedzę -
mówił Kornel Malcherek, bur-
mistrz gminy rydzyna. - Wiem,
że rodzice mocno przeżywają
pierwszy dzień szkoły, ale doło-
żymy starań, by wasze dzieci były
pod dobrą opieką. Jako samorzą-
dowcy doceniamy starania nau-
czycieli, bo od ich pracy zależy
rozwój naszej małej ojczyzny.

Wszystkiego dobrego w nowym
roku szkolnym życzę pracowni-
kom administracji placówek
oświatowych, bo to dzięki nim
szkoły i przedszkola sprawnie
działają. 

Zwieńczeniem uroczystości
było poświęcenie nowego
skrzydła. Przecięto także wstęgę.
Wspólnie zrobili to: Kornel Mal-
cherek, Grzegorz Jędrzejczak,
Piotr Giera, właściciel firmy
Usługi Budowlane, która posta-
wiła nowe skrzydło oraz Wiktoria
Gorwa, przewodnicząca Samo-
rządu Szkolnego. 

Chwilę potem do nowych klas
wbiegli rozemocjonowani ucznio-
wie. Ich miny świadczyły o tym,
że marzyli o takich klasach. 

Więcej zdjęć na str. 6

Czterdzieści pięć lat temu powstało Koło numer 11 Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Rydzynie. Tak ważne wydarzenie wy-
maga szczególnej oprawy. Święto Koła obchodzone będzie w sali balowej
Zamku w Rydzynie. Uroczystość honorowym patronatem objęli burmistrz
Kornel Malcherek i Jarosław Wawrzyniak, starosta powiatu leszczyń-
skiego. Jubileusz będzie połączony z I Regionalnym Przeglądem Chórów
i Zespołów Śpiewaczych. 

Wydarzenie zaplanowano 27 września. Początek godzina 14. 

45 lat minęło
Moraczewo w Pradze
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Jest absolutorium

Budżet ubiegłorocznego roku
został zrealizowany na dobrym po-
ziomie zarówno po stronie docho-
dów, jak i wydatków. Mimo
trudnego otoczenia makro- i mi-
kroekonomicznego był to kolejny
zadowalający rok w sferze realiza-
cji dochodów budżetowych. Do-
chody w 2014 r. wyniosły 24,5 mln
zł i były o 3,33 proc. wyższe niż w
2013 r. Wydatki ogółem wyniosły
25,1 mln zł, z tego 4,2 mln zł prze-
znaczono na zadania inwesty-
cyjne. 2014 rok zamknął się
deficytem budżetu w kwocie
605.000 zł, który został sfinanso-
wany przychodami z obligacji ko-
munalnych.

Analiza realizacji wydatków bu-
dżetowych ukazuje, że 16,79 proc.
przeznaczono na inwestycje. Wy-
dano na ten cel 4,21 mln zł. In-
westowano w przedsięwzięcia z
zakresu infrastruktury społecznej,
drogowej i ochrony środowiska. In-
westycje w przeszło 40 proc. (tj. 1.
7 mln zł) zostały dofinansowane
środkami z Unii Europejskiej. 

Burmistrz Rydzyny podsumo-
wując na sesji wykonanie ubiegło-
rocznego budżetu stwierdził, że był
to budżet trudny, ale nakierowany
na inwestycje, ze szczególnym
uwzględnieniem na absorpcję
środków zewnętrznych.

Burmistrz Kornel Malcherek po
podjęciu przez Radę Miejską
uchwał dotyczących udzielenia ab-
solutorium za ubiegły rok, jak rów-
nież za pozytywną ocenę
sprawozdań finansowych, świad-
czącą o dobrym wykonaniu bu-
dżetu w 2014 r., podziękował
swojemu poprzednikowi burmist-
rzowi Grzegorzowi Jędrzejcza-
kowi, który w znacznej mierze
wykonywał ubiegłoroczny budżet,
radom miejskim obu kadencji, dy-
rektorom gminnych jednostek or-
ganizacyjnych, kadrze kiero-
wniczej i pracownikom Urzędu
Miasta i Gminy, sołtysom, zarzą-
dom Powiatu Leszczyńskiego obu
kadencji - za harmonijną współ-
pracę przy wspólnie realizowanych
zadaniach.

na Vii sesji rada Miejska rydzyny w dniu 10 czerwca br. jed-
nogłośnie udzieliła absolutorium burmistrzowi Kornelowi
Malcherkowi za wykonanie budżetu miasta i gminy rydzyna
w 2014 rok.

28 maja rydzyński magistrat dostał informację o przyznaniu bezzwrotnej
pomocy finansowej w kwocie 103.969,51 zł przez Agencję Nieruchomości
Rolnych Oddział w Poznaniu na doprowadzenie do właściwego stanu
technicznego drogi w Kłodzie - wzdłuż osiedla domów mieszkalnych, tuż
za Kombinatem 2000. W dniu 9 czerwca została podpisana umowa w sie-
dzibie Agencji. W zadaniu pod nazwą: "Doprowadzenie do właściwego
stanu technicznego drogi od km 0+000 do km 0+142 na działkach 615/3.
615,/5. 671/6. 617/12. 617/15 w miejscowości Kłoda, gm. Rydzyna", która
przewidywała, że nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej
grubości 8 cm wraz z krawężnikami, wykonaniem odwodnienia, kończąc
na rozłożeniu warstwy humusu i obsianiem tych miejsc trawą. Prace nad
tą drogą rozpoczęły się już w lipcu. W chwili obecnej droga została ukoń-
czona i oddana do użytku.

Okres wakacyjny to idealny moment na przeprowadzenie niezbędnych na-
praw w placówkach oświatowych. Tak też się dzieje w naszej gminie. Od-
świeżenia wymagały m. in. sale w SP w Dąbczu. W rydzyńskim gimnazjum
w sali chemicznej wyłożono nowe płytki pod zlew oraz ułożono nowy chod-
nik na terenie boiska. Przeniesiono również bibliotekę w miejsce obecnej
salki sportowej. W SP w Rydzynie (w tzw. Maladze) odnowiono sekretariat
oraz salę nr 10 zaś w "czerwonej szkole" wyremontowano dwie sale jak i
wymieniono instalację elektryczną z systemem dzwonka. Dodatkowo należy
wspomnieć, że każda z remontowanych sal zostanie wyposażona w insta-
lację niezbędną do zainstalowania sprzętu audiowizualnego.

Gmina Rydzyna otrzymała dotację ze środków finansowych Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie przebudowy dróg gmin-
nych w miejscowości Dąbcze oraz Maruszewo. Dofinansowania udzie-
lono w kwocie 137. 250 zł.  W dniu 11 czerwca 2015 r. Burmistrz Miasta i
Gminy Rydzyna ogłosił przetarg nieograniczony na przebudowe ww. dróg.
Po zapoznaniu się z ofertami przetarg wygrała firma Drogomel z Góry.
Pierwsze efekty można już zobaczyć w Maruszewie. Wartym uwagi jest
fakt, że jest to I etap robót na tych drogach. Termin ukończenia prac prze-
widziany jest na połowę października. 

Już od kilku dni można korzystać z nowego chodnika w Tworza-
nicach. Była to wspólna inwestycja powiatu leszczyńskiego i
gminy Rydzyna, która wyłożyła 20.000 zł. Gotowy jest już chod-
nik w Jabłonnie. W najbliższym czasie gmina przewiduje kolejne
inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych.
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10 lat wspomagają dzieci

Wczesne wspomaganie to in-
tensywne działania mające na celu
stymulowanie funkcji odpowie-
dzialnych za rozwój psychomoto-
ryczny i komunikację małego

to już dziesięć lat funkcjonowania Powiatowego zespołu Wczesnego Wspomagania rozwoju
dzieci, który działa w specjalnym Ośrodku szkolno - Wychowawczym w rydzynie. Od sa-
mego początku wspomaganiem obejmujemy dzieci z różnymi problemami rozwojowymi, a w
szczególności: z niepełnosprawnością umysłową i ruchową, uszkodzonym wzrokiem i słu-
chem, autyzmem i zaburzeniami sprzężonymi.

dziecka od chwili wykrycia niepeł-
nosprawności do czasu podjęcia
przez dziecko nauki w szkole.
Wczesne wspomaganie to także
pomoc udzielana rodzicom w na-

bywaniu przez nich umiejętności
postępowania z dzieckiem w za-
kresie określonym przez indywi-
dualny program wczesnego
wspomagania.

W tym roku szkolnym zespół
będzie prowadził terapie: logope-
dyczną, surdologopedyczną, pe-
dagogiczną, surdopedagogiczną,
tyflopedagogiczną, integracji sen-
sorycznej i hipoterapię.

PZWWRD ma bogatą bazę dy-
daktyczną i specjalistów posiada-
jących pełne kwalifikacje do pracy
z niepełnosprawnym dzieckiem.
Kadra oferuje profesjonalną radę i
pomoc oraz wsparcie. Dziecko ob-
jęte terapią realizuje od 4 do 8 go-
dzin indywidualnych bezpłatnych
zajęć. Warunkiem przyjęcia
dziecka jest posiadanie opinii o po-
trzebie wczesnego wspomagania
rozwoju wydane przez Poradnię
Psychologiczno - Pedagogiczną i
wniosek rodzica.

Maria WOLsztYniaK
KOOrdYnatOr PzWWrd
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Pierwszy program innowacyjny
nosi tytuł "Klasa twórcza - myślę,
widzę, słyszę, mówię". Jest skiero-
wany do uczniów szkół podstawo-
wych, którzy lubią pracować i
rozwijać się. Do tych, którzy lubią
język polski, matematykę, przyrodę,
którzy jeszcze nie wiedzą, co chcie-
liby w przyszłości robić, ale są
otwarci i lubią się uczyć nowych rze-
czy. Uczniowie tej klasy oprócz obo-
wiązującego programu i realizacji
podstawy programowej w gimnaz-
jum mają dodatkowe zajęcia. Są to:
logika, obraz a słowo, zajęcia ma-
nualno - techniczne, doświadczenia
fizyczne, eksperymenty chemiczne,
obserwacje biologiczne, nauka o
świecie, a także drama i teatr słowa.
Dodatkowe zajęcia są obowiąz-
kowe dla klas twórczych. Na zaję-
ciach z logiki uczą się szybkiego
liczenia w pamięci, ćwiczą logiczne
myślenie i myślenie abstrakcyjne -
tak potrzebne przy rozwiązywaniu
nietypowych zadań z matematyki.
Zajęcia z języka polskiego noszą
nazwę "Obraz a słowo" - uczniowie
ćwiczą swoją spostrzegawczość,
oglądają obrazy sztuki europejskiej,
opisują je w formie pisemnej i
ustnej. Całość tych ćwiczeń wzbo-
gaca ich słownictwo i uczy umiejęt-
nie wykorzystywać je w życiu
codziennym. Podczas eksperymen-
tów fizycznych kształtowana jest

spostrzegawczość mająca rozwijać
umiejętność kojarzenia i wniosko-
wania. Doświadczenia chemiczne
pobudzają wyobraźnię uczniów. Na
dodatkowych godzinach mogą oni
poświęcić czas na przelewanie, bar-
wienie, podpalanie, czyli na to, co
ciekawe w chemii, a realizacja pro-
gramu tego nie przewiduje. Obser-
wacje biologiczne stwarzają
uczniom możliwość hodowli roślin
czy hodowli dżdżownic. Obserwacje
wzrostu i rozwoju organizmów ży-
wych są doskonałym uzupełnieniem
wiedzy teoretycznej. Naukę o świe-
cie - czyli geografię - wypełniają ćwi-
czenia związane z obserwacją
przyrody, nieba, pogody. Rozwijają
one umiejętności mądrej obserwa-
cji otaczającego nas świata i wycią-
gania wniosków z obserwowanych
zjawisk. Duże znaczenie w progra-
mie innowacyjnym "Klasa twórcza -
myślę, widzę, słyszę, mówię"  mają
zajęcia z grupy zajęć artystycznych.
W klasie pierwszej uczniowie reali-
zują szereg ćwiczeń, doświadczeń
konstrukcyjnych, manualnych, ry-
sunkowych, wzrokowych. Ćwicze-
nia te pozwalają rozwinąć przede
wszystkim wyobraźnię każdego
ucznia. Jednocześnie pokazują, jak
są ograniczone przez stereotypy
myślowe i społeczne. Uczniowie
uczą się skupienia, postrzegania

świata w inny sposób, aby posze-
rzyć swoje horyzonty. W klasie dru-
giej uczniowie klasy "twórczej",
przechodzą przez ćwiczenia ru-
chowo - cielesne na zajęciach z
dramy. Poznają możliwości swojego
ciała, uczą się nad nim panować,
aby w efekcie końcowym poprzez
sylwetkę pokazać się w jak najlep-
szym świetle. Drama kończy się
przedstawieniem teatru ruchu. W
klasie trzeciej pojawiają się zajęcia
teatru słowa. To ostatni etap kształ-
cenia w klasie twórczej. Absolwent
tej klasy w efekcie końcowym powi-
nien umieć zaprezentować samego
siebie i sprzedać wiedzę, którą po-
siada w sposób czytelny i zrozu-
miały. Podsumowując myśl
przewodnią - "myślę, widzę, słyszę,
mówię" - hasło w pełni zrealizowane
zostaje w klasie trzeciej. Po inten-
sywnym trzyletnim kursie uczniowie
bez problemu powinni wybrać dal-
szą drogę nauki. Precyzują swoje
zainteresowania, stwierdzają np.
jestem śmigłowcem, jestem huma-
nistą, jestem językowcem, mam
zdolności techniczne, jestem prak-
tyczny, dlatego w przyszłym życiu
chcę robić…, bo to mi wychodzi,
widzę się w tym zawodzie.

Drugi program innowacyjny
"Klasa sportowo - językowa. Ruch
drzwiami do nauki języka obcego"
skierowany jest do dwóch grup
uczniów z uzdolnieniami języko-
wymi. Z kolei dla uczniów o typo-
wych predyspozycjach językowych

ten program jest ofertą innego ucze-
nia się i zapamiętywania słów po-
przez ruch i dodatkowe ćwiczenia z
wychowania fizycznego. Wszystko
zaczyna się od zabawy, gry w piłkę,
jazdy na nartach, pływania na kaja-
kach. Podczas zajęć pojawiają się
nowe słówka, terminy, określenia,
używane w praktyce na stałe po-
zostają w głowie. Uczniowie tej
klasy również muszą poświęcić do-
datkowy czas na godziny z grama-
tyki i konwersacji z języka
angielskiego, oraz wychowania fi-
zycznego po angielsku. Dodatkowo
organizowane są wyjazdy sportowe
na narty, kajaki, łyżwy, na przedsta-
wienia w języku angielskim. Ucznio-
wie uczestniczą w warsztatach
językowych z wykładowcami z ze-
wnątrz. W klasie trzeciej na dodat-
kowych zajęciach z wychowania
fizycznego uczniowie będą mogli
poszerzyć i kształcić umiejętności
sprawnościowe na sprzęcie OSP w
Rydzynie. Poznają również zasady
udzielania pierwszej pomocy.

Podobnie jak w klasach Ia, IIa,
IIIa "twórczych", tak i w klasach 1b,
2b, 3b "sportowo - językowych", nie
ma ścisłego profilowania umiejętno-
ści ucznia na etapie gimnazjum. Ab-
solwenci tych klas w dalszym etapie
edukacji będą mogli kształcić się w
klasach językowych, rozwijać swoje
talenty sportowe czy kształcić umie-
jętności w służbach mundurowych
bądź dokonać jeszcze innego wy-
boru. 

Zachęcamy szóstoklasistów do
przyjrzenia się tej ofercie i wyboru
Gimnazjum w Rydzynie jako
miejsca dalszej edukacji. 

We wrześniu 2015 roku kolejny rocznik uczniów klas pierw-
szych rozpoczął naukę w Gimnazjum w rydzynie w klasach
z programem innowacyjnym. 

Postawili na innowacje

Przez osiem dni rydzyna była jednym z najważniejszych
miast na pingpongowej mapie Polski! to właśnie w naszej
miejscowości odbyła się pierwsza edycja Wandżi campu, w
której wzięły udział dzieci z całego kraju. 

Do Rydzyny zjechali młodzi adepci tenisa stołowego m. in.: z Gro-
dziska Mazowieckiego, Dąbrowy Górniczej czy Warszawy. Nastolatkowie
ciężko trenowali pod okiem aktualnego mistrza Europy w grze podwójnej
- Wanga Zeng Yi. Popularnemu "Wandżiemu" w prowadzeniu zajęć po-
magali: Xu Wenliang - aktualnie zawodnik superligowego Dekorglassu
Działdowo, Michał Bańkosz - zawodnik superligowej Odry Głoski oraz tre-
nerzy Krzysztof Strzałkowski i Tomasz Piekarek. 

Podczas treningów, które odbywały się trzy razy dziennie, przyszli mist-
rzowie tenisa stołowego szkolili głównie technikę uderzeń. Trenerzy duży
nacisk kładli na tzw. "grę na wiele piłek" oraz szlifowanie serwisu. Oprócz
zajęć przy pingpongowym stole uczestnicy Wandżi Campu korzystali
także ze strefy relaksu w pobliskim SPA i wielofunkcyjnego boiska Orlik. 

- Obóz uważam za bardzo udany. Mieliśmy do dyspozycji świetne wa-
runki, począwszy od hotelu, po halę a skończywszy na SPA. Cieszy mnie
to, że dzieci wytrzymały ciężkie treningi i poprawiły swoją grę - mówi
Wang zeng Yi. 

Jedną z atrakcji Wandżi Campu była sesja zdjęciowa z Wangiem Zeng
Yi. Każdy z uczestników na zakończenie obozu otrzymał pamiątkowy pla-
kat, kubek oraz dyplom i zestaw gadżetów gminy Rydzyna. 

Wandżi - Camp
t U r n i e j   z   M i s t r z e M
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Zakończyły się prace związane z budową placu zabaw w Dab-
czu. Powstał w okolicach dawnych bloków PGR. Całość inwesty-
cji opiewała na kwotę około 24 000 zł.

Kilka zdjęć z otwarcia nowego skrzydła w szkole Podstawo-
wej w dąbczu. W trakcie uroczystości uczniowie z klas pierw-
szych posadzili drzewa, które będą rosły wraz z nimi i
przypominały o pierwszym dniu w szkole. dodajmy, że wśród
gości byli przyjaciele ze szkoły w niemieckim Kloster Lehnin,
z którą sP w dąbczu utrzymuje partnerskie kontakty. 

Pachnie nowym



to najtrudniejsza prawdziwa historia, jaką opisuję w naszej gazecie. Kilka razy zaczynałam już tę opowieść i zawsze po paru
zdaniach wzruszenie zabierało mi łatwość przelewania zwierzeń na papier. Bo o tę historię prosił ktoś, kogo już z bliskimi nie
ma. Prosiła córka, żona, mama, koleżanka. chciała, aby jej życie i jej historia choroby mimo wszystko dała siły innym. Była
pewna, że spełnimy jej prośbę.  a tak naprawdę, że spełni ją mąż, dziennikarz, nasz kolega z pracy. i dlatego ta historia też
jest taka trudna. łamy gazety oddajemy przecież przyjacielowi, który kilka miesięcy temu na zawsze pożegnał żonę. 

Renata była blondynką. Kiedy
rozpuszczała włosy do ramion i
uśmiechała się, dla mnie była naj-
piękniejszą z kobiet. Pamiętam,
kiedy zobaczyłem ją po raz pierw-
szy z koleżankami w kawiarni. Nie
jestem pewien, czy już wtedy wie-
dzieliśmy, że założymy rodzinę. Na
pewno zaiskrzyło. 

Lubiłem słuchać z nią muzyki.
Albo siedzieć w pokoju przed ko-
minkiem i czytać każdy swoje lek-
tury. Albo patrzeć na nią, gdy nie
spodziewała się moich spojrzeń. To
wtedy czułem, że nosi w sobie jakiś
dziwny smutek. Nigdy o tym nie
rozmawialiśmy. Dziś myślę, że
miała go od dzieciństwa. Od mo-
mentu, gdy dowiedziała się , że jej
młodszy brat jest ciężko chory. Ona
miała wtedy jedenaście lat, on trzy
lata mniej. Jakie mogły być kolejne
dni, tygodnie i miesiące? Rodzice
walczyli o każdy rok życia synka.
Poświęcili cały swój czas, pienią-
dze, szukali nadziei w kraju i za
granicą. Renata dorastała z cho-
robą brata. A potem patrzyła, jak
nowotwór zabiera go na zawsze.
Jej braciszka, najbliższą osobę na
świecie. Siedem lat trwała walka o
jego życie. 

Ten smutek pozostał z nią do
końca. 

Moja Renatka bała się biedy.
Szybko musiała dorosnąć, zarabiać
na życie. Nie było jej stać na studia.
Mówiła to czasem swoim przyja-
ciółkom. Praca stała się więc dla
niej bardzo ważna. Dawała bezpie-
czeństwo. Boże, jak ona się cie-
szyła, gdy zakładała swoją firmę. A
potem, kiedy mogła zatrudniać
ludzi. Osiem osób pracowało w od-
dziale firmy w Lesznie. Mogła po-
magać rodzicom, mogła marzyć.
Zdarzało się, że wręcz przeżywała
wybuchy radości. Cieszyła się z du-
żych spraw, ale i z tych codzien-
nych, małych. Czasem myślę, że
chciała zapomnieć o całym świecie,
o życiu. Zwyczajnie chciała być. 

Bo wtedy już wiedziała.
W prezencie gwiazdkowym po-

darowałem Renatce karnet do kos-
metyczki. Umówiliśmy się, że
wykorzysta go wiosną, kiedy bę-
dzie częściej wychodzić na spacer
i przed dom. To był marzec. Po za-
biegu pozostały ślady. Nie martwi-
liśmy się tym, bo przecież nieraz
już Renata korzystała z takich
wizyt, zawsze wszystko było w po-
rządku. Ale tym razem stan się po-

garszał. Poszła do lekarza i usły-
szała, że nie jest dobrze. 

Nigdy wcześniej nie rozmawia-
liśmy o jej zdrowiu. Nawet jeśli pró-
bowałem pytać, jak się czuje,
bagatelizowała sprawę. Nie widzia-
łem żadnych terminów wizyt u le-
karzy, żadnych recept, nie
słyszałem skarg. Już po śmierci
Renatki jej najbliższa kuzynka po-
wiedziała mi, że Renata bała się
raka. Zwierzyła jej się jeszcze
przed ślubem, że zrobiła badania.
Postanowiła, że nie wyjdzie za
mnie za mąż, jeśli okaże się, że coś
jest nie tak. Ale pobraliśmy się,
więc była zdrowa. A może nie?
Może mimo wszystko chciała być
po prostu szczęśliwa? Może zde-
cydowała, że weźmie od losu choć
kilka zwyczajnych lat?

A wiecie, co zrobiliśmy, kiedy
Renatka usłyszała w czerwcu tę
straszną wiadomość? Oczywiście
uznała, że to pomyłka, że lekarze
źle odczytują wyniki. Wykupiła wy-
cieczkę nad morze. Chodziliśmy po
plaży, wspominaliśmy ubiegło-
roczny wyjazd do Norwegii. Norwe-
skie fiordy to najpiękniejsze
miejsce, jakie Renatka widziała.
Tam, na skałach, obiecaliśmy
sobie, że za rok przyjedziemy tu z
synkiem. Miał zobaczyć Norwegię
razem z mamą. Nie wiedziała, że
nie zdąży.  

Renatka ponad wszystko prag-
nęła macierzyństwa. Kiedy przez
kilka lat nie doczekaliśmy się
dziecka, podjęła dezycję o terapii
hormonalnej, a potem o zapłodnie-
niu in vitro. Synek urodził się
zdrowy, a my byliśmy najszczęśliw-
szymi rodzicami. Ale potem było
jeszcze poronienie, ciąża pozama-
ciczna, zakażenie wewnątrzustro-
jowe i operacja ratująca życie.
Bardzo cierpiała. Ale nawet wtedy
nie martwiła się o swoje zdrowie. A
jeśli tak, to my o tym nie wiedzie-
liśmy. Była silna dla nas. 

Znalazłem w końcu dokumenta-
cję medyczną w domu. Renata
miała zmiany nowotworowe od lat.
Nie były niebezpieczne, ale dawały
sygnały. Powinna wtedy konsulto-
wać się z lekarzami, badać, leczyć.
Powinna dać sobie szansę. 

Kiedy się pobraliśmy, Renatka
już budowała swój przyszły dom.
Były fundamenty i ściany. Dokład-
nie wiedziała, gdzie będzie kuch-
nia, gdzie pokoje dla dzieci, gdzie
kominek. Rodzice ogromnie się z

tego cieszyli. To przecież było ma-
rzenie Renaty. Zdobyć zawód, mieć
pracę, kiedyś postawić dom. Koń-
czyliśmy go wspólnie, przez kilka
kolejnych lat. Dziś myślę, że Re-
nata wiedziała, dlaczego tak się
śpieszymy. Sadziliśmy drzewa
wokół domu, wybieraliśmy meble,
stanął wymarzony kominek. To przy
nim słuchaliśmy muzyki. 

Minął rok od tamtego tragicz-
nego czerwca. Diagnoza była jed-
noznaczna: jest rak i to jeden z
najcięższych. To śmiertelna cho-
roba, niedająca żadnych szans.
Wiem, że Renata myślała wtedy o
bracie, o jego walce o życie, o po-
żegnaniu. Właśnie wtedy, w czer-
wcu, powiedziała coś, co będę
pamiętał do końca życia. Mówiła,
że jest szczęśliwa, ma wszystko, o
czym tylko mogła pomarzyć - ma
kochającego męża, wspaniałego
synka, oddanych rodziców, dom,
pracę, nawet wymarzony samo-
chód. I tylko jednej - wydawałoby
się najmniejszej rzeczy nie ma. Nie
ma zdrowia. I pytała, czy w życiu
człowieka jest choć jeden taki mo-
ment, że ma wszystko?

Ja miałem. Miałem Renatę.
Najbardziej cierpię z tego po-

wodu, że Renata nie dzieliła się
swoim bólem ze mną. Wiedziała,
że nosi w sobie śmierć. A mimo to
chciała być silna, uśmiechnięta,
pragnęła, byśmy ją taką zapamię-
tali. Chyba stąd te momenty eufo-
rii, radości, „łapania” chwil. Nie
chciała ani naszego smutku, ani
zmartwienia. 

Najtrudniejsze były ostatnie
miesiące. Od tamtej czerwcowej
rozmowy było ich zaledwie pięć.
Pięć miesięcy, podczas których od-
chodziła. Nie dopuszczała do sie-
bie myśli, że jest śmiertelnie chora,
nie chciała chemioterapii, nie roz-
mawiała z onkologiem. Nie zga-
dzała się na pytania o nowotwór,
nie pozwoliła się oglądać. Tylko ro-
dzice mogli być przy niej zawsze.
Nie da się opisać ich bólu, ich po-
święcenia, ich miłości. Żegnali
swoje drugie dziecko. Renata miała
dopiero 41 lat. 

Przez moment wydawało mi się,
że Renatka przestaje nas kochać,
mnie i synka. Odpychała nas od
siebie, niecierpliwiła się, gdy przy-
jeżdżałem do szpitala, coraz krócej
chciała być w domu. Wiem, dla-
czego. Dokładnie wiem. Nie było
ważne, że zmienia się fizycznie, że

traci swoje piękne włosy, cerę, że
coraz trudniej mówi. Renata
chciała, abyśmy z synem jak naj-
częściej byli razem. Aby synek bar-
dziej się do mnie przywiązał, aby
nie cierpiał tak mocno, gdy ona
odejdzie. Nie da się ani zmierzyć,
ani policzyć cierpienia bliskich, gdy
żegnają najukochańszą mamę,
żonę, córkę. Krótko przed śmiercią
Renata z trudem powiedziała do
mnie: "Co ja bym bez ciebie zro-
biła?". A co ja, kochanie, mam zro-
bić teraz?

Na początku ubiegłego roku Re-
natka jakby od niechcenia rzuciła,
że to będzie przełomowy rok. Nie
myślała o chorobie, na pewno nie
wtedy. Mieliśmy przecież jechać do
Norwegii, z synem. Pokazywała mi,
że chudnie, że wkłada rzeczy, które
miała przed ciążą. Że szczupleje.
Cieszyła się. Teraz wiem, że
chciała się cieszyć, mimo tego we-
wnętrznego smutku. Ja go znowu
widziałem. Renata nie żegnała się
ze światem. Ona tylko na chwilę
wyszła i miała zaraz wrócić.

Ciągle zadaję sobie pytanie,
dlaczego chciała, aby opowiedzieć
jej historię. Prawdziwie, szczerze.
Przecież nie po to, aby wzruszać
nieznanych sobie ludzi. Dla bliskich
też nie - my znamy każdą minutę
ostatnich tygodni jej życia. Myślę,
że chciała więcej. Może jej odejście
miało powiedzieć coś jeszcze?
Może to, by nie zamykać się z cho-
robą tak bardzo samotnie. By nie
odrzucać od siebie myśli, że właś-
nie nas dotknęła. By dawać sobie
szansę, dzień za dniem, godzinę
za godziną. Dzielić się bólem z naj-
bliższymi. Oni tego potrzebują. 

Z trudem dało się zrozumieć
ostatnie słowa Renatki. Ja je od-
czytałem:  „Chcę, by synek był
szczęśliwy”. W ostatniej sekundzie
życia powiedziała mu, jak bardzo
go kocha. To było w ubiegłym roku,
26 listopada o godzinie 18:15.

Tego samego dnia o tej samej
godzinie w tym roku odprawiona
będzie msza święta w kościele w
Lesznie. Zabrzmi operowy utwór
Bocellego. Renatka go bardzo lu-
biła. 

Kochanie. Zabiorę naszego
synka na wycieczkę do Norwegii.
Przez chwilę będziemy tam
wszyscy razem. 

sPisała 
HaLina siecińsKa
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Prawdziwe historie
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na dniu Wiatraka w rydzynie udało się wszystko.    
frekwencji kończąc. zwieńczeniem był energetyczn    
na festynie 29 sierpnia bawiło się kilka pokoleń. d     
grodami. dla nich były sztalugi rozstawione przez se    
stoiska, od których odchodziło się np. z domowymi  
czy po prostu pajdą chleba ze smalcem. jak co ro     
kowal, garncarz i pszczelarz. zwieńczeniem festyn     
skiej. jeśli można tak powiedzieć, wszystkie miejs      
niech żałuje.  Organizatorami dnia Wiatraka byli sam     
dzyński Ośrodek Kultury. 

DZIEŃ WIAT
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        Od pogody poczynając na
    ny koncert Kasi Kowalskiej.

        dzieci miały konkursy z na-
       ekcję Plastyczną rOK. Były

       i przetworami, rękodziełami
         oku na dniu Wiatraka: byli

     nu był koncert Kasi Kowal-
      sca były zajęte. Kto nie był,
       morząd gminy rydzyna i ry-

   

 TRAKA
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Aby rozwiązać krzyżówkę, trzeba wpisać w poziome rzędy zna-
czenie słów. Potem z oznaczonych liter ułożyć hasło. Prawidłowe
rozwiązanie należy przepisać na kartkę i wysłać lub dostarczyć do
Urzędu Miasta i Gminy w Rydzynie. Rozwiązanie można też prze-
słać e-mailem na adres gazeta@rydzyna.pl. Prosimy pamiętać o
podaniu imienia, nazwiska i adresu zamieszkania. Wśród nadaw-
ców prawidłowych odpowiedzi wylosujemy nagrodę. Na rozwiąza-
nia czekamy do 15 października.

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

To będzie miesiąc dobrych wia-
domości. Dostarczą je najbliżsi, ale i
zakład pracy. Może jeszcze wyje-
dziesz na kilka dni. Baw się dobrze.
Ale ogranicz wydatki.

Byk 20.04-20.05
Jest szansa, aby poprawić swoją

sytuację finansową. Może to będzie
dodatkowa propozycja pracy, a
może wygrana. Nie unikaj spotkań z
przyjaciółmi. Skontroluj zdrowie.   

Bliźnięta 21.05-21.06
Uporządkuj zaległe sprawy i zrób

sobie kilka dni wolnego. Może warto
odwiedzić krewnych, którzy od
dawna na Ciebie czekają. Zacznij
uprawiać sport, to ukoi Twoje nerwy.  

rak 22.06-22.07
Zwolnij nieco obroty i więcej

uwagi poświęć bliskim. Spodziewaj
się dobrej wiadomości od znajo-
mych. Może to zmienić Twoje plany
zawodowe. Finanse lepsze.

Lew 23.07-22.08
Gwiazdy mówią, że czekają Cię

niezwykłe chwile we dwoje. Słuchaj
serca, bo rozsądek nie zaprowadzi
Cię do szczęścia. W pracy trochę
zmian i nowych zadań.

Panna 23.08-22.09
Poczujesz przypływ energii, więc

to najlepszy czas na zmiany. Może
warto przyjąć propozycję nowej
pracy. W domu zwróć uwagę na pro-
blem jednego z członków rodziny.
Razem go rozwiążecie.

Waga 23.09-22.10
Można na Tobie polegać, nie

zdziw się więc, że ktoś poprosi Cię o
pomoc. Nie odmawiaj. W połowie
miesiąca poznasz interesujące
osoby i przeżyjesz miłe towarzyskie
chwile. Czekaj na ważny list.

skorpion 23.10-21.11
Życie towarzyskie i uczuciowe

nabierze rumieńców. Poznasz
osobę, która być może okaże się
Twoją drugą połówką. W stałych
związkach zaiskrzy. Finanse nieco
lepsze.

strzelec 22.11-21.12
Przypadkowe spotkania z daw-

nymi znajomymi wprowadzą Cię w
dobry humor. Wrócą wspomnienia i
pewien niezrealizowany pomysł. Pod
koniec miesiąca nieoczekiwany przy-
pływ gotówki.

Koziorożec 22.12-19.01
Pomyśl, co możesz zmienić w

swoim życiu i co naprawić. Zaufaj bli-
skim i przeprowadź ważne rozmowy.
Nie wyolbrzymiaj jednak problemów.
I nie pożyczaj pieniędzy.

Wodnik 20.01-18.02
Czeka Cię czas trudnych decyzji.

Uważaj na pułapki, które mogłyby
Cię pogrążyć. Zwłaszcza nie ryzykuj
w sprawach finansowych. W uczu-
ciach dobre zmiany. Będzie miłość.

ryby 19.02-20.03
Twoje oryginalne rozwiązania po-

mogą wielu osobom. Dzięki nim za-
łatwisz także zaległe sprawy w pracy.
Czekaj na wiadomość od kogoś, kto
Cię naprawdę kocha. 

(: (: HUMOR :) :)
- Ten pani piesek jakiś taki chudy.

Jak się wabi?
- Anoreksio.
* *
- Baco, a co trzeba zrobić, jak się
w górach spotka głodnego nie-
dźwiedzia?
- Nic nie musita robić, on już syćko
za wos zrobi…
* * 
Niedźwiedź złapał zajączka. Zają-
czek się drze:
- Jak mnie zaraz nie wypuścisz i
nie przeprosisz to, to..
- To co?
- To trudno.
* *
Idzie myśliwy przez las i śpiewa:
- Na polowanko, na polowanko!
Z tyłu wychodzi miś, klepie go po
ramieniu i pyta:
- Co, na polowanko?
- Nie! Jak Boga kocham, na ryby!

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

Przepis na 6 porcji. 
składniki: 2 kg gruszek, 200 g

cukru, 1 sparzona wrzątkiem li-
monka, 8 goździków, 2 gałązki me-
lisy, laska wanilii, laska cynamonu.

sposób przyrządzenia:
gruszki obierz ze skórki. Przekrój
na połówki i usuń gniazda na-
sienne. Pokrój w kostkę. Zasyp cu-
krem i odstaw na kilka godzin, by
gruszki puściły sok. Następnie
przełóż je na patelnię. Dodaj cyna-
mon, goździki oraz sok wyciśnięty
z limonki. Dołóż też ziarenka wy-
łuskane z laski wanilii. Smaż na
średnim ogniu, aż sok trochę od-
paruje, a dżem nabierze gęstej
konsystencji. Pod koniec smażenia
włóż listki melisy. Dżem od czasu
do czasu wymieszaj. Wyjmij z
niego laskę cynamonu oraz goź-
dziki i melisę, jeśli się uda. Gorący
dżem przełóż do 6 sparzonych
słoików o pojemności 200 ml. Za-
kręć i odwróć do góry dnem.

Nasza skóra nieustająco potrze-
buje wilgoci. Powinniśmy więc jej do-
starczać, zwłaszcza że kosmetyki
nawilżające możemy zrobić w domu
same. Nakładamy je na twarz na kil-
kanaście minut. Oto kilka z nich:

Kremik winogronowy. Kilka wino-
gron obieramy ze skórki, usuwamy
pestki. Rozgniatamy i ucieramy z 1/2
łyżeczki naturalnego (płynnego)
miodu oraz odżywczego kremu. Na-
kładamy jak maseczkę, najlepiej dwa
razy w tygodniu, omijając okolice
oczu. Usuwamy po około 30 minu-
tach. 

Odżywczy miks. Po pół obranego
jabłka i marchewki ścieramy na drob-
nej tarce. Zagęszczamy odrobiną
twarożku i dodajemy kilka kropli wit.
A+E. Nakładamy na buzię, omijając

okolice oczu. Trzymamy 15 - 20
minut. Zmywamy letnią wodą. 

Lotion ogórkowy. Obieramy i ście-
ramy pół ogórka. Odciskamy z niego
sok. Dodajemy sok z połowy cytryny,
10 łyżeczek soku z marchwi (świeżo
przygotowanego) i 6 łyżek olejku ze
słodkich migdałów. Zlewamy do bute-
leczki i wstrząsamy przed każdym
użyciem. Stosujemy jak tonik po de-
makijażu. Płyn trzymamy w lodówce. 

Ziołowy kompres. Łyżkę szałwii i
dwie łyżki kwiatów nagietka zale-
wamy 1/2 l gorącej wody. Przykry-
wamy i zostawiamy do naciągnięcia.
Odcedzamy. W letnim płynie mo-
czymy płatki gazy i kładziemy na
twarz na kilkanaście minut. Okład sto-
sujemy samodzielnie albo kładziemy
na krem, co wzmocni jej działanie.

Terytorialny…
działa na terenie

gminy S
23 13 19,

25
15

Kieruje mżawkę
na trawę

2 3 9

Odnawia fotele
20 4

Nie mają 18 lat
6 11 7

Ciemna w rogu
17

Sprawka figlarza
10 5

Opiekun z sądu
16

Filmowy pułkownik
Kwiatkowski

21 24 18

Libma
12

Popularna choroba 22 14

Imieniny
obchodzi 25 marca E

8 1

Potrzebne nawilżanie

Robimy dżem
gruszkowy
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Rundę jesienną
czas już zacząć

Po wakacyjnej przerwie piłka-
rze RKS-u Rydzyniak Rydzyna
wrócili na ligowe boiska. Na za-
kończenie poprzedniego sezonu z
klubem pożegnał się trener Jakub
Pujanek, który wrócił do Polonii
1912 Leszno. Jego miejsce zajął
dobrze wszystkim znany Karol Ma-
tuszewski. Do tej pory prócz pierw-
szego seniorskiego zespołu
mogliśmy również oglądać mecze
juniorów oraz trampkarzy. Od tego
sezonu dodatkowo klub zdecydo-
wał się na wystawienie drugiego
składu, który swoje zmagania roz-
począł w B klasie. Ma to na celu
ogrywanie młodych zawodników
ze starszymi kolegami przed roz-
poczęciem gry w klasie okręgowej.
Warto wspomnieć, że po krótkiej
przerwie do klubu wrócili Łukasz
Sobecki oraz Jakub Rzeźniczak.
Dodatkowo linię obrony w tym se-
zonie wzmocnił Jakub Molicki. 

Pierwsze dwa mecze rundy je-

siennej nie poszły po myśli trenera
Matuszewskiego. W Kaszczorze
Sokół pokonał RKS 3:1, zaś w dru-
giej kolejce na rydzyńskim boisku
Orla Jutrosin zwyciężyła w sto-
sunku 2:1. Warto tutaj wspomnieć,
że część zawodników, ze względu
na okres urlopowy, zwyczajnie nie
mogła uczestniczyć w meczach.
Trzecia kolejka przyniosła wresz-
cie upragnione zwycięstwo. Na bo-
isku w Grotnikach Rydzyniak
pokonał GKS Włoszakowice 3:1.
W ostatnią środę rydzyński klub w
Pucharze Polski zmierzył się z fa-
woryzowaną Spartą Miejska
Górka. Spotkanie obfitowało w
wiele ciekawych i efektownych za-
grań. Ostatecznie RKS wygrał w
stosunku 4:1 i Sparta musiała wró-
cić na tarczy do Miejskiej Górki.

Poniżej prezentujemy termi-
narz rozgrywek klasy okręgo-
wej:

Kolejka 4 02 - 09 - 2015 
RYDZYNIAK Rydzyna - SPARTA Miejska Górka /środa/godz. 18.00

Kolejka 5 06 - 09 - 2015
RYDZYNIAK Rydzyna - WISŁA Borek Wlkp. n. g. 15.00

Kolejka 6 13 - 09 - 2015
RYDZYNIAK Rydzyna - BRENEWIA Wijewo n. g. 15.00

Kolejka 7 20 - 09 - 2015
RYDZYNIAK Rydzyna - UKS KANIA Gostyń n. g. 15.00

Kolejka 8 27 - 09 - 2015
PROMIEŃ Krzywiń - RYDZYNIAK Rydzyna n. g. 16.00

Kolejka 9 04 - 10 - 2015
RYDZYNIAK Rydzyna - HELIOS Czempiń n. g. 15.00

Kolejka 10 10 - 10 - 2015
JUNA - TRANS Stare Oborzyska - RYDZYNIAK Rydzyna s. g. 16.00

Kolejka 11 18 - 10 - 2015
RYDZYNIAK Rydzyna - KROBIANKA Krobia n. g. 15.00

Kolejka 12 24 - 10 - 2015
ZJEDNOCZENI Pudliszki - RYDZYNIAK Rydzyna s. g. 15.00

Kolejka 13 08 - 11 - 2015
RYDZYNIAK Rydzyna - KS Ludwinowo n. g. 14.00

Kolejka 14 11 - 11 - 2015 
ORKAN Chorzemin - RYDZYNIAK Rydzyna s g. 13.00

Kolejka 15 14 - 11 - 2015
RYDZYNIAK Rydzyna - POGOŃ Śmigiel s. g. 13.30

Polsko - niemiecka - Współ-
praca Młodzieży (www.pnwm.
org/aktualnosci - i - projekty/na-
groda - mlodziezy/), która od
wielu lat współfinansuje spotka-
nia uczniów naszych szkół, po
raz kolejny zorganizowała kon-
kurs o nagrodę PnWM. sOsW w
rydzynie wraz z partnerską
szkołą GBV Guben/cottbus z
niemiec znalazł się w finałowej
dziesiątce tego konkursu. te-
matem przewodnim są działania
związane z doradztwem i orien-
tacją zawodową uczniów.

Konkursowy projekt SOSW Ry-
dzyna - GBV Guben / Cottbus był
realizowany w maju i sierpniu 2015
roku w trakcie polsko - niemieckich
spotkań pod hasłem "Szkoła za-
wodowa - mój pozytywny wybór".

Głównym celem i powodem
tego wspólnego przedsięwzięcia
było wyrównanie szans i wzmoc-
nienie pozycji na otwartym rynku
pracy młodzieży z niepełnospraw-
nością intelektualną poprzez świa-
domy wybór zawodu.

W ramach projektu zaprezento-
wana została pełna oferta możli-
wości kształcenia zawodowego
przez SOSW i GBV. Uczestnicy
projektu - uczniowie gimnazjum -

mieli możliwość praktycznego
sprawdzenia się w proponowa-
nych przez szkoły obszarach za-
wodowych. Podczas zajęć z
doradztwa zawodowego mieli
okazję do stworzenia świadomego
obrazu siebie jako przyszłego pra-
cownika, wraz z rozpoznaniem
swoich umiejętności, zaintereso-
wań oraz mocnych i słabych stron
w celu dokonania w przyszłości
wyboru właściwego zawodu.

Uczestnicy projektu na zapro-
szenie burmistrza Kornela Mal-
cherka spotkali się, w ratuszu z
władzami miasta i gminy. Tam do-
wiedzieli się jakie zadania w za-
kresie oświaty spoczywają na
gminie. Gościom wręczono upo-
minki promujące Rydzynę. 

O projekcie i wymianie mło-
dzieży rozmawiano w sali Rydzyń-
skiego Ośrodka Kultury. W
spotkaniu uczestniczyli również
Roman Skiba, przewodniczący
Rady Miejskiej i Wojciech Anto-
niak, radny powiatu leszczyń-
skiego.

Więcej informacji o projekcie na
FB - Projekt changes@work OSW
Rydzyna GBV Guben

Podsumowane konkursu na-
stąpi w lutym 2016 roku. 

W pierwszej dziesiątce

Niespełna 19 - letni Zhang Yaning w sezonie
2015/2016 będzie reprezentował barwy Wametu
Dąbcze! Do podrydzyńskiej miejscowości zawod-
nik z Chin zawita w połowie września.

Nowy nabytek klubu z powiatu leszczyńskiego uro-
dził się w blisko czteromilionowym mieście Tiencin
(miasto oddalone o 6500 km od Dąbcza w linii pro-
stej), gdzie aktualnie mieszka i trenuje. Gra stylem eu-
ropejskim, a jego dominującą stroną jest forehandowy
atak topspinowy. - Fakt, że udało nam się nawiązać
porozumienie z Zhangiem Yaningiem to zasługa wielu
ludzi. W rozmowach z zawodnikiem pomagał nam przede wszystkim Wang
Zeng Yi - mówi Mateusz Przybył, prezes Wametu Dąbcze.

Zhang w Dąbczu będzie odpowiadał głównie za szkolenie dzieci. - Przed
Zhangiem postawiliśmy trzy zadania: indywidualne treningi z Tomkiem
Mrozkiem, zajęcia z dziećmi z akademii oraz występy w 2 - ligowej druży-
nie - dodał Przybył.

Znaczący wkład w podpisanie umowy z Zhangiem miały lokalne wła-
dze, na czele z burmistrzem Kornelem Malcherkiem oraz Starostą Lesz-
czyńskim Jarosławem Wawrzyniakiem. Sprowadzenie 19 - letniego
Chińczyka do Dąbcza to przede wszystkim zasługa sponsora tytularnego
beniaminka II ligi - firmy Wamet.
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Twórcze wakacje

Członkowie Sekcji Plastycznej
ROK - Aleksandra Łoś, Aleksandra
Serwicka, Dawid Skiba, Zuzanna
Maćkowiak i Jędrzej Maćkowiak
uczestniczyli w dwutygodniowym
plenerze artystycznym w Zakopa-
nem. Organizatorem pobytu mło-
dzieży była warszawska Fundacja
"Żyj z pasją". - Dziękujemy za
umożliwienie wyjazdu - mówili
zgodnym chórem młodzi artyści. 

Zaproszono ich na liczne wy-
cieczki górskie. Poznali i wykony-
wali prace plastyczne w różnych
technikach. Dużą atrakcją były
spotkania ze znanymi ludźmi ze
świata sztuki. Zajęcia teatralne
prowadzili aktorzy Halina Rowicka
i Krzysztof Kalczyński oraz Hanna
Zbyrt. Odbyło się spotkanie ze
znanym reżyserem Krzysztofem

Zanussim. Warsztaty z savoir - viv-
rem czyli podstaw dobrego wycho-
wania zorganizowano pod
kierunkiem dziennikarki Zofii Czer-
nickiej. Swoimi pasjami podzielili
się dziennikarz Jakub Parada oraz
operator Tomasz Szymoniuk. Z
kolei Anna Ostalsa zapoznała mło-
dych twórców z przebiegiem pro-
dukcji filmowej. W spotkaniach
uczestniczył również dziennikarz
Robert Bernatowicz.

Pobyt na plenerze był też
okazją do doskonalenia umiejętno-
ści językowych podczas zabaw or-
ganizowanych przez wolontariuszy
z Turcji, Białorusi, Hiszpanii i Wiel-
kiej Brytanii. Pobyt dzieci i mło-
dzieży na plenerach został
dofinansowany przez Urząd
Miasta i Gminy w Rydzynie. 

Mówi się, że "pierwsze koty za
płoty", ale gdyby każda drużyna
notowała taki debiut, przysłowie to
nie miałoby prawa bytu. Mowa
tutaj o pierwszym sezonie rydzyń-
skiej amatorskiej grupy kolarskiej
R - Team Rydzyna, która rywali-
zuje w Leszczyńskiej Lidze Rowe-
rowej. Po siedmiu rozegranych
rundach nasza ekipa z 11.383 pun-
ktami zajmuje 10. miejsce w klasy-
fikacji drużynowej na 77 ekip.
Wyczyn godny uwagi, bo R - Team
udowadnia, że bez większego
wsparcia można rywalizować z
dużo "bogatszymi". 

- W naszej drużynie znaczną
rolę odgrywa zaangażowanie. Na
początku mówiliśmy sobie, że bę-

dziemy traktować zawody jako za-
bawę, ale już na pierwszych zawo-
dach, gdy się już jest na rowerze
adrenalina i wola walki wygrywa ze
wszystkimi innymi założeniami.
Każdy z naszych zawodników zos-
tawia serce i dużo sił na trasie, co
bezpośrednio przekłada się na
wynik całej drużyny. Intensywnie
trenujemy, co pozwala nam, przy
okazji kolejnych zawodów, zajmo-
wać coraz wyższą lokatę - mówi
arkadiusz łata, jeden z liderów
rydzyńskiego zespołu. 

Cieszyć może również postawa
młodych zawodników R - Teamu.
Obecnie Marcin Nowak zajmuje 2.
miejsce w kategorii młodzik. 

Rowerami po górach

W toruniu odbędzie się podsumowanie Międzynarodowego Kon-
kursu Plastycznego dla dzieci i Młodzieży "Moja przygoda w muzeum".
Miło nam poinformować, że po nagrody i wyróżnienia jadą dziewczyny
uczęszczające na zajęcia sekcji Plastycznej w rydzyńskim Ośrodku
Kultury. 

Nagrody odbiorą: 7 - letnia Anna Łata, autorka pracy zatytułowanej
"Anioły i diabły" oraz o rok starsza Weronika Pietrzak. Swoją pracę nazwała
"Maryja z dzieciątkiem". Jury konkursu wyróżniło pracę 8 - letniej Martyny
Jurek  zatytułowaną "Muzykant".  Anna, Weronika i Martyna uczęszczają na
zajęcia prowadzone przez Jerzego Koprasa. 

Kierunek Toruń!

Damian Gorwa, miejsko - gminny komendant ochrony przeciw-
pożarowej w Rydzynie ,od Magdaleny Szymańskiej, dyrektorki
Rydzyńskiego Ośrodka Kultury, odebrał koszulki służb informa-
cyjnych. Są uzupełnieniem ukończonego przez OSP w Dąbczu i
Rydzynie szkolenia w zakresie wykonywania działań członka
służby informacyjnej według założeń programu określonego przez
Radę Ministrów.  Podczas imprez organizowanych przez ROK po-
rządek i bezpieczeństwo uczestników zapewniają m. in. gminne
jednostki OSP, które cechuje profesjonalizm i skuteczność.  Obie
strony - OSP i ROK - są przekonane, że dalsza współpraca będzie
układała się równie pomyślnie i niezawodnie jak do tej pory.
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Wszystkie ciasta zgłoszone na
konkurs cukierniczy były pyszne,
ale wygrała tarta snikers - wypiek
Natalii Serwickiej z Lasotek. 

Konkurs cukierniczy odbył się
w czasie Dnia Wiatraka w Rydzy-
nie. Do komisji oceniającej zapro-
szono dziennikarzy: Sławka
Skrobałę z "Panoramy Leszczyń-
skiej" i Justynę Rutecką - Siadek z
gazety "Rydzyna Tu i Teraz". Jury
oceniało pomysł, wykonanie i
smak aż 14 wypieków. Wygrała
tarta snikers Natalii Serwickiej. W
nagrodę otrzymała ona mikser.
Trzeba dodać, że była to kolejna
wygrana pani Natalii. W ubiegłym

roku serca jury podbiła ciastem ze
słonecznikiem. 

Drugie miejsce w konkursie za-
jęła Anna Maślonka z Robczyska,
która przygotowała ciasto jeży-
nowe, z galeretką i mietą. Za
ciasto z bezą trzecią nagrodę ode-
brała Edyta Walkowiak z Lasotek.
Kolejna mieszkanka Lasotek,
Anna Serwicka była czwarta. Piąte
miejsce miała Krystyna Weber z
Kaczkowa. Pozostałe uczestniczki
konkursu otrzymały dyplomy. 

Konkurs cukierniczy ogłosił Ry-
dzyński Ośrodek Kultury. Nagrody
wręczyła Magdalena Szymańska,
dyrektor placówki. 

sKładniKi:
Do wykonania spodu ciasta potrzeba 20 dag herbatników i 1/3 kostki

masła. 
Masa karmelowa powstanie z szklanki śmietanki 30%, szklanki orze-

chów ziemnych prażonych, 3/4 szklanki cukru. 
Na krem orzechowy potrzeba: 25 dag kremowego serka śmietanko-

wego, 3 łyżki cukru pudru, 3/4 szklanki masła orzechowego. 
Polewę uzyska się z pół kostki gorzkiej czekolady. Tartę obsypuje się

prażonymi orzeszkami ziemnymi. 
WYKOnanie: 
Herbatniki drobno kruszymy do miski i ucieramy z roztopionym i wy-

studzonym masłem. Masę przekładamy do formy na tartę. Pieczenie trwa
10 minut w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni. Gotowy spód trzeba
ostudzić. 

Teraz czas na masę karmelową. Do rondelka wsypujemy cukier, do-
dajemy 2 łyżki wody i całość podgrzewamy na małym ogniu, mieszając do
powstania karmelu. Rondelek zdejmujemy z ognia. Do karmelu powoli
wlewamy śmietankę. Ponownie mieszając, rondelek stawiamy na ogniu i
podgrzewamy do powstania gładkiej masy. Na koniec dodajemy orzeszki.
Całość mieszamy. Gotową masę wylewamy na wcześniej upieczony spód. 

By przygotować krem serek ucieramy z cukrem pudrem, masę łączymy
z masłem orzechowym. To, co powstało, wylewamy do formy jako kolejną
warstwę ciasta. Na tym etapie należy je włożyć do lodówki. 

I jeszcze polewa. Czekoladę należy połamać na mniejsze kawałki, wło-
żyć do garnuszka, dolać odrobinę mleka i wszystko razem podgrzać. 

Po wyjęciu tarty z lodówki ciasto polewamy czekoladą i przyozdabiamy
orzechami. 

Tarta numer jeden

Do Peine w środkowych Niemczech zjechali Europejscy Strzelcy
Historyczni, aby wyłonić nowego Króla. Takie spotkania odbywają
się w cyklu trzyletnim. To, które niedawno przeszło do historii, było
28. z kolei. Uczestnikami byli bracia kurkowi z całej Europy.
Główne zawody odbyły się 29 sierpnia. Wśród rywalizujących zna-
lazł się Andrzej Kuźma, obecnie król Kurkowego Bractwa Strze-
leckiego w Rydzynie. W eliminacjach zmierzyło się kilkuset
strzelców, obecnych królów reprezentujących różne związki strze-
leckie z całej Europy. Kuźma wykazał się celnym okiem i zakwa-
lifikował się do finału. Ostatecznie tytuł Króla Europy wystrzelał
przedstawiciel związku strzeleckiego z Austrii. Udział w tak pres-
tiżowych zawodach nie byłby możliwy bez wsparcia władz gminy
i zaangażowania burmistrza Kornela Malcherka. 

c z Y t e L n i K U   P r O P O n U j !
Będą kolejne nowości wydawnicze w ROK w Bibliotece Publicznej

Miasta i Gminy Rydzyna. Placówka otrzymała z Biblioteki Narodowej
dofinansowanie w wysokości około 5000 złotych. Z tego jedna trzecia
ma być przeznaczona na zakup nowości wydawniczych dla dzieci i mło-
dzieży. 

Biblioteka czeka na propozycje tytułów, które czytelnicy chcieliby wi-
dzieć na półkach w wypożyczalni. 

Zakup książek zaplanowano do końca listopada. 

rydzyńskie Koło Polskiego związku emerytów, ren-
cistów i inwalidów w rydzynie przypomina swoim
członkom, że 26 września odbędzie się dzień se-

niora. zacznie się o godz. 16. Święto będzie obcho-
dzone w stołówce państwa Wawrzyniaków. 

Burmistrz i naczelnik OSP w Dąbczu objęli honorowym patronatem kon-
kurs plastyczny dla przedszkolaków "Strażak przyjaciel dzieci".  Prace wy-
konało 57 dzieci z Przedszkola Publicznego w Rydzynie, oddziałów w
Jabłonnie i Dąbczu oraz oddziału przy Szkole Podstawowej w Kaczkowie.
Jury - Marek Rybiński, naczelnik OSP w Dąbczu, mł. kpt. Damian Gorwa,
komendant miejsko - gminny OSP i Bartek Matyla z Urzędu Miasta i
Gminy - postanowiło przyznać sześć równorzędnych nagród. Dostali je:
Iwo Wojciechowski, Zofia Broda i Zofia Zacharska z oddziału w Rydzynie,
Lena Apolinarska z oddziału przy SP w Kaczkowie, Igor Hertig i Aleksan-
dra Sikorska z oddziału w Dąbczu. Jury przyznało 20 wyróżnień. 
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Najczęściej nocą powstają ma-
lutkie mydełka glicerynowe o naj-
różniejszych kolorach i kształtach.
To wspólne dzieło mamy i córki -
Justyny i Judyty Kobylańskich z
Rydzyny. 

- Traktujemy to całkowicie hob-
bystycznie - zapewnia justyna
Kobylańska (na zdjęciu) i zaraz
dodaje, że pomysł produkowania
mydeł wyszedł od córki. - Jest
uczennicą II Liceum Ogólnokształ-
cącego z Oddziałami Dwujęzycz-
nymi i Międzynarodowymi w

Lesznie. Uczy się w klasie o profilu
chemiczno - biologicznym. Naj-
pierw miały być doświadczenia, a
z tego zrodził się pomysł produkcji
mydełek. 

Są w najróżniejszych kolorach.
Mama i córka urozmaicają także
kształty. Są na przykład mydlane
biedronki, kwiaty i aniołki. 

- Wszystko zależy od okazji - z
uśmiechem dodaje Justyna Koby-
lańska. - A że jestem nauczycielką
w przedszkolu, niektóre pomysły
podpowiadają mi dzieci. 

Hobby mamy i córki

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego zapropono-
wał uczniom szkół podstawowych udział w konkursie plastycznym
pod hasłem "Jak widzą dzieci segregację śmieci - II edycja". Or-
ganizatorzy otrzymali 168 prac. Autorem jednej z nich był Filip Tar-
nawski, uczeń Szkoły Podstawowej w Kaczkowie. Jako jeden z
trzech uczestników otrzymał wyróżnienie specjalne.  - W moim
domu segreguje się śmieci, ale ja robię to najlepiej - zapewnił
Filip. Wyniki konkursu ogłoszono w Lesznie.  Na zdjęciu Filip z
mamą i nauczycielką Kazimierą Winnicką. 

Małgorzata sadowczyk z
Koła Gospodyń Wiejskich w
jabłonie potrafi wyczarować bu-
kiety kwiatów z krepiny. 

- Najczęściej to, co zrobię, roz-
daję bliskim i znajomym, chociaż
miałam też okazję przygotować
bukiet weselny - z dumą opo-
wiada Małgorzata sadarczyk. 

Bukiety tworzą kwiaty z krepiny,
które przyozdabiają dodatki, jak
pióra czy koraliki. Kolorystyka jest
bardzo różna. 

- Moje ulubione barwy kwiatów
z krepiny to czerwień, bordo, róż,
niebieski i zieleń - dodaje  pani
Małgorzata. 

Z krepiny

ten rok jest szczególny dla Koła Gospodyń Wiejskich w
nowej Wsi. szykuje się do obchodów 55 - lecia działalno-

ści.  - Nie mamy jeszcze konkretnej daty jubileuszu ani
scenariusza obchodów. Chcemy, by uroczystość była

skromna i kameralna - mówi izabela Pacholska, przewod-
nicząca KGW w nowej Wsi. na razie wiadomo, że święto

Koła odbędzie się w okolicach listopada. 

Wykorzystując słoneczne dni sierpnia członkowie stowarzyszenia emerytów i rencistów złota jesień w ry-
dzynie zorganizowali piknik, który połączono z obchodami 80. urodzin stanisława Glapiaka. atrakcją imprezy
było strzelanie do tarczy, a to dzięki uprzejmości jerzego Marciniaka i andrzeja Kuźmy. Były także konkursy,
tańce i śpiewanie.
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Zespół Impuls był gwiazdą Wianków w Rydzynie. Organizatorem
koncertu i atrakcji towarzyszących imprezie byli Urząd Miasta i
Gminy w Rydzynie oraz Rydzyński Ośrodek Kultury. 

Na letnim pikniku spotkali się członkowie Koła Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rydzynie. Z zaproszenia
przewodniczącego Wacława Mroza skorzystali przyjaciele z Koła
nr 12 w Górze. 

Sukces naszych sportowców! Kasia Kopyto zdobyła brązowy
medal w sztafecie 4x400 m na Mistrzostwach Polski w Krakowie,
natomiast Hubert Spławski został mistrzem Wielkopolski w Mara-
tonach Rowerowych MTB oraz uczestniczył w amatorskiej części
wyścigu Tour de Pologne w Bukowinie Tatrzańskiej. Troszkę
wcześniej mieszkanka Kłody Paulina Antoniak wywalczyła tytuł
mistrzyni Polski w taekwondo w kategorii junior.

Nasi na mistrzostwach

Koła gospodyń wiejskich z gminy Rydzyna postawiły na integra-
cję. 12 lipca zorganizowano wspólny wyjazd KGW z Tworzanic i
Maruszewa na wystawę liliowców. 15 lipca oba koła spotkały się
przy wiatraku państwa Gawlickich w Tworzanicach.

Przypominamy, że pod adresem
www.rydzyna.pl/gazeta

znajdziecie Państwo archiwum
naszej gazety samorządowej


