
Numer 161
Grudzień 2020

Dobiega końca rok 2020. Do
historii przejdzie przede wszystkim
ze względu na pandemię wywołaną
Covid - 19. Jej skutki, w mniejszym
czy większym stopniu, ale chyba
odczuł każdy, także mieszkańcy
gminy Rydzyna. Zdalna nauka, od-
woływane wydarzenia i imprezy,
dystans społeczny i maseczki - już
zawsze z tym kojarzony będzie mi-
jający rok. 

To jednak także liczne inwesty-
cje i wydarzenia, które wypełniały
minione miesiące. O sporej części
z nich piszemy w tym wydaniu,
które podsumowuje obecny rok. 

Nie tylko wypożyczalnia. To jest Biblioteka Kultury
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Wielu mieszkańców zapewne pamięta i może nawet z sentymentem wspomina lata kiedy biblioteka znajdowała się na ry-
dzyńskim rynku. Stan techniczny budynku wymusił decyzję, w której konsekwencji księgozbiór przeniesiono w inne miejsce.
Ten czas można zapisać na kartach historii placówki. Biblioteka już wróciła pod adres Rynek 17.

Księgozbiór biblioteczny z każ-
dym rokiem się powiększa i - co
ważne - czytelnicy uczestniczą w
zakupie wydawnictw, pod ich lite-
rackie upodobania uzupełniane są
zasoby placówki.

- Cieszymy się, że w latach 2013
- 2020 pozyskaliśmy dofinansowa-
nie na zakup książek na ponad
czterdzieści tysięcy złotych, a na re-
monty, różnego rodzaju sprzęt i im-
prezy ponad milion sto tysięcy
złotych - z satysfakcją podlicza
Magdalena Szymańska, dyrek-
torka Rydzyńskiego Ośrodka
Kultury, któremu podlega biblio-
teka w Rydzynie.

Inaczej niż sukcesem nie można
określić uzyskania dofinansowania
na kapitalny remont zabytkowej ka-
mienicy, która była pierwotną sie-
dzibą wypożyczalni książek. Od
października 2019 roku Rydzyński
Ośrodek Kultury Biblioteka Pub-
liczna Miasta i Gminy Rydzyna rea-
lizuje projekt "Remont z
modernizacją biblioteki w Rydzy-
nie", który uzyskał dofinansowanie
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach Narodo-
wego Programu Rozwoju Czytel-

nictwa - Infrastruktura Bibliotek
2016 - 2020 w kwocie 918. 000 zło-
tych. Łączna wartość inwestycji
opiewa na ponad milion złotych.

Duży zakres prac był konieczny
i niezbędny. Inwestycja była realizo-
wana pod nadzorem konserwator-
skim i autorskim Adama Chudego,
konserwatora zabytków i zabytko-
znawcy z ogromnym doświadcze-
niem. 

Rydzyński Ośrodek Kultury Bib-
lioteka Publiczna Miasta i Gminy
Rydzyna ma być nie tylko wypoży-
czalnią książek.

- Do tej pory musieliśmy się
zmieścić na pięćdziesięciu metrach
kwadratowych, a to znacznie ogra-
niczało naszą działalność. Większy
metraż stwarza nowe możliwości.
Planujemy organizowanie wyda-
rzeń biblioteczno - kulturalnych i w
ten sposób chcemy łamać stereo-
typy postrzegania biblioteki. Nie ma
być ona tylko wypożyczalnią. Two-
rzymy jej nową jakość. To ma być
placówka multimedialna i miejsce
spotkań kulturalnych dla wszystkich,
od najmłodszych po seniorów. Za-
leży nam, by w bibliotece każdy
znalazł dla siebie to, co go intere-
suje - zapewnia dyrektorka ROK.

Na parterze budynku jest wypo-
życzalnia, by każdy, bez utrudnień,
mógł wejść do biblioteki. W jednym
pomieszczeniu został umieszczony
księgozbiór dla dorosłych, osobno
jest wypożyczalnia książek dla
dzieci. Na piętrze są sale kompute-
rowa i multimedialna oraz miejsce
spotkań oraz kącik czytelniczy dla
dzieci. W planach jest zaadaptowa-
nie podwórka biblioteki na różnego
rodzaju działania adresowane do
mieszkańców.

- Szukamy nowych i ciekawych
pomysłów, tym bardziej że pande-
mia pokazała, że biblioteki nie mogą
być tylko tradycyjnymi wypożyczal-
niami - tłumaczy M. Szymańska.

Od przyszłego roku biblioteka

ma być czynna sześć razy w tygod-
niu.

- Planujemy uruchomienie wy-
pożyczalni książek online poprzez
internetowy system biblioteczny, a
czytelnicy otrzymają karty elektro-

niczne. Obecnie księgozbiór w Ry-
dzynie jest w całości wprowadzony
do systemu. Każda książka ma na-
dany indywidualny kod kreskowy,
kompatybilny z zakupionym czytni-
kiem - dodaje dyrektorka.

Patrycja Strzałkowska i Blanka Tomczyk, z którymi na co
dzień stykają się mieszkańcy wypożyczający książki oraz
Magdalena Szymańska, dyrektorka Rydzyńskiego Ośrodka
Kultury Biblioteka Miasta i Gminy Rydzyna. 
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Mamy to! 6 mln zł! 
Z Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych gmina
otrzyma 6 milionów złotych
na przebudowę i rozbudowę
Szkoły Podstawowej w Ry-
dzynie.

Do tej inwestycji władze sa-
morządowe są przygotowane.
Mają projekt i pozwolenie na
budowę. 

⁃ Chcemy dobudować
skrzydło z łącznikiem, co zwięk-
szy liczbę klas o szesnaście.
Będą: nowa aula, świetlica,
kiosk szkolny, biblioteka z czy-
telnią, stołówka z kuchnią cate-
ringową i zapleczem -

o szczegółach inwestycji
mówi wiceburmistrz Łukasz
Bartkowiak. 

Wszystkie kondygnacje
będą dostępne dla osób niepeł-
nosprawnych. W projekcie
ujęto wykończenie budynku
cegłą klinkierową. 

- Tym samym będzie stano-
wił pewną całość z budynkiem
Środowiskowej Hali Sportowej,
której elewacja jest także z
cegły klinkierowej - dodaje Ł.
Bartkowiak. 

Przebudowa i rozbudowa
szkoły będzie realizowana w la-
tach 2021-2022. 
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100 lat wolności i niepodległości 
Na mocy traktatu wersalskiego Rydzyna po latach niewoli pod zaborami w 1920 roku znów
była polskim miastem. Wydarzenia sprzed stu lat upamiętniła uroczysta sesja w Zamku SIMP,
która odbyła się 21 stycznia. 

Z okazji rocznicy uhonorowano
instytucje i organizacje, doceniając
ich wkład w budowanie polskości
oraz działalność na rzecz lokal-
nego środowiska. 

W dziedzinie kultury wyróż-
niono Kurkowe Bractwo Strzelec-
kie w Rydzynie (na zdjęciu).

- 17 stycznia 1920 roku, po
wkroczeniu do Rydzyny Wojska
Polskiego, Kurkowe Bractwo
Strzeleckie zostało reaktywowane.
Jego najważniejszą działalnością
była organizacja strzelań i ceremo-
niałów z nimi związanych. Ten
wątek działalności jest kontynuo-

wany do dzisiaj - mówił Leszek
Skrobała, wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej. 

Obecnie bracia kurkowi swoją
obecnością uświetniają najważ-
niejsze uroczystości, rocznice oraz
imprezy na terenie gminy Rydzyna.
Reprezentują ją także uczestni-
cząc w zawodach międzynarodo-
wych. 

W dziedzinie kultury doceniono
również Zamek SIMP - jeden z naj-
cenniejszych skarbów architektury
barokowej w Wielkopolsce, który
posiada godność Pomnika Historii.
Był siedzibą Fundacji im. Sułkow-

skich, w ramach której powstało
Eksperymentalne Gimnazjum im.
Sułkowskich, a później liceum. Kie-
rował nim wybitny pedagog Tade-
usz Łopuszański. Na kartach
historii Zamku zapisane są również
dramatyczne wydarzenia, kiedy to
w 1945 roku wojska sowieckie pod-
paliły obiekt. Dzięki Stowarzysze-
niu Inżynierów i Techników
Mechaników Polskich, które prze-
jęło Zamek, przywrócono mu
dawną świetność. 

Za działalność społeczną uho-
norowano Koło Włościanek w Mo-
raczewie, którego tradycje sięgają

1937 roku. Przewodniczącą pierw-
szego Zarządu była Marta Maj-
chrzak, obecnie obowiązki te
sprawuje Danuta Lorych. Samo-
rząd docenił Włościanki za organi-
zowanie kursów i prelekcji, a także
inicjatywy na rzecz lokalnej spo-
łeczności. 

Ochotnicza Straż Pożarna Ry-
dzyna ma również wkład w życie
społeczne gminy. Działacze jedno-
stki byli zawsze aktywni nie tylko w
zakresie ochrony przeciwpożaro-
wej. 

- Uczestniczyli w życiu lokalnej
społeczności, a przede wszystkim
byli ostoją polskości. Wyrazy wier-
ności tradycji i Ojczyźnie zawarte
są na strażackich sztandarach oraz
wpisują się w hasło "Bogu na
chwałę, bliźnim na ratunek" - pod-
kreślił L. Skrobała i dodał, że jed-
nostka w Rydzynie nosi zaszczytne
tytuły Zasłużony dla Miasta i Gminy
Rydzyna oraz Zasłużony dla Po-
wiatu Leszczyńskiego. OSP zos-
tała także uhonorowana Złotym
Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci
Narodowej. 

W dziedzinie sportu samorząd
wyróżnił RKS Rydzyniak Rydzyna.
Wśród dokonań wymieniono m.in.
zdobyty w 2016 roku, pod wodzą
trenera Karola Matuszewskiego,
Puchar Polski w kategorii senior na
szczeblu okręgu. W 2019 roku
wraz z trenerem Łukaszem Sobec-
kim zespół wszedł do finału rozgry-
wek. Dodajmy, że trenerem
zawodników był także Lucjan Paw-
lik. 

Grali z wiatrem w żaglach

12 stycznia wiele osób
wsiadło na pokład statku Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy,
który w tym roku wypłynął w rejs
dla zapewnienia najwyższych
standardów diagnostycznych i
leczniczych w dziecięcej medy-
cynie zabiegowej. 

Wśród załogantów byli wolonta-
riusze ze sztabu nr 3807 z siedzibą
w Rydzyńskim Ośrodku Kultury.
Rolę kapitana przyjął na siebie Sła-
womir Zygner. 

W imprezie pod hasłem "Wiatr
w żagle" wystąpiły dzieci z Zespołu
Tańca Ludowego Moraczewo i che-
erleaderki z sekcji ROK. Zagrały
zespoły: W Prawdzie, B. H. P oraz

The Afternoon. Tradycyjnie otwarto
kawiarenkę z wypiekami i gadże-
tami. Dla orkiestry wystartowali
członkowie R-Team Rydzyna Bie-
gacze, którzy w dniu finału wyru-
szyli w trasę spod siedziby sztabu.
Dodajmy, że swój udział w WOŚP
miała OSP Rydzyna, organizator
turnieju piłkarskiego, podczas któ-
rego zebrano 4.600,63 zł. 

I teraz najważniejsza część tej
informacji. W ubiegłym roku sztab
WOŚP w Rydzynie zebrał 20. 000
złotych. W tym roku kwota była re-
kordowa - 32. 517,24 złotego! Cie-
kawe, co przyniesie finał 10
stycznia 2021 roku? Sztab #3807
już zarejestrowany. 

W styczniu na deskach Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie odbył się
XVIII Przegląd Kolęd i Pastorałek. Imprezę organizował Oddział Rejonowy
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lesznie. Z jego
zaproszenia skorzystał m.in. Zespół Śpiewaczy Rydzyniacy, który tworzą
członkowie Koła PZERiI w Rydzynie. 

28 stycznia na cmentarzu w Rydzynie oddano hołd ofiarom tragicznych
wydarzeń z roku 1945. Siedemdziesiąt pięć lat temu hitlerowcy rozstrze-
lali ośmioro mieszkańców, którzy zapłacili najwyższą cenę za zamiar wy-
wieszenia polskich flag. 

Fot. Urząd Miasta i Gminy Rydzyna 
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Zdolna młodzież i człowiek z pasją 
Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" w Turku zorganizowało Międzynarodowy Kon-
kurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka pod nazwą "Całej ziemi jednym objąć nie można
uściskiem". Niemal 900 prac nadesłano z Białorusi, Chin, Kazachstanu, Stanów Zjednoczonych
i Ukrainy. Polskę z sukcesem reprezentowali członkowie Sekcji Plastycznej Rydzyńskiego
Ośrodka Kultury. W kategorii od 7 do 12 lat nagrody drugą i trzecią zdobyła Zofia Sokołowska. 

Natomiast w Kaliszu, gdzie od-
bywał się 42. Festiwal Zespołów
Muzyki Dawnej "Schola Cantorum",
imprezą towarzyszącą był 25. Ogól-
nopolski Konkurs Plastyczny "Pla-
styka inspirowana muzyką dawną".
Z dumą informujemy, że Olga
Szwarczyńska zdobyła pierwsze
miejsce. Wyróżnienia w postaci
prezentacji prac na wystawie otrzy-
mały: Kinga Wawrzyniak, Nadia

Walkowiak, Maja Michalska, Ale-
ksandra Kubiak, Pola Śmieżewska,
Sara Jamrożek i Wiktoria Gorwa. 

Laureaci konkursu uczestniczyli
w warsztatach plastycznych, na
których powierzono im zadanie wy-
konania elementów dekoracji sceny
kaliskiego teatru na finałowy kon-
cert "Schola Cantorum". W zaję-
ciach udział brał także instruktor
rydzyńskiej Sekcji Plastycznej
Jerzy Kopras. 

W tym miejscu trzeba dodać, że
kilka tygodni wcześniej Fundacja
"Żyj z pasją" uhonorowała J. Kop-
rasa statuetką "Człowiek z pasją"
doceniając jego zaangażowanie i
osiągnięcia w pracy z dziećmi i mło-
dzieżą. Uroczystość wręczenia sta-
tuetki odbyła się 22 stycznia w
Warszawie. 

Jedna z nagrodzonych prac autorstwa Zofii Sokołowskiej. 

Jerzy Kopras, instruktor Sekcji Plastycznej w ROK i Olga
Szwarczyńska, laureatka kaliskiego konkursu. 

Fot. Rydzyński Ośrodek Kultury

W Tłusty Czwartek nie wy-
pada nie zjeść chociaż jednego
pączka. W ten dzień nie liczą się
kalorie, a tylko dochowanie tra-
dycji. W gminie Rydzyna słod-
kimi ciastkami częstowani byli
najmłodsi. 

W pieczenie pączków zaanga-

126 tysięcy na sport
Kluby i stowarzyszenia pro-

wadzące działalność sportową z
początkiem tego roku, w ramach
konkursu ofert, otrzymały dota-
cje z budżetu gminy. Umowy
podpisywano w lutym. 

Rydzyński Klub Sportowy Ry-
dzyniak Rydzyna otrzymał 56.000
złotych, Klub Sportowy Dąbcze -

17.000 złotych, Klub Koszykarski
Rycerze Rydzyna - 16.000 złotych,
Rydzyńska Akademia Piłkarska -
15.000 złotych, Stowarzyszenie
Sportowe R - Team Rydzyna -
11. 000 złotych, Klub Sportowy
Sfinks Rydzyna - 7 000 złotych,
Stowarzyszenie Motocyklowe Pit-
bike Rydzyna - 4 000 złotych. 

Największą dotację otrzymał Rydzyński Klub Sportowy Rydzyniak
Rydzyna. W lutym przedstawiciele klubu podpisali umowę z sa-
morządem. Na zdjęciu: skarbnik Wojciech Antoniak, burmistrz
Kornel Malcherek oraz reprezentujący klub prezes Piotr Dembicki,
a także członek Zarządu Leszek Barczyński. 

Fot. Urząd Miasta i Gminy Rydzyna 

żowane były Koła Gospodyń Wiej-
skich z Dąbcza, Jabłonny, Mora-
czewa i Rydzyny. Włączyły się
także panie z KGW w Kłodzie. Na
zdjęciu pączkowe dokonania pre-
zentują: Izabella Jałowiecka, Pau-
lina Musiał, Maria Andrzejewska i
Katarzyna Michalska. 

Pączkowy czwartek

Burmistrz Kornel Malcherek, wiceburmistrz Łukasz Bartkowiak i
Roman Skiba, przewodniczący Rady Miejskiej, spotkali się z soł-
tysami gminy Rydzyna. Goście przyjęli podziękowania za dbałość
o dobre funkcjonowanie sołectw. Spotkanie odbyło się 11 marca,
kiedy obchodzony jest Dzień Sołtysa. 

LUTY

Fot. KGW Kłoda
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Nieco wcześniej, bo 6 marca w Rydzynie obchodzono Dzień Kobiet. Mieszkanki na spotkanie w Rydzyńskim Ośrodku Kultury zapro-
sili burmistrz Kornel Malcherek i Grażyna Dembicka, przewodnicząca Samorządu Mieszkańców Rydzyny. W programie artystycznym
wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej, a gwiazdą wieczoru był aktor i kabareciarz Krzysztof Langner. 

Trzystu czterdziestu zawod-
ników - dzieci, młodzieży i doro-
słych - wystartowało w Biegu
Tropem Wilczym w Rojęczynie,
który upamiętniał Żołnierzy Wy-
klętych. 

Zawodnicy zaliczali dystans

1963 m. To odwołanie do roku, w
którym zginął ostatni, poległy w
walce Żołnierz Wyklęty, czyli Józef
Franczak ps. Lalek. Była również
trasa na 5 km. 

Bieg organizowała Szkoła Pod-
stawowa w Kaczkowie. 

Pobiegli w Biegu Pamięci

Solidarność w trudnym czasie 
Marzec był początkiem wpro-

wadzenia obostrzeń w walce z
pandemią. Podobnie jak w całej
Polsce, tak i w gminie Rydzyna
zamknięto szkoły, a uczniowie
przeszli na zdalne nauczanie,
odwołano zajęcia dla dzieci
przedszkolnych, ograniczono
dostęp do Urzędu Miasta i
Gminy. Burmistrz Kornel Mal-
cherek zaapelował o odwołanie
imprez organizowanych przez
sołectwa.

Był to również czas społecznej

solidarności. Rada Miejska Ry-
dzyny podjęła decyzję o przekaza-
niu 50. 000 zł Wojewódzkiemu
Szpitalowi Zespolonemu w Lesz-
nie na zakup sprzętu najpotrzeb-
niejszego w walce z
koronawirusem. Z puli samorządu
zakupiono także maseczki wielo-
krotnego użytku w ilości 10 tysięcy
sztuk, które rozdano mieszkań-
com. Za pomoc w ich rozprowa-
dzeniu burmistrz podziękował
jednostkom OSP w Dąbczu, Jab-
łonnie, Kaczkowie i Rydzynie. 

OSP Dąbcze zainicjowała zbiórkę słodyczy dla medyków. Na ich
apel o pomoc pozytywnie zareagowali mieszkańcy. Na zdjęciu
Martyna Zielińska i Maciej Tobółka z OSP oraz odbierający dary
Janusz Rybarczyk, starszy pielęgniarz systemu ratownictwa me-
dycznego szpitala w Lesznie. Część darów trafiła do zespołu ra-
townictwa medycznego w Rawiczu. 
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Sekretarz na emeryturze
Marcin Szargan przez osiemnaście lat był sekretarzem miasta
i gminy Rydzyna. - Doszedłem jednak do przekonania, że
czas na życie na nieco wolniejszych obrotach - tak argu-
mentował swoją decyzję o przejściu na emeryturę. Stało się
to w kwietniu tego roku. 

Od 1963 roku Marcin Szargan
pracował w administracji lokalnej.
Było to aż 57 lat. Najpierw był
związany z Sądem Rejonowym w
Rawiczu, potem był sekretarzem
w Radzie Gromadzkiej w Szkara-
dowie. Był również dyrektorem
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Lesznie, w 1998 roku przyjął sta-
nowisko starosty powiatu rawic-
kiego, a w 2002 roku sekretarza
Rydzyny, na którym pozostał do
emerytury.

- Zachowam miłe wspomnienia
z tego okresu - tak M. Szargan
mówi o pracy w Urzędzie Miasta
i Gminy Rydzyna. - To było nie-
powtarzalne doświadczenie zawo-
dowe w samorządowej gminie.

M. Szargan podkreśla, że w
Rydzynie pracował z dobrym ze-
społem, szczególnie cenił    współ-

pracę z burmistrzami Grzegorzem
Jędrzejczakiem i Kornelem Mal-
cherkiem oraz dobre relacje z rad-
nymi i sołtysami. 

Fot. Gazeta "ABC"

Pracownia krawiecka w salonie
Kilka tysięcy maseczek ochronnych uszyły członkinie Koła
Gospodyń Wiejskich w Tarnowej Łące. Pierwsza partia trafiła
do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. 

To była spontaniczna akcja,
która była odpowiedzią na drama-
tyczne apele służb medycznych
alarmujących o braku maseczek
na polu walki z koronawirusem. 

W związku z tym kilka pań z
Tarnowej Łąki postanowiło wziąć
się za szycie maseczek. W tym
celu salon domu Kingi Skrzypczak,
przewodniczącej Koła Gospodyń
Wiejskich, został zamieniony w
pracownię krawiecką. W jednym
kącie było stanowisko z kilkoma
maszynami do szycia, w drugim
odbywało się wykrawanie mase-
czek. Paniom pomysł podsunął To-
masz Matyaszczyk z Rady
Sołeckiej, a kiedy te wyraziły chęć,
załatwił materiał i gumki do szycia
maseczek. Potem pomagali kolejni
darczyńcy: Jurek Leśniak, bur-
mistrz Kornel Malcherek oraz Ag-

nieszka i Paweł Kasprowiak.
Poza K. Skrzypczak maseczki

szyły: Grażyna Rzepecka, Teresa i
Magdalena Gagawuzis, Grażyna
Przybył, Anna Florczak, Maria
Szerszeń i Danuta Klemczak. Za-
angażowali się także synowie
przewodniczącej KGW - Filip i Mi-
chał. 

Mieszkanki Tarnowej Łąki
uszyły około 5000 maseczek, które
zostały dostarczone do: Woje-
wódzkiego Szpitala Zespolonego
w Lesznie, Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Rydzynie oraz do seniorów z Po-
mykowa. 

W czerwcu na posiedzeniu
Rady Miejskiej paniom za akcję
podziękowali burmistrz Kornel Mal-
cherek i Krystyna Rypińska, prze-
wodnicząca Gminnej Rady Kobiet. 

Przy ulicach: Modrzewiowa, Cyprysowa, Cisowa i Łącznikowa w
Dąbczu budowana była kanalizacja sanitarna. W sfinansowaniu
zadania udział miał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczając na to 0,8 mln zł.
Koszt całego zadania to ponad milion zł.

Fot. Urząd Miasta i Gminy Rydzyna 

Emilia Kraśner z Robczyska została nową radną.
Stało się to po rezygnacji z mandatu przez Jana Pawel-

skiego.  Natomiast kiedy Bonifacy Skrzypczak rozpoczął
pracę w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna jego miejsce

w radzie zajął Julian Kruczek z Rydzyny. 

Do zdalnej nauki 
Dwukrotnie gmina Rydzyna

pozyskała laptopy do zdalnego
nauczania w czasie pandemii.
Skorzystały na tym Szkoły
Podstawowe w Dąbczu, Kacz-
kowie i Rydzynie.

W kwietniu gmina otrzymała
69. 984 zł w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa
2014 - 2020. Pieniądze zostały
przeznaczone na 24 laptopy, z
których 12 otrzymała Szkoła Pod-

stawowa w Rydzynie, a po 6
Szkoły Podstawowe w Dąbczu i
Kaczkowie. 

Kolejne 30 laptopów szkoły
dostały z początkiem lipca.
Kwota dofinansowania wyniosła
73. 800 zł. Zakup sprzętu został
sfinansowany przez Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa na lata
2014 - 2020. 

W kwietniu laptopy dla szkół odebrali dyrektorzy: Jerzy Stróżycki, Karol
Olender i Wojciech Jędrzejczak. Na początku lipca w Urzędzie Miasta i
Gminy odbyło się spotkanie, na którym burmistrz Kornel Malcherek prze-
kazał kolejne laptopy dla szkół. Odebrali je: wicedyrektorka Szkoły Pod-
stawowej w Rydzynie Dorota Nowak, wicedyrektorka Szkoły Podstawowej
w Dąbczu Beata Mazurkiewicz oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Kacz-
kowie K. Olender.
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Na ten rok samorząd woje-
wództwa wielkopolskiego przy-
znał gminie Rydzyna 20 tys. zł
na zakup sadzonek drzew mio-
dodajnych. 

Przypomnijmy, że po raz
pierwszy gmina skorzystała z po-
dobnego wsparcia w roku 2018.
Było to również 20 tys. zł. Wtedy

aleja lipowa powstała od Młyń-
skiej Góry w Rydzynie do Two-
rzanek. 

W roku 2019 kolejne 20 tys. zł
umożliwiło zrealizowanie nasa-
dzeń miododajnych lip w miejsco-
wościach Jabłonna i Rydzyna. 

W roku 2020 nasadzenia były
w Dąbczu, Kaczkowie i Rydzynie.

Co roku po 20 tysięcy 

Fot. Urząd Miasta i Gminy Rydzyna 

W maju zrealizowano przebu-
dowę ul. Rzeczypospolitej w Ry-
dzynie. Inwestorem był Zarząd
Dróg Powiatowych, wykonawcą
firma Drogbud z Gostynia.

Prace prowadzono na długości
około 300 m. Ich zakres obejmo-
wał sfrezowanie starej na-
wierzchni bitumicznej, wykonanie
przykanalików oraz studni ścieko-
wej wraz z regulacją wysoko-
ściową istniejących włazów studni

ściekowych oraz studni rewizyj-
nych kanalizacji sanitarnej i de-
szczowej, przebudowę studni
ściekowych, ułożenie krawężni-
ków oraz ułożenie dwóch warstw
asfaltu. Nowa jakość drogi powia-
towe jest od rynku w kierunku
Kłody.

Kosztowało to około 166. 000
zł. Była to wspólna inwestycja po-
wiatu leszczyńskiego i gminy Ry-
dzyna.

Rzeczypospolitej do przebudowy 

W tym roku Bieg Biało - Czer-
wony miał nową formułę, którą
wymusiła pandemia. Zamiast
wspólnego startu każdy z
uczestników biegał indywidual-
nie. 

Pierwsza impreza pod tą
nazwą odbyła się w 2007 roku z
inicjatywy Jerzego Stróżyckiego,
dyrektora Szkoły Podstawowej w
Rydzynie. I już co roku znajduje
się w kalendarzu wydarzeń pla-
cówki. Do biegu dołączają nie
tylko uczniowie, ale także inni
mieszkańcy. 

W roku 2020 pandemia utrud-
niła sprawę, ale Bieg Biało - Czer-
wony odbył się. Dyrektor
J. Stróżycki (na zdjęciu z synami)
zaproponował, że 2 maja w Dniu
Flagi, każdy, kto ma ochotę, może
włożyć strój sportowy w kolorach
biało - czerwonych i zamiast w
dużej grupie pobiec indywidualnie.
Chętnych do udziału w takiej for-

mie nie zabrakło. Niektórzy, w for-
mie zdjęć, podzielili się relacjami z
biegu. 

Biało-czerwony w tle pandemii 

W czasie pandemii, dbając o bezpieczeństwo spędzania wspól-
nego czasu na świeżym powietrzu, pracownicy Rydzyńskiego
Ośrodka Kultury wpadli ma pomysł wymalowania kół na trawie
przy Wiatraku Józef. W ten sposób wyznaczono strefy umożli-
wiające zachowanie dystansu społecznego.

Fot. Rydzyński Ośrodek Kultury

Fot. Starostwo Powiatowe w Lesznie

Fot. Szkoła Podstawowa
w Rydzynie/Facebook 

Specjalnie ma weekend majówkowy Chór Novum działający przy
Rydzyńskim Ośrodku Kultury przygotował utwór online. „Poprzez
śpiew chcemy wnieść do waszych domostw trochę uśmiechu i kli-
matu wiosennego” - brzmiała zapowiedź. 

Fot. Chór Novum
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Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Dąbczu, po nominacji od KGW Dębnica, dołączyły do charytatywnego challengu. Zadanie pole-
gające na zrobieniu dziesięciu przysiadów było wykonywane nad zalewem. Potem były nominacje m. in. dla zaprzyjaźnionego Koła
Gospodyń Wiejskich w Moraczewie, które podjęło wyzwanie.

Na Jazgarku odbyły się zawody wędkarskie, które wygrał Kaje-
tan Grześkowiak. Drugi był Bernard Ludwiczak. Na trzecim miej-
scu zawody ukończył Leszek Skiba, który zdobył dodatkowe
gratulacje za połów największej ryby. 

Fot. Rojęczyn Wieś/Facebook 

Po latach użytkowania świet-
lica w Nowej Wsi wymagała re-
montu. 

Najpilniejszą potrzebą były
prace na zapleczu. Na ten cel sa-
morząd zarezerwował fundusze i
prace zaczęły się w listopadzie
2019 roku. Remont trwał do końca
czerwca tego roku. W trakcie do-
cieplono dach i wymieniono rynny,
wykonano nową kanalizację łącz-
nie z szambem, ocieplono i wymie-
niono posadzki, odmalowano
ściany, na nowe wymieniono płytki
w pomieszczeniach kuchennych
oraz wyremontowano toaletę. Po-
nadto wykonano nową wentylację.
Zaplecze wyposażono m. in. w
oczekiwaną zmywarkę. 

Wokół świetlicy również widać

zmiany. Plac zabaw otoczono ogro-
dzeniem, które zakupiła gmina, a
montaż wykonali mieszkańcy, któ-
rzy jeszcze pomalowali urządzenia
do zabaw. 

Przy ścieżce pieszo - rowero-
wej, która znajduje się w sąsiedz-
twie świetlicy, powstała strefa
relaksu. Powiat przekazał kostkę
brukową, gmina zleciła jej ułożenie.
Swój wkład mieli mieszkańcy, któ-
rzy przygotowali teren pod utwar-
dzenie miejsca. Sponsorem ławek i
stołów, które stanęły obok wiaty, był
jeden z mieszkańców Nowej Wsi.

Na zdjęciu jedno z pomiesz-
czeń kuchennych i magazyn, który
pokazała nam Bogumiła Bor-
kowska z Koła Gospodyń Wiej-
skich.

Razem można dużo zdziałać

Koło w Rydzynie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i In-
walidów w jedną z lipcowych niedziel zorganizowało spotkanie na
terenie strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Czas umi-
lały rozmowy, nie zabrakło poczęstunku. A przy muzyce "parkiet"
wypełniali tańczący. 

Tegoroczne wakacje były pra-
cowite na Zamku SIMP w Rydzy-
nie.

Ten czas wykorzystano na pro-
wadzenie prac restauratorskich przy
dwóch zabytkowych freskach na
dziedzińcu - Ziemia Dobrzańska i
Ziemia Pruska. W ich trakcie oka-
zało się, że drugie malowidło po-
winno funkcjonować pod inną
nazwą, a mianowicie Prusy Królew-
skie. To dlatego, że konserwator

dzieł sztuki Aleksandra Wysokińska
odkryła na nim napis Prusy Królew-
skie. 

W tym roku odrestaurowano
także balkon nad wejściem głów-
nym. Prace obejmowały m. in. poło-
żenie nowej posadzki z piaskowca,
naprawę i częściowo zrekonstruo-
wanie uszkodzonych elementów
zdobniczych pod balkonem. Wy-
mieniono część tynków niemal cał-
kowicie wypłukanych przez deszcz.

Ratunek dla zabytków

Fot. Zamek SIMP w Rydzynie
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Przeciw internetowej przemocy 
Młodzi ludzie rozpoczęli kampanię społeczną Cyberbezpieczna Rydzyna, w ramach projektu
Młodzieżowe Wulkany Partycypacji, za którym stoi Stowarzyszenie ZMW Przybyszewo. 

Kampanię rozkręcili Błażej
Rybak i Marek Rzepecki (na zdję-
ciu) z wolontariackiej Grupy Zwias-
tuny, która działa przy parafii w
Rydzynie. W działaniach wspierał
ich Mateusz Gzyl. 

Chcieli zwrócić uwagę na kilka
tematów, które są ściśle powią-
zane z internetem. To przede
wszystkim hejt, którego ofiarą
może stać się każdy. 

- Zamiast konstruktywnej kry-
tyki jest hejt - uważa Błażej
Rybak. - Ludzie bez zastanowienia
piszą coś, co może kogoś zdys-
kredytować, obrazić albo poniżyć.
Padają słowa, które niczemu do-
bremu nie służą, zamiast tego
mogą "podkopać" czyjeś poczucie
wartości. 

- Niektórzy tworzą memy albo
edytują czyjeś zdjęcia tylko po to,
by kogoś ośmieszyć - mówi Marek
Rzepecki. - Wielu się pośmieje,
ale ten kto jest bohaterem takiego

wpisu, na pewno czuje się z tym
źle.

Autorzy kampanii uważają, że
rozmową można wyjaśniać kon-
flikty. 

- Internet nie powinien być plat-
formą do tego, tym bardziej jeśli

dyskusja jest publiczna i wtrącają
się do niej postronne osoby. Nie
tędy droga - twierdzą Błażej i
Marek. 

Kampania służyła również
temu, by ostrzegać przed wcho-
dzeniem na strony internetowe,

które tylko z pozoru wydają się
bezpieczne. Super tania oferta
albo atrakcyjna zniżka niekoniecz-
nie są bezpieczne. Tak samo jak
uruchamianie podesłanych przez
kogoś linków. 

- Nie dajmy się nabrać na infor-
mację od znajomego, który prosi o
przesłanie pieniędzy - tłumaczy M.
Gzyl. - Niektórzy nie dbają o dobre
zabezpieczenie konta bankowego
czy poczty internetowej, a my ra-
dzimy, że jednym ze sposobów jest
dobór hasła, na które nie składa
się np. nasza data urodzenia albo
prosta kombinacja cyfr. Błędem
jest przyklejanie karteczki z hasłem
na komputerze. W tej kampanii
ostrzegamy przed przekazywa-
niem swoich danych. Jeśli na przy-
kład korzystamy z jakiejś strony
internetowej i pojawia się prośba o
udostępnienie naszego numeru te-
lefonu, nie róbmy tego, by nie do-
stawać spamowych wiadomości.
Jeśli na jakiejś stronie pytają o
numer PESEL, nie wolno go poda-
wać. Warto zwrócić uwagę na za-
bezpieczenia strony dokonując
internetowych transakcji banko-
wych.

Dyplomy jako podziękowanie 
W lipcu Gminna Rada Kobiet wyróżniła kilka Kół Gospodyń Wiejskich oraz Zespół Tańca Lu-
dowego Moraczewo. Było to pierwsze tegoroczne spotkanie pań w tak dużym gronie. 

imieniu dyplom odebrała Patrycja
Wdowiak. 

Koła Gospodyń Wiejskich w
Dąbczu, Jabłonie, Kłodzie i Mora-
czewie zostały docenione za
upieczenie pączków dla przed-
szkolaków, którymi w Tłusty
Czwartek częstowano dzieci. 

Członkinie Koła Gospodyń
Wiejskich w Tarnowej Łące ode-
brały dyplom za zaangażowanie
w walkę z koronawirusem i szycie
maseczek ochronnych, m. in. dla
szpitala. 

Dyplomy zostały przekazane
posłowi Janowi Dziedziczakowi,
który pomógł przygotować wizytę
pań z KGW gminy Rydzyna w
Sejmie oraz Józefowi Dworakow-
skiemu z firmy Agromix Rojęczyn
w podziękowaniu za wsparcie. 

Spotkanie pań odbyło się w
świetlicy w Moraczewie. 

Krystyna Rypińska, przewod-
nicząca Gminnej Rady Kobiet i
burmistrz Kornel Malcherek wrę-
czyli dyplomy wyróżniającym się
organizacjom. 

W tym gronie znalazło się Koło
Gospodyń Wiejskich w Nowej
Wsi, które miało być gospoda-
rzem spotkania z okazji Dnia Ko-
biet. Z powodu pandemii impreza
nie doszła do skutku, ale doce-
niono wysiłek włożony w jej przy-
gotowanie. Na tej imprezie za
program artystyczny odpowie-
dzialny był Zespół Tańca Ludo-
wego Moraczewo, w którego

W Rydzynie przy ul. Wolności zamontowano radar informujący o
prędkości jazdy pojazdów. Zakup urządzenia sfinansował samo-
rząd powiatu leszczyńskiego. Radary ustawiono w sumie w sied-
miu gminach, w najbardziej ruchliwych miejscach w terenie
zabudowanym. Urządzenia służą zwiększeniu bezpieczeństwa
wszystkich użytkowników dróg.

Fot. Urząd Miasta i Gminy Rydzyna 

Pod koniec sierpnia Klub Sportowy Wamet Dąbcze pochwalił się
sukcesami swoich zawodników. Krzysztof Mrozek zdobył brązowy
medal na Młodzieżowych Mistrzostwach Wielkopolski w tenisie
stołowym, szósty był Wojciech Chrząszcz. 

Fot. Wamet Dąbcze 
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Wakacyjnie i aktywnie 
Przez całe wakacje, z inicjatywy Rydzyńskiego Ośrodka Kultury, w hali sportowej w Rydzy-
nie, najpierw raz, a potem już dwa razy w tygodniu odbywały się bezpłatne zajęcia fitness. 

Zajęcia prowadziła Marcelina
Binasiewicz, trenerka tańca, która
kieruje dziecięcą sekcją cheerlea-
derek w Rydzyńskim Ośrodku Kul-
tury. Podczas wakacyjnego cyklu
zajęcia oparła na ćwiczeniach fit-
ness z elementami tańca.

- Wzmacniamy i ujędrniamy
ciała, spalamy kalorie, a do tego
dobrze się bawimy w babskim gro-
nie - tak zajęcia podsumowała tre-
nerka. - Mamy dwa układy, kiedy
zaczęłyśmy je trenować, panie tro-
chę się gubiły i myliły kroki, ale z
treningu na trening, słuchając
moich wskazówek, były coraz
pewniejsze w tym, co robią.

M. Binasiewicz także coś zys-
kała.

- Od grupy dostałam ogrom nie-
samowitej energii.

Jedną z uczestniczek zajęć
była Małgorzata Gołębiowska. Nie
opuściła żadnego treningu.

- Moja przygoda ze sportem za-
częła się dwa lata temu. Od tego

czasu schudłam 23 kilogramy.
Teraz chodzi mi bardziej o ujędr-
nienie i rozciągnięcie ciała, a pod-
czas zajęć z Marceliną widzę, jak
moje ciało się zmienia. W czasie
treningu z minuty na minutę jest
coraz bardziej rozciągnięte. Cze-
kam, aż będę mogła zrobić wyma-
rzony szpagat. A jeśli chodzi o
ocenę zajęć? Są rewelacyjne! 

- Wychodzimy stąd "na czwo-
raka", ale zyskujemy wysoki po-
ziom endorfin. Na sali przestajemy
myśleć o problemach, robimy coś
dla siebie, po zajęciach mamy roz-
luźnioną głowę i power do działa-
nia - tak z kolei na temat zajęć
wypowiadała się Monika Bartko-
wiak.

Sylwia Płócieniczak na co
dzień jest aktywna sportowo. Nic
więc dziwnego, że zainteresowały
ją zajęcia fitness. 

- Grupa motywuje, zajęcia są
na luzie, a każda z nas wychodzi z
sali lżejsza. Nie chodzi tylko o spa-
lone kalorie, a także o uwolnienie
od codziennych spraw, które przed
wejściem na salę ćwiczeń zaprzą-
tały głowę.

Zdolnych absolwentów ma nasza gmina 

Malcherek odebrał ślubowania
nauczycielek, a także wręczył akty
nadania stopnia nauczyciela mia-
nowanego Agnieszce Andrzejew-
skiej i Weronice Mazurek ze
Szkoły Podstawowej w Rydzynie
oraz Sandrze Ratajczak i Hannie
Dopierale ze Szkoły Podstawowej

w Dąbczu.
Burmistrz wyróżnił także troje

uczniów, którzy uzyskali najlepsze
wyniki na egzaminie ósmoklasisty.

Maciej Marchwacki jest absol-
wentem Szkoły Podstawowej w
Dąbczu. We wrześniu rozpoczął
naukę w I Liceum Ogólnokształcą-
cym w Lesznie. 

Przygotowując się do egza-
minu ósmoklasisty najwięcej czasu
poświęcił matematyce i z tego
przedmiotu miał najwyższy wynik.
Wiadomości z języków polskiego i
angielskiego powtarzał intensyw-
nie przez dwa tygodnie przed eg-
zaminem.

Kajetan John ukończył Szkołę
Podstawową w Kaczkowie. Teraz
jest uczniem Zespołu Szkół Eko-
nomicznych w Lesznie. 

- W szkole podstawowej to, ile
czasu poświęcałem nauce, w
dużej mierze zależało od ilości
zadań domowych i od tego, czy
były zapowiedziane kartkówki lub
sprawdziany. Zdarzało się, że
nauka zajmowała mi cały dzień. 

Kajetan lubi uczyć się języka
angielskiego i egzamin ósmokla-
sisty z tego przedmiotu poszedł
mu najlepiej. Lubi również mate-
matykę i geografię. Poza szkołą
jego pasją jest sport, szczególnie
pływanie i siatkówka.

Dominika Bańkowiak ukończyła
Szkołę Podstawową w Rydzynie.
Naukę kontynuuje w III Liceum
Ogólnokształcącym w Lesznie. 

Zapytana o ulubiony przedmiot
wymieniła język angielski. Nic więc
dziwnego, że właśnie z niego
miała najwyższe noty na egzami-
nie ósmoklasisty.

Wielką pasją Dominiki jest piłka
nożna. 

Na kilka dni przed pierwszym
szkolnym dzwonkiem w Urzę-
dzie Miasta i Gminy odbyła się
uroczystość z udziałem nauczy-
cieli i uczniów.

Po wcześniejszym przeprowa-
dzeniu postępowania egzamina-
cyjnego burmistrz Kornel

Fot. Urząd Miasta i Gminy Rydzyna 

"Dzieje się! W naszej jednostce widać coraz więcej zmian!" - na Face-
booku ogłosiła Ochotnicza Straż Pożarna Dąbcze. Na ścianie frontowej re-
mizy pojawił się mural. Prace wykonała firma Colorfull Media. Za pomoc
w zrealizowaniu przedsięwzięcia strażacy podziękowali burmistrzowi Kor-
nelowi Malcherkowi oraz sołtysowi Dąbcza Łukaszowi Wleklikowi. OSP
na wykonanie muralu przeznaczyła 500 zł.

Fot. OSP Dąbcze 

Daniel Loman zdobył tytuł mistrza świata w kulturystyce superciężkiej fe-
deracji IBFF powyżej 100 kg. Zdobył także kartę zawodowca federacji
IBFF, która uprawnia go do startu w zawodowej kulturystyce. Zawody od-
były się na Słowenii. Gratulacje utytułowanemu mieszkańcowi Dąbcza zło-
żył burmistrz Kornel Malcherek. Panowie spotkali się w Urzędzie Miasta i
Gminy Rydzyna. 

Fot. Urząd Miasta i Gminy Rydzyna 
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Przyjaźni harcerzom 
Nad zalewem, na terenie użytkowanym przez harcerzy, spotkali się uczestnicy Harcerskiego
Startu. Z zaproszenia skorzystali także goście, którym Komenda Hufca ZHP chciała symbo-
licznie podziękować za pomoc w utworzeniu Centrum Ekologii Harcerskiej i Żeglarstwa. 

Pomysł na stworzenie tego
miejsca zrodził się w 2013 roku. 

- Idea nie zostałaby zrealizo-
wana, gdyby nie marszałek woje-
wództwa wielkopolskiego, który w
2014 roku wyraził zgodę na wy-
dzierżawienie tego terenu Wielko-
polskiej Chorągwi Harcerzy -
przypomniał Franciszek Halec,
w tamtym czasie dyrektor Od-
działu w Lesznie Wielkopol-
skiego Zarządu Melioracji i
Urządzeń Wodnych.

W zadaniu swój udział miały
miasto Leszno i gmina Rydzyna.

- Cieszę się, że tyle młodzieży,
nie tylko z naszej gminy, korzysta z
tego obiektu. Cieszę się także, że
w dobie laptopów, telefonów ko-
mórkowych i portali społeczno-

razem współdziałać i bawić się. My
dorośli jesteśmy po to, by was
wspierać - tymi słowami do har-
cerzy i zuchów zwrócił się bur-
mistrz Kornel Malcherek,
deklarując, że gmina Rydzyna
jest przyjazna harcerzom. 

- Głównymi inicjatorami po-
wstania tej bazy byli: druh Franci-
szek Halec oraz władze
samorządowe miasta Leszna. Bar-
dzo pomagała nam gmina Ry-
dzyna. Ościenne gminy, w których
mamy jednostki harcerskie, więcej
czy mniej, ale także się angażo-
wały. Pracy było sporo i wielu in-
struktorów hufca włączyło się w
tworzenie tego miejsca - mówił
Rafał Maćkowiak, były komen-
dant Hufca ZHP Leszno, jeden z
pomysłodawców utworzenia
Centrum Ekologii Harcerskiej i
Żeglarstwa nad zalewem. 

Podczas spotkania rozdano na-
grody drużynom uczestniczącym
w Harcerskim Starcie na trasie z
Leszna do Dąbcza. Odbyło się
również przecięcie wstęgi, tym
samym oficjalnie otwarto centrum. 

ściowych macie inne zaintereso-
wania, a udowadniacie to będąc

tutaj. Jestem pełen podziwu dla
was. Pokazujecie, że umiecie

Seniorzy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Lesznie bawili się na pikniku w Kluczewie. W gronie około 100
osób nie zabrakło członków koła w Kaczkowie. 

Zawody Wędkarskie o Pu-
char Burmistrza Rydzyny or-
ganizowało Koło Wędkarskie
Rydzyna Miasto 212. 

W kategorii juniorów miejsca
kolejno zajmowali: Mikołaj Jan-
kowiak, Jasiu Szymkowiak i Łu-
kasz Andrzejczak.

Pięcioletni Jasiu odebrał
także nagrodę ufundowaną dla
najmłodszego uczestnika zawo-
dów.

W kategorii seniorów najlep-

szy wynik miał Mikołaj Gorzel-
niak (18, 930 kg złowionych ryb).
Drugie miejsca zajął Adam Pie-
karz (16, 860 kg). Z trzecim
miejscem zawody ukończył
Roman Kozłowski (9,840 kg).

Natomiast w kategorii 50+
zwyciężył Dariusz Jędraszyk.
Kolejne nagrody odbierali Jan
Szymkowiak i Antoni Ptaszyński. 

Puchar za największą rybę
dostał Adam Piekarz. Złowił ka-
rasia ważącego ponad 2 kg.

Puchary dla wędkarzy

Mały jubileusz z powitaniem 
Pięć lat temu reaktywowano Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbczu. Mały jubileusz został za-
znaczony uroczystym spotkaniem, na którym szczególnie serdecznie powitano nowego pro-
boszcza parafii w Dąbczu księdza Tadeusza Kurpisza.

Na spotkaniu w restauracji
Eden przewodnicząca Krystyna
Rypińska mówiła o minionych la-
tach, które były czasem wielu wy-
darzeń. 

- Byłyśmy między innymi na ter-
mach, świątecznych jarmarkach,
także poza krajem oraz w Sejmie

na zaproszenie posła Jana Dzie-
dziczaka. Staramy się być aktywne
w Dąbczu, gdzie czujemy się po-
trzebne.

Pięć lat to tylko mały etap w
działalności KGW.

- Mamy nadzieję działać dalej -
dodała przewodnicząca.

Podczas uroczystości minutą
ciszy uczczono pamięć członkini
Teresy Ptaszyńskiej, która zmarła
w czerwcu tego roku.

Ksiądz proboszcz Tadeusz Kur-
pisz, który posługę w parafii w
Dąbczu pełni od 1 sierpnia 2020
roku, w rozmowie z nami mówił: 

- Od samego początku spoty-
kam się z życzliwością mieszkań-

ców i chęcią pomocy z ich strony.
Jestem wdzięczny, ponieważ jest
wiele do zrobienia. Nasz kościół
wymaga remontu dachu i elewacji,
tym bardziej należy o niego za-
dbać, bo to zabytek z drugiej po-
łowy XVII wieku i wymaga
szczególnej troski.

Zapytaliśmy również o współ-
pracę parafii z Kołem Gospodyń
Wiejskich, które zapowiedziało, że
chętnie włączy się w inicjatywy pa-
rafii. 

- Chciałbym, byśmy wszyscy
kierowali się dobrem wspólnym,
aby z tej współpracy zrodziło się
wiele dobra - odpowiedział ksiądz
proboszcz. 
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Ratunek dla ryb

Polski Związek Wędkarski zde-
cydował o odłowieniu ryb z zalewu.
W tym roku, z tygodnia na tydzień,
poziom wody dramatycznie spadał. 

Powierzchnia zbiornika zmniej-
szyła się z 40 do 14 ha, a głębo-
kość spadła z 1,8 do 0,52 m (dane
na dzień 13 października). Ten stan
wody zagrażał życiu ryb. Ratun-
kiem było ich odławianie, potem
przetransportowanie do innych
zbiorników użytkowanych przez
PZW oraz do stawów, by tworzyć
nowe stada tarłowe. 

W oficjalnym komunikacie PZW
podał, że w ciągu czterech dni z
zalewu odłowiono 10. 474 kg ryb. 

Potrafił integrować seniorów
Wacław Mróz przez kilkanaście lat był przewodniczącym ry-
dzyńskiego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów. Zmarł w październiku tego roku. W ostatniej dro-
dze towarzyszyli mu bliscy, przyjaciele i znajomi. 

W 2005 roku stanął na czele
koła. Rok później z jego inicjatywy
powstał Zespół Śpiewaczy Rydzy-
niacy. To dzięki przewodniczą-
cemu z roku na rok rosła liczba

członków. W najlepszych latach do
koła należało około 140 osób. 

Działalność, energię i serce
włożone w działalność koła doce-
niał Oddział Rejonowy Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i In-
walidów w Lesznie. Na jego wnio-
sek W. Mróz otrzymał związkową
Dużą Złotą Odznakę. Na początku
tego roku miał być uhonorowany
specjalną statuetką, ale spotkanie
uniemożliwiła pandemia. Doszło
do niego dopiero pod koniec sierp-
nia. W domu W. Mroza odwiedzili
Lech Walczak, przewodniczący
Oddziału Rejonowego w Lesznie
oraz wiceprzewodnicząca Bogu-
miła Patelka. 

- Dziękujemy, że przez tyle lat

kierowałeś kołem i poświęcałeś
sprawom związkowym bardzo
dużo czasu - mówił Lech Wal-
czak. - Umiałeś zjednywać sobie
ludzi i przyciągnąć ich do związku.
Dzięki tobie koło w Rydzynie jest
jednym z najliczniejszych w na-
szym oddziale i najprężniej działa
w zakresie organizacji imprez. 

L. Walczak podkreślił: 
- Wacek to skromny człowiek,

który nigdy nie oczekiwał wyróż-
nień. Zajmował się sprawami koła
z potrzeby serca i dla ludzi. Umiał
współpracować z innymi organiza-
cjami i władzami gminy. 

Tamtego dnia doceniono także
Danutę Mróz. Bukietem kwiatów
podziękowano jej za wspieranie
męża i zaangażowanie w działal-
ność koła. 

Kilka tygodni później W. Mróz
zmarł. Został pochowany na cmen-
tarzu w Rydzynie. 

W październiku burmistrz Kor-
nel Malcherek podpisał umowy na
budowę kanalizacji sanitarnej

Najpierw w Dąbczu, a potem w Rydzynie usta-
wiono pojemniki na zakrętki w kształcie serca.
Obie inicjatywy mają cel charytatywny. Dochód
ze sprzedaży zakrętek ma wspomóc leczenie
Stasia Maćkowskiego, mieszkańca naszej gminy. 

Kilka miejscowości włączyło się do akcji, której celem było zebranie pie-
niędzy na remont i ogrzewanie kościoła w Dąbczu. Mieszkańcy Dąbcza,
Nowej Wsi, Maruszewa i Tworzanic przekazali na ten cel 13 ton złomu, a
z jego sprzedaży uzyskano ponad 7000 zł. Akcja była wspólną inicjatywą
sołtysa Dąbcza, Rady Sołeckiej i radnych z tej miejscowości oraz Ochot-
niczej Straży Pożarnej Dąbcze. Na zdjęciu ci, którzy poświęcili czas na
odbiór złomu. 

wraz z pompownią i rurociągiem
tłocznym w Rydzynie. Prace roz-
poczęły się w listopadzie. Kanali-
zację dla ulic: S. Wyspiańskiego,
W. Kossaka, S. Witkiewicza,
J. Chełmońskiego, A. Grottgera i.
A. Gierymskiego wykonała firma
Vipro Sp. z o. o. za kwotę 599
958,72 zł. Wybudowanie kanaliza-
cji przy ul. Kardynała S. Wyszyń-
skiego powierzono Firmie
Budowlanej A. Matuszak Sp. J. za
kwotę 247. 110,73 zł. Zakres rze-
czowy budowy sieci to niemal kilo-
metr kanałów grawitacyjnych i pół
kilometra rurociągu tłocznego wraz
z przepompowniami. Zadanie jest
współfinansowane z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. 

Ulice placem budowy

Fot. UMiG Rydzyna

W październiku, z dofinansowaniem Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych, rozpoczęła się
przebudowa dróg gminnych w Dąbczu, Kacz-
kowie, Pomykowie, Robczysku, Moraczewie,
Rojęczynie i Tarnowej Łące. Prace wykonały
Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o. o. z
Leszna za kwotę 366. 273,64 zł oraz Przed-
siębiorstwo Handlowo-Usługowe Patryk Bo-
rowczyk z Krobi za kwotę 221.390,58 zł. 

Fot. UMiG Rydzyna

Fot. UMiG Rydzyna

Z budżetu gminy pokryto koszty utwardzenia
kostką brukową parkingu przy świetlicy w Ro-
jęczynie. Celem była poprawa bezpieczeństwa
oraz podniesienie estetyki terenu. 

Fot. UMiG Rydzyna
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Rydzyński Ośrodek Kultury Biblio-
teka Publiczna Miasta i Gminy Ry-
dzyna ma logo. Prezentacja
odbyła się w listopadzie. 

Radość w strażackich szeregach
Najpierw było podekscytowanie i wielkie wyczekiwanie, kiedy nareszcie dojedzie. Potem była
wielka feta i radość, ale kiedy pierwsze emocje opadły, nie ma się co dziwić, że były także łzy.
Tak wyglądało powitanie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochot-
niczej Straży Pożarnej Dąbcze. Jednostka, która w przyszłym roku obchodzić będzie stulecie,
po raz pierwszy w swojej historii otrzymała fabrycznie nowy pojazd.

Ciężki wóz bojowy marki Man z
wyposażeniem waży niemal 18 ton.
Ma napęd 4x4, zbiornik na wodę
mieszczący 5000 litrów oraz środek
pianotwórczy w ilości 500 litrów. Na
wyposażeniu samochodu znajduje
się drabina przystawna z możliwo-
ścią rozstawienia jej na 10 metrów
w górę oraz po 5 zestawów radiote-
lefonów i latarek. Do zdarzenia sa-
mochodem może jechać sześciu
strażaków - kierowca, dowódca i
czterech ratowników. 

Wóz kosztował około miliona
złotych. Wkład gminy Rydzyna wy-
niósł 400. 000 zł, 350. 000 zł prze-
kazał Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu, 200 tysięcy w
ramach dotacji dla Krajowego Sys-

temu Ratowniczo - Gaśniczego
przekazała Komenda Główna PSP,
a 50. 000 zł dołożył powiat lesz-
czyński. 

27 listopada samochód wyjechał
z fabryki w Kielcach. Po kilku godzi-
nach był witany w Dąbczu. Odpa-
lono race, zawyły strażackie syreny,
a niebo rozświetliły fajerwerki. 

- To było takie wydarzenie, że po
cichu nie mogło się odbyć - komen-
tuje Damian Gorwa, miejsko -
gminny komendant ochrony
przeciwpożarowej. On, prezes
OSP Dąbcze Tomasz Musiał oraz
gospodarz remizy Radosław Bu-
chwald pojechali po wóz, którego
maksymalna prędkość nie przekra-
cza 90 kilometrów na godzinę. To
fabryczne ustawienie ze względu na

gabaryty pojazdu, jego wagę i
względy bezpieczeństwa. 

- Mamy go! Dzięki staraniom
władz gminy i komendanta miejsko
- gminnego udało się zgromadzić
pieniądze na jego zakup. Kiedy do-
jechał i zaparkował pod remizą, w
oku zakręciła się łza - ciągle z emo-
cjami w głosie mówi Marek Ry-
biński, naczelnik OSP Dąbcze.
- Duże podziękowania dla gminy,
ale takie od serca dla naszego ko-
mendanta miejsko - gminnego. Wy-
konał kawał dobrej roboty,
szczególnie w ostatnim tygodniu.
Sami jako jednostka nie dalibyśmy
rady. 

Jak kieruje się nowym wozem?
Na to pytanie odpowiada R. Bu-
chwald. 

- Jeśli kupuje się nowy samo-
chód, nieważne osobowy czy cię-
żarowy, świetnie się go prowadzi.
Na pewno muszę się go nauczyć.
W jelczu, którym do tej pory jeździ-
liśmy, skrzynia biegów była ma-
nualna, w manie jest automatyczna.
Ma on systemy ułatwiające jazdę,
co pozwala skupić się na kierowa-
niu. Nam strażakom zapewnia bez-
pieczeństwo. 

- To był bardzo oczekiwany sa-

mochód, który ma duże znaczenie
dla bezpieczeństwa gminy i powiatu
- uważa D. Gorwa. - Można się spo-
dziewać, że teraz jednostka w Dąb-
czu będzie częściej dysponowana
do działań poza gminą. Tego typu
samochody, szczególnie przy du-
żych pożarach, są bardzo po-
trzebne. Można nim przewieźć dwa
razy więcej wody niż średnim samo-
chodem, który jest na wyposażeniu
OSP Rydzyna.

Komendant dodaje, że jednostka
w Dąbczu w swojej stuletniej historii
dostała pierwszy nowy samochód. 

- Swoim zaangażowaniem w
pełni na niego zasłużyła. 

D. Gorwa pytany o swój udział w
pozyskaniu samochodu mówi tak: 

- Dla mnie punktem honoru było
zrobić wszystko, by ten wóz OSP
dostała, tym bardziej że było kilka
prób pozyskania takiego samo-
chodu, ale zawsze coś stawało na
drodze. Dzięki przede wszystkim
wsparciu gminy mamy fantastyczny
finał. 

Fot. Czarny Productions

Najliczniejsza w powiecie jest...
W listopadzie powiat lesz-

czyński opublikował dane doty-
czące liczby mieszkańców. Po
trzech kwartałach 2020 roku
przekroczyła ona 57 tysięcy, a
najwięcej mieszkańców ma
gmina Rydzyna.

Starostwo Powiatowe infor-
muje, że od lat najwyższy przyrost
liczby mieszkańców jest w gmi-
nach Lipno (dotąd 205 osób w
2020 roku) oraz Rydzyna (114 w

2020 roku). Jedyną gminą gdzie
ubywa mieszkańców (w tym roku
o 27) jest Krzemieniewo.

Obecnie najwięcej - 9666 osób
mieszka w gminie Rydzyna. Dru-
gie miejsce w tym zestawieniu zaj-
muje gmina Włoszakowice - 9652,
trzecie ma gmina Osieczna -
9201. Kolejne są gminy Lipno -
8513, Krzemieniewo - 8266, Świę-
ciechowa - 8060 oraz Wijewo -
3816.

Gmina czeka na podpis premiera
Informacja, jaka dotarła do

Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna,
zalicza się do tych z kategorii
dobrych.

Wielkopolski Urząd Woje-
wódzki przekazał, że wniosek na
przebudowę ulic Tadeusza Łopu-
szańskiego oraz Stefana Czar-
nieckiego w Rydzynie ma szansę
na dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych. Chodzi o
kwotę ponad 1,4 mln zł. Wykona-

nie całego zadania jest szacowane
na około 2,8 mln zł.

Lista wniosków czeka na za-
twierdzenie premiera.

- Jeśli przebudowa uzyska dofi-
nansowanie z Funduszu Dróg Sa-
morządowych, będziemy mogli za
pieniądze z budżetu gminy dokoń-
czyć przebudowę ulic Pompeo
Ferrariego i Jana Kilińskiego na
osiedlu Młyńska Góra w Rydzynie
- zapowiada burmistrz.

Zakończenie w 2021 
Do 31 maja przyszłego roku

potrwa przebudowa drogi gmin-
nej w tak zwanej Małej Kłodzie.
To inwestycja ważna dla komu-
nikacji lokalnej. Istotne, że za-
danie jest realizowane z
dofinansowaniem z Funduszu
Dróg Samorządowych, które
wynosi 1. 253. 408,02 zł. Cała
inwestycja kosztować będzie
2. 219. 661,51 zł.

- Wykonanie nowej na-
wierzchni uważaliśmy za ko-
nieczne ze względu na

zdegradowanie drogi, którą
mieszkańcy dojeżdżają do swoich
posesji oraz budynków gospodar-
czych - mówi wiceburmistrz Łu-
kasz Bartkowiak.

Projekt zakłada wybudowanie
nowego chodnika po stronie lewej
oraz przebudowę istniejących cią-
gów pieszych wraz z budową no-
wych nawierzchni zjazdów do
posesji. Stan techniczny obecnej
kanalizacji deszczowej wymaga
wymiany rur i w projekcie zostało
to uwzględnione.

W ramach zadania ustawiony
zostanie radar pomiaru prędkości,
a przejścia dla pieszych będą

oświetlone.
Przebudowę wykonuje Drog-

bud Gostyń.


