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ODOLANOWSKI

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów ogłasza 
otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko 
Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w 
Odolanowie. Ogłoszenie o naborze oraz kwe-
stionariusz dla osoby ubiegającej się o za-
trudnienie jest dostępny do pobrania w Biu-
letynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta 
Odolanów w zakładce nabór pracowników. 
Dokumenty można składać do  4 maja 2021 r.

 Burmistrz 

 
 Marian  JANICKI

Burmistrz 

 Marian  JANICKI

SŁUPEK … wielkiej MIŁOŚĆI
 czytaj na str. 5

Władze samorządowe Gminy i  Mia-
sta Odolanów skutecznie zabiegają o po-
zyskiwanie środków pozabudżetowych 
na realizację wielu bardzo istotnych za-
dań z  punktu widzenia mieszkańców. 
Najpierw do kasy gminy wpłynęło 900 ty-
sięcy złotych, które zostaną przeznaczone 
na budowę sceny letniej w Parku Natury, 
zaś 400 tys. złotych zasili budżet budo-
wy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 
Podstawowej w Uciechowie.

Są też środki na budowę i  remon-
ty dróg.  Wsparcie rządowe uzyska 2 

189 zadań, w tym 622 powiatowe i 1 567 
gminnych. Dzięki temu planowana jest 
budowa, przebudowa lub remont 3,9 
tys. km dróg: 2,1 tys. km powiatowych 
i 1,8 tys. km gminnych. Łączna wartość 
środków Rządowego Funduszu Rozwo-
ju Dróg przeznaczonych na dofinanso-
wanie realizacji inwestycji w 2021 roku 
to 3 258 mln zł.

I  w  tym ,,finansowym rozdaniu” nie 
zabrakło Odolanowa. Remont ulicy F. Sój-
ki będzie kosztował  1.270 tys zł, z czego 
ponad 635 tys, pozyskano z wsparcia rzą-

dowego (o  taką kwotę dofinansowania 
aplikowano). Na liście rezerwowej (po-
zycja nr 12),  znalazła się inna drogowa 
inwestycja – ulica Mostowa. Burmistrz 
Gminy i Miasta Marian Janicki zapowia-
da, że roboty zostaną wykonane nawet 
wtedy, kiedy nie dojdzie do ich dofinan-
sowania z rządowego projektu.

Wcześnie włodarz podziękował na ofi-
cjalnej stronie urzędu – minister Marlenie 
Maląg oraz posłom Tomaszowi Ławnicza-
kowi i  Janowi Mosińskiemu za wsparcie 
odolanowskich projektów.  (pim)   

,,Doczekaliśmy się siedmiu 
wnuków i  dwóch prawnuków. To 
są radosne momenty, które miło 
wspominamy. Ale nie zawsze było 
tak miło… W  smutku obchodzili-
śmy swoje 50-lecie, bo starsza cór-
ka wtedy bardzo chorowała. I  nie-
stety tydzień później w  młodym 
wieku zmarła na raka. To jest tra-
gedia, kiedy rodzice chowają swoje 
dziecko...”

Gmina Odolanów z rządowym wsparciem!

O szczęśliwych rodzinnych wydarzeniach i  niełatwych chwilach w  życiu opowiadają
Państwo Irena i Władysław WASIELOWIE z Huty – Jubilaci z 60-letnim stażem małżeństwa. 

Jakub ,,Masa” Brylewski kolekcjonuje złote medale

Mistrzostwo Polski 
wśród ,,wolniaków”

To jest wspaniały rok pod względem sportowym dla zapa-
śnika ZUKS Bartosz Odolanów i  Ceramika Krotoszyn Jakuba 
Brylewskiego. Niedawno na łamach ,,Dzwonka Odolanowskie-
go” informowaliśmy o zdobyciu przez niego młodzieżowego mi-
strzostwa Polski w stylu klasycznym, a kilka dni temu odolano-
wianin stanął na najwyższym stopniu podium w Młodzieżowych 
Mistrzostwach Polski w stylu wolnym.

Medal wywalczony bardzo pewnie na matach w Staszowie (woj, 
świętokrzyskie), w kategorii wagowej 125 kg będzie zapewne prze-
pustką do najważniejszych imprez międzynarodowych. Na Brylew-
skiego czekają mistrzostwa Europy w  Macedonii (17-23 maja br.) 
i mistrzostwa świata w Serbii (1-7 listopada br.). Miejmy nadzieję, że 
nasz młodzieżowiec i z tych wojaży wróci z medalami.  (p) 

Jakub ,,Masa” Brylewski na najwyższym stopniu podium Młodzie-
żowych Mistrzostw Polski w zapasach w stylu wolnym AD'2021.

PSZOK
(teren dawnego

składowiska
w Biadaszkach) już działa
 czytaj na str. 11
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W imieniu własnym oraz całej naszej rodziny
pragniemy wyrazić serdeczne podziękowanie, wdzięczność

oraz szacunek wszystkim, którzy w tym trudnym dla nas czasie choroby
i żałoby po śmierci

Śp. Grzegorza
FINKE 

okazali nam życzliwość, wsparcie oraz wszelką pomoc.
Dziękujemy wszystkim,

którzy tak licznie uczestniczyli we mszy świętej
i w uroczystości pogrzebowej: 

duchowieństwu,  przedstawicielom ministerstw,
parlamentarzystom RP, władzom samorządowym Powiatu Ostrowskiego

oraz Gminy i Miasta Odolanów, samorządowcom,
współpracownikom z Zakładu Usług Komunalnych i Odolanowskiego 

Zakładu Komunalnego spółka z o.o,  przedstawicielom fi rm komunalnych, 
przedsiębiorcom, mieszkańcom wsi Huta,

naszym sąsiadom, mieszkańcom Ziemi Odolanowskiej.
  Dziękujemy za pamięć i obecność, słowa wspomnień i otuchy.

Dziękując za złożone wieńce i kwiaty oraz zamówione intencje mszalne 
prosimy o modlitwę w intencji zmarłego.

 Żona Maria i Córka Agnieszka
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Czy skorzystają inwestorzy?
 Z wizytą w odolanowskim Urzędzie 

Gminy i Miasta przebywał  Tadeusz Ry-
charski, prezes zarządu Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej Małej Przedsiębior-
czości S.A. w Kamiennej Górze. Spotkał 
się z  burmistrzem Marianem Janickim 
i zastępcą burmistrza Janem Prokopem. 

Włodarze gminy mówili o  wielkim 
potencjalne i sporych osiągnięciach go-
spodarczych gminy oraz zapoznali pre-
zesa z  możliwościami pozyskania no-
wych terenów inwestycyjnych. Okazuje 
się, że w  grę wchodzą nie tylko tereny 
należące do samorządu, ale także działki 
prywatne, które przy odpowiednim sca-
leniu mogłyby zainteresować średnich, 
ale również i wielkich inwestorów.

Prezes Rycharski zobaczył prężnie 
działające firmy w  tzw. ,,odolanowskiej 
strefie gospodarczej”, ale także – jak 
sam mówił – był pod wrażeniem odre-
montowanego kościoła poewangelickie-
go, Parku Natury i  miasta Odolanowa.  
- Zamierzamy umacniać pozycję strefy 
ekonomicznej w  środowisku biznesu. 

Liczymy na współpracę z  dotychcza-
sowymi i  nowymi inwestorami przy 
udziale samorządu lokalnego. Będziemy 
także budować rynek pracy w  oparciu 
o  wykwalifikowaną kadrę, kształconą 
w  ramach Strefowego Klastra Eduka-
cyjnego – powiedział prezes. - Tereny, 
które zobaczyłem w  Odolanowie oraz 
zaangażowanie władz samorządowych 
w  pozyskiwanie nowych inwestorów 
oraz pomoc w  rozbudowie już istnie-
jących biznesów, wszystko to napawa 
optymizmem – dodał.

Było to pierwsze spotkanie. Obie 
strony wyraziły jednak chęć kontynu-
owania współpracy i to już w gronie za-
interesowanych przedsiębiorców i  od-
delegowanych urzędników, którzy będą 
na co dzień utrzymywać kontakt ze Spe-
cjalną Strefą Ekonomiczną.  

O szczegółowej ofercie strefy i o ko-
rzyściach dla nowych i  istniejących, ale 
planujących rozbudowę firm poinfor-
mujemy szerzej w  kolejnym wydaniu 
,,Dzwonka Odolanowskiego”.  (p)

MARII STYLE
STOŁY I KRZESŁA

Boników ul. Długa 11
tel. 605 562 501, 693 483 124

Ważna wizyta w odolanowskim Urzędzie Gminy i Miasta

PODZIĘKOWANIE
Kapłanom, Przyjaciołom, Delegacjom oraz wszystkim,  

którzy brali udział w  tak  smutnej uroczystości pogrzebowej
kochanego męża, ojca, teścia i dziadka 

Śp. Mariana
 CIEŚLIKOWSKIEGO

za modlitwę i wszelkie życzliwe słowa.
Wasza obecność była wielkim duchowym wsparciem dla najbliższej rodziny.

Dziękujemy serdecznie za udział w uroczystości pogrzebowej
oraz zamówione intencje mszalne

Żona, Dzieci i Wnuki

PODZIĘKOWANIE
dla  dr Krzysztofa Kupczyka, dr Andrzeja Gaździaka,

dr Sławomira Dorożalskiego, 
dr Grzegorza Gaździaka oraz Pielęgniarkom Rodzinnym

i Pani Sylwii Sójce
za serdeczną opiekę w długotrwałej chorobie

Śp. Mariana
 CIEŚLIKOWSKIEGO

Składa Żona

Mieszkańcu Ziemi Odolanowskiej
–  Wywieś Flagę Narodową na Majowe Święta

Spotkanie w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów. Od lewej zastępca burmistrza Jan Prokop,
prezes Tadeusz Rycharski i burmistrz Marian Janicki.

R E K L A M A  P Ł A T N A
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Przygotowując ten 
tekst, zaledwie trzy tygo-
dnie od Jego śmierci, zdaję 
sobie doskonale sprawę, że 
żadne słowa nie są w sta-
nie wyrazić bólu rodziny, 
najbliższych, tych, którzy 
byli z nim każdego dnia 
i znali Go najlepiej. Wypeł-
nić pustki i opowiedzieć o 
zbyt krótkim (57 lat), ale 
bogatym w wydarzenia 
i zdarzenia, pięknym życiu 
Śp. Grzegorza FINKE. 

Długo nie musiałem 
szukać, bo sama znalazła 
się całkiem spora gru-
pa ludzi, która poczuła 
wewnętrzną potrzebę, 
by wyrazić kilka myśli, 
uczuć, naszą wdzięcz-
ność i  pamięć. Dlatego 
słowa te należy trakto-
wać jako szczerą pracę 
zbiorową. Spisane przeze 
mnie dyktando bardzo, 
bardzo wielu serc!

Grzegorz był niesa-
mowicie witalny, ener-
giczny, wydawało się – 
niezniszczalny. Kochał 
to co robił i  zawodowo 
i  społecznie, wszystko 
czego się podejmował na-
sycał ogromną pasją i de-
terminacją w  dążeniu do 

osiągnięcia zaplanowa-
nych celów. Całym swoim 
jestestwem dawał siłę Za-
kładowi Usług Komunal-
nych w  Odolanowie, któ-
rym kierował z  wielkim 
powodzeniem. Zawsze 
miał wizję wychodzącą 
poza opłotki, lubił am-
bitne wyzwania, takie jak  
ogromne inwestycje ka-
nalizacyjne, bo rozumiał, 
że świat idzie szybko do 
przodu, a  nowoczesność 
i  ochrona środowiska to 
nie jest jakiś wymysł, ale 
ludzka potrzeba na dziś, 
na teraz. 

Rozumiał samorząd,  
doceniał jego najważ-
niejszą rolę w  życiu Ma-
łej Ojczyzny, najpierw 
Ziemi Odolanowskiej, 
a  potem całego powiatu. 
Odnosił pierwsze sukce-
sy jako sołtys wsi Huta, 
w  której mieszkał (urząd 
ten sprawował przez 
ponad 30 lat!), szefując 
m.in. komitetom gazy-
fikacji, wodociągowa-
nia i  budowy miejscowej 
szkoły. Został radnym 
Rady Gminy i  Miasta, by 
w  kolejnych kadencjach, 
zyskując największe po-

parcie wyborców zasia-
dać w  ławach Rady Po-
wiatu Ostrowskiego. Był 
wiceprzewodniczącym 
rady, zasiadając w  ko-
misjach Bezpieczeństwa 
i  Porządku Publicznego 
oraz Infrastruktury. Ale 
swoje pasje społeczne 
kierował od dziesiątek 
lat także w stronę Ochot-
niczych Straży Pożar-
nych ( był prezesem OSP 
w  Hucie i  zarządu Miej-
sko-Gminnego w  Odola-
nowie), Ludowych Zespo-
łów Sportowych, innych 
organizacji, w  których 
zajmował najważniej-
sze funkcje. Wymy-
ślił i  współorganizował 

Gminną Ligę Amatorów 
w  piłce nożnej. Sam gry-
wał w  tenisa stołowego 
i  był w  tym najlepszym 
sołtysem w  Wielkopol-
sce, co potwierdza jeden 
z wielu dyplomów. 

Napędzała go myśl 
o rzeczywistości, w której 
nie ma niepotrzebnych 
i  odrzuconych, a  zatrud-
nienie nie jest przywile-
jem. Cenił ludzi dobrej 
roboty, bo sam zaczynał 
swoją zawodową drogę 
przy maszynie, jako ro-
botnik. Ale nauka, wie-
dza, postęp, wszystko to 
napędzało Go do poko-
nywania kolejnych stopni 
edukacji, do ukończenia 
studiów wyższych, do 
specjalizacji, zaliczenia 
wielu szkoleń i kursów. 

Był mężczyzną sil-
nego, niezłomnego cha-
rakteru, a  jednocześnie 
pełnym wyrozumiało-
ści, empatii do drugiego 
człowieka, dialogu tego 
politycznego i tego życio-
wego. Otwarty na świat 
i ludzi, w tym najlepszym 
humanistycznym zna-
czeniu tej cechy ducha 
i  intelektu. Nie ma lu-
dzi niezastąpionych, ale 
w  tym przypadku wypeł-
nienie pustki będzie na-
prawdę bardzo trudne. 

Rodzina Grzegorza, 
którą kochał najbardziej 
zawsze wiedziała, że nie 
było dla niego rzeczy 
niemożliwych. Każdego 
dnia przypominał naj-
bliższym, żeby chciało im 
się chcieć i  udowadniał, 
że chcieć to móc. Dla naj-
bliższych był bohaterem!

Dwudziestego siód-
mego marca 2021 roku 
w  kościele pw. św. Bar-
bary w  Odolanowie na 

Górce odbył się pogrzeb. 
Marian Janicki, bur-
mistrz Gminy i  Miasta 
Odolanów odczytał akt 
przyznania pośmiertnie 
przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Andrzeja 
Dudę Złotego Krzyża Za-
sługi. W  imieniu władz 
państwowych odzna-
czenie wdowie wręczyła 
Aneta Niestrawska, wi-
cewojewoda wielkopol-
ski.  - ,, Pożegnać kogoś 
odpowiednimi słowami… 
Ale jak kiedy serce pęka 
z  żalu, nie znajduje się 
odpowiednich słów? Al-
bowiem trudno jest się 
żegnać, ale jeszcze trud-
niej wyrazić pustkę, któ-
ra po nim pozostanie. 
I  choć śmierć nie jest 
przeciwieństwem życia, 
a jego częścią, tak trudno 
nam się z  nią pogodzić” 
- ze łzami w  oczach że-
gnał swojego przyjaciela 
i  współpracownika bur-
mistrz Janicki. 

Czy Grzegorza już 
nie ma? Pytanie na po-
zór retoryczne. Odpo-
wiedź wbrew pozorom 
nie jest wcale trudna, 
kiedy tylko przypomni-
my sobie słowa polskiej 
noblistki, wspaniałej pi-
sarki i  odważnej, nieza-
leżnej kobiety Olgi To-
karczuk. Powiemy wtedy 
tak: Grzegorz Finke JEST 
obecny, Z  naciskiem na 
JEST!

JEST, bo pozostanie 
w  naszej pamięci, wspo-
mnieniach, opowie-
ściach, a  nawet anegdo-
tach, uśmiechając się do 
świata i do ludzi, co było, 
co JEST jego siłą. 

Cześć Twojej Pamięci !
Piotr MŁOCZYŃSKI

Z naciskiem
na JEST
Z naciskiem
na JEST

Ze smutkiem pożegnaliśmy Śp. Grzegorza Finke, męża, 
ojca, brata, dziadka,  kierownika, samorządowca, strażaka, 
tenisistę stołowego, wielkiego kibica sportowego, społeczni-
ka dostrzegającego potrzeby drugiego człowieka...

WSPOMNIENIE

WSPOMNIENIE

WSPOMNIENIE

WSPOMNIENIE

WSPOMNIENIE

WSPOMNIENIE

WSPOMNIENIE

WSPOMNIENIE
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Czas wydarzeń

Trwają prace remontowe przy 
ulicy Słonecznej w Odolanowie na 
odcinku od ul. L. Namysł do wej-
ścia na teren basenu kąpielowego. 

Zakres wykonywanych robót 
drogowych obejmuje odwodnienie 
drogi, odtworzenie i  uzupełnienie 
podbudowy tłuczniowej, wykona-
nie nowej nawierzchni asfaltowej 
drogi grubości 9 cm, remont chod-
nika z kostki betonowej, wykonanie 
wyniesionego przejścia dla pieszych 
przy skrzyżowaniu ul. Słonecznej 
z ul. Cofalskiego. Wykonawcą inwe-
stycji jest SKR Czarnylas z siedzibą 
w Przygodzicach.  (w)

Trwają prace remontowe na 
Stadionie Miejskim im. gen. Ka-
zimierza Glabisza w Odolanowie, 
z  których najbardziej ucieszą się 
kibice. Montowane są bowiem 

nowe foteliki w  kolorze niebie-
skim, czyli w klubowych barwach 
IV-ligowej Odolanovii. Z  obu 
stron płyty boiska ma ich być 
około 200. Zyska nie tylko estety-
ka obiektu, ale przede wszystkim 
wygoda obserwacji tego co się nie 
nim dzieje.  (p)

Dwudziestego trzeciego kwiet-
nia na całym świecie obchodzony 
jest Światowy Dzień Książki i Praw 
Autorskich. I choć to zwykły dzień, 
w tym roku przypadający w piątek, 
to jest to święto wszystkich czytel-
ników i ludzi związanych z książką 
i pisaniem.

Z  tej okazji klasa II ze Szkoły 
Podstawowej im. I. Łukasiewicza 
w  Garkach zaprezentowała swoje 
ulubione książki. W  obecnych pan-
demicznych okolicznościach, gdy 
szkoła jest zamknięta, a  uczniowie 
pozostają w  swoich domach, moc 
książek powinna być wykorzysty-
wana do wzmacniania więzi między 
nimi, redukcji stresu, stymulowania 
ich umysłów i kreatywności.  (mpi)

1 maja przypada Święto Pracy, 
obchodzone od ponad wieku w wie-
lu krajach świata; upamiętnia ono 
strajk robotników w Chicago z 1886 
roku - protest został brutalnie stłu-
miony przez policję. Geneza święta 
jest przede wszystkim związana 
z walką o ośmiogodzinny dzień pra-
cy. O godziwe warunki pracy i płacy 
walczyły na ulicach Chicago tysiące 
pracowników - wśród nich także 
emigranci z  Polski. Protest został 
krwawo stłumiony przez policję; od 
kul zginęło wielu demonstrantów.

Święto Pracy wprowadziła 
w  1889 roku na kongresie w  Pa-
ryżu II Międzynarodówka Socja-
listyczna, wyznaczając na dzień 
obchodów właśnie rocznicę zajść 
w  Chicago. Rodzący się wówczas 
ruch związkowy, bez względu na 
różnicę nurtów ideowych, przy-
jął ten dzień za swoje święto. 
Wyłamały się tylko Stany Zjed-
noczone, gdzie - zapewne w  celu 
uniknięcia przykrych skojarzeń 
z  chicagowską masakrą - Labour 
Day (Dzień Pracy) obchodzony jest 
w pierwszy poniedziałek września.
Pierwsze obchody Święta Pracy 
w wielu krajach, w tym również na 
terenie Polski, odbyły się już w 1890 
roku. Obchody były organizowa-
ne zarówno przez lokalne związki 
zawodowe, jak i  przez partie po-
lityczne, które wpisały do swoich 
programów prawa pracownicze. 
Na ziemiach polskich przodowała 
w  tym Polska Partia Socjalistycz-
na Józefa Piłsudskiego, zaś po od-
zyskaniu niepodległości w  1918 
roku - Związek Zawodowy Polski.
  Po II wojnie światowej, w okresie 
PRL-u, święto 1 maja było obcho-
dzone bardzo uroczyście. Tego dnia 
odbywały się pochody, wiece i zgro-
madzenia, w  których udział często 
był obowiązkowy lub premiowany 
możliwością zakupu atrakcyjnych 
towarów. Tak uroczyste obchody 
praktycznie zanikły po upadku PRL.
  Po 1989 roku 1 maja organizowa-
ne są nadal manifestacje partii le-
wicowych, niekiedy dochodzi do 
starć demonstrantów z członkami 
organizacjami reprezentujących 
skrajną prawicę.

1 maja, obchodzony jako Święto 
Pracy, jest także dniem, w  którym 
Kościół katolicki czci św. Józefa - 
patrona ludzi pracujących. Tego 
dnia podkreśla się szczególną rolę 
pracy w  życiu i  rozwoju każdego 
człowieka. Święty Józef był mężem 
Maryi. Jego święto obchodzimy 
dwa razy w  roku: 19 marca - jako 
Oblubieńca Matki Bożej i  1 maja - 
jako wzór ludzi pracujących. 

W  2004 r. Sejm znowelizował 
ustawę o  godle, barwach i  hymnie 
Rzeczypospolitej Polskiej. Posłowie 
dodali przepis pozwalający wszyst-
kim używać biało-czerwonych barw 
nie tylko w czasie oficjalnych świąt 
państwowych. Dzień 2 maja usta-
nowili Dniem Flagi Rzeczypospoli-
tej Polskiej. (p)

Uznawana za pierwszą w Euro-
pie i  drugą na świecie nowoczesną 
konstytucję

Uchwalona 3 maja 1791 roku na 
Sejmie Czteroletnim ustawa regu-
lująca ustrój prawny Rzeczypospo-
litej Obojga Narodów była pierwszą 
w Europie i drugą na świecie nowo-
czesną konstytucją. Wprowadzała 

w  Rzeczypospolitej ustrój monar-
chii konstytucyjnej – zachowywała 
stanową strukturę społeczeństwa, 
ale otwierała perspektywy dalszych 
przekształceń systemu państwo-
wego. Na jej podstawie przyjęto 
monteskiuszowski podział władz 
na prawodawczą, wykonawczą 
i  sądowniczą, a  także zniesiono 

m.in. liberum veto, konfederacje 
i  wolną elekcję. Choć Konstytucja 
3 maja obowiązywała jedynie przez 
14 miesięcy, była wielkim osiągnię-
ciem narodu polskiego chcącego 
zachować niezależność państwo-
wą oraz zapewnić możliwość roz-
woju gospodarczego i  polityczne-
go kraju.

Oryginał rękopiśmienny Konsty-
tucji 3 maja początkowo był przecho-
wywany w  Wilanowie w  zbiorach 
Archiwum Publicznego Potockich 
zgromadzonych przez Stanisława 
Kostkę Potockiego, uczestnika ob-
rad Sejmu Czteroletniego. W latach 
70. XIX wieku na mocy umów ro-
dzinnych archiwum zostało prze-
kazane do podkrakowskich Krze-
szowic, a po 1945 roku powróciło do 
Warszawy i  znalazło się w  Archi-
wum Głównym Akt Dawnych. 

Biskup kaliski ks. Damian 
Bryl spotkał się w  Kaliszu z  kie-
rownictwem Regionalnego Od-
działu Instytutu Myśli Schumana 
w  Odolanowie. W  skład delegacji 
weszli: Bogusław Cebulski - dyrek-
tor oddziału, Roman Pacholczyk 

- przewodniczący Rady Wsparcia  
i  wicestarosta ostrowski, Miro-
sław Nowacki z Biskupic Ołobocz-
nych i  Stefan Prukała z  Jankowa 
Przygodzkiego - członkowie Rady 
Wsparcia Oddziału Instytutu My-
śli Schumana. Spotkanie dotyczy-
ło współpracy i  popularyzacji idei 
Roberta Schumana, m.in. na polu 
wartości chrześcijańskich i  spo-
łecznych w nauce na terenie diece-
zji kaliskiej.

Odolanowski Odział Instytutu 
Myśli Schumana powołany został 
20 listopada 2020 roku przy Klubie 
,,Rodzina CIS”  i   od tej pory roz-
wija swą działalność w  celu edu-
kowania społeczeństwa poprzez 
Powszechny Uniwersytet Naucza-
nia Chrześcijańsko - Społecznego, 
kursy językowe (m,in, języki  an-
gielski i  niemiecki),  kursy kom-
puterowe, imprezy integracyjne, 
konferencje, wycieczki i koncerty.

Pięknieje
ulica Słoneczna

Niebieskie
– w barwach Odolanovii

,,Dzień Książki”
w Garkach

Spotkanie z biskupem

Biskup kaliski ks. Damian Bryl i dele-
gacja z Regionalnego Oddziału Insty-
tutu Myśli Schumana w Odolanowie.

Na zdjęciu rozpoczęcie prac przy montażu nowych fotelików na widowni odola-
nowskiego stadionu.

Z m i e n i a  s i ę  u l i c a  S ł o n e c z n a  w  O d o l a n o w i e ,  z  c z e g o  n a j b a r d z i e j  c i e s z ą  s i ę  j e j  m i e s z k a n c y .

Co wiesz 
o 1 maja? 

3 maja – święto wolności !



5

W  jakich okolicznościach się 
państwo poznali?

Pan Władysław: - Nie było to 
trudne, bo od dziecka na Hucie obo-
je mieszkaliśmy i tam się poznaliśmy 
(śmiech). Między nami jest pięć lat 
różnicy, więc z  widzenia znaliśmy 
się już pewnie w  szkole. Dokładne-
go momentu, kiedy uderzyła w nas 
strzała Amora, to nie pamiętam.

Pani Irena: - Prawdopodobnie 
była to taka sytuacja… Jak co dzień 
pomagałam w domu rodzicom, jeź-
dziłam z krowami na łąkę. Tego pew-
nego dnia jechałam wozem z  pola 
i  ,,uwadziłam” w  słupek w  płocie 
w  moim rodzinnym domu. Akurat 
Władek był u wuja i przyszedł mnie 
uratować. Mogłam już potem jechać 
dalej. I  od tego momentu wszystko 
się zaczęło…

Pan Władysław: -  Zgadza się. 
Ciekawe jest to, że akurat byłem 
wtedy na urlopie – chwilowo wróci-
łem z wojska. I mogłem dziewczynie 
pomóc. Można powiedzieć, że wtedy 
to było to prawdziwe zapoznanie. To 
był może rok 1957-58.

Wyjątkowe cechy mojego wy-
branka to…

Pan Władysław: - To dobra go-
spodyni, zawsze smacznie gotowa-
ła, dziećmi umiała się zajmować 
i pojęcie w gospodarstwie też miała. 
Często była uśmiechnięta. I do dziś 
oszczędna – zawsze odkładała na 
tzw. „czarną godzinę”.

Pani Irena: - Pracowitość, do-

broć i  uczynność to zalety mojego 
męża. To chłop do „tańca i do różań-
ca”. Lubił zabawy, był towarzyski, 
umiał też dobrze tańczyć.

Ósmego kwietnia 1961 roku po-
wiedzieli sobie państwo sakramen-
talne „tak”. Jak wspominacie ten 
dzień? 

Pan Władysław: - Ślub był 
w  Odolanowie w  parafii św. Marci-
na o  godz. 14:00. Do południa była 
mżawka a potem już było ładnie. Na-
stępnie wesele było w domu, a  tań-
cowanie w tzw. baraku, gdzie teraz 
stoi sala wiejska. Do kościoła jecha-
liśmy długim jasnym samochodem 
podobnym do „Warszawy”. A jak wy-
glądała Młoda Pani? Podobała mi się 
(śmiech). Życzyła sobie bukiet z róż 
i  asparagus do samej ziemi. Miała 
długą białą suknię, welon i  upiętą 
fryzurę.

  Pani Irena: - Na weselu były 
smaczne przekąski w koszyku, Mło-
da Pani niosła kanapki, a Młody Pan 
- wódkę. Placki były drożdżowe, na 
maku i na serze. Władek jako Młody 
Pan był elegancki, młody, wtedy miał 
założone białe rękawiczki. Zabawa 
była do rana, orkiestra ładnie grała, 
a o północy byłe oczepiny.

No i  przyszła codzienność… Ja-
kieś trudności napotykali państwo 
na swojej drodze? A  jakie radosne 
chwile warto pamiętać?

Pani Irena: - Praca, praca i jesz-
cze raz praca. Pomału zbieraliśmy 

na swój domek, budowaliśmy go 
od podstaw. Przez rok uro-
dził się syn Zdzisław, córka 
Dorota po dwóch latach, 
a  najmłodsza Kazimie-
ra dziesięć lat później. 
Po półtora roku po 
ślubie przyszliśmy 
na swoje. I miesz-
kamy tutaj do tej 
pory wraz z cór-
ką Kazimierą 
i  jej rodziną, 
cały czas na 
Hucie. Ja by-
łam gospody-
nią domową 
i  zajmowałam 
się dziećmi.

Pan Włady-
sław: - Ja jeź-
dziłem do lasu, 
p r a c o w a ł e m 
jako motor-
niczy od po-
niedziałku do 
piątku. Mie-
liśmy też go-
spodarstwo, 
więc była 
praca też 
na polu. 
Roboty nie 
brakowa-
ło!

P a n i 
I r e n a : 
- Do-
czekali-
śmy się 
siedmiu 
wnuków i dwóch prawnu-
ków. To są radosne momenty, które 
miło wspominamy. Ale nie zawsze 
było tak miło… W smutku obchodzi-
liśmy swoje 50-lecie, bo starsza cór-
ka wtedy bardzo chorowała. I nieste-
ty tydzień później w młodym wieku 
zmarła na raka. To jest tragedia, kie-
dy rodzice chowają swoje dziecko. 
Jak to śp. ksiądz Marian Mroczek 
kiedyś powiedział: „Róże to piękne 
kwiaty, ale mają kolce i przez te kolce 
trzeba całe życie przejść”. I tak każdy 
przechodzi… My też różnie przecho-
dziliśmy – były dobre i złe dni, i ciche 
dni, i wesołe. Jak to w życiu bywa.

Pan Władysław: - Ale zawsze się 
godziliśmy. Choć grzmiało, błyskało 
się, ale nigdy nie uderzało (śmiech).

Jak lubią państwo spędzać wol-
ny czas? Coś lubicie robić wspólnie?

Pan Władysław: - Ciężko nie 

pracujemy, leżymy do godz. 10, 
wstajemy, jemy śniadanie – taka co-
dzienność. Jak jest ładna pogoda, to 
chodzimy po podwórku, bo wiek już 
nie pozwala na pracę, chociaż chęt-

nie bym jeszcze w czymś pomógł. Ja 
lubię oglądać teleturniej „1 z 10”.

Pani Irena: - A ja lubię sobie po-
czytać. Chętnie obejrzę serial „Bar-
wy szczęścia”, a wspólnie oglądamy 
programy informacyjne. Razem 
również odmawiamy codziennie 
różaniec i koronkę. Wieczorem łą-
czymy się z Jasną Górą i włączamy 
na Apel Jasnogórski.

Sześćdziesiąt  lat minęło… 
Drodzy Jubilaci – po tylu wspól-
nie spędzonych latach - jaka jest 
wasza recepta na udany zwią-
zek?

Pani Irena: - Trzeba cały czas 
jeden drugiego szanować, poma-

gać sobie wzajemnie. Potrzebny 
jest też szacunek od każdego, szcze-
gólnie od dzieci.

Pan Władysław: - Zgoda w  ro-
dzinie jest najważniejsza. Daje sa-
tysfakcję, że człowiek doczekał się 
tej starości. Po trudnej pracy w ciągu 
życia potrzebne jest wsparcie i doce-
nienie przez dzieci i wnuki.

Czego można Państwu życzyć?
  Pani Irena: - Głównie zdrowia, 

zdrowia i błogosławieństwa Bożego 
oraz opieki Matki Bożej. Ja mam 81 
lat. Można mi życzyć dużo sił i ape-
tytu! (śmiech)

Pan Władysław: - Dalszego zdro-
wia i  100 lat. W czerwcu będę miał 
86 lat, więc do setki jeszcze trochę 
brakuje. Można życzyć nam dalszej 
zgody w rodzinie.

Dziękuję bardzo za rozmowę 
oraz życzę stu lat w zdrowiu i rado-
ści!

Rozmawiała:
Katarzyna MACIEJEWICZ

 WYWIAD MIESIĄCA  

,,Doczekaliśmy się siedmiu wnuków i dwóch prawnuków. To są radosne momenty, które miło wspominamy. 
Ale nie zawsze było tak miło… W smutku obchodziliśmy swoje 50-lecie, bo starsza córka wtedy bardzo cho-
rowała. I niestety tydzień później w młodym wieku zmarła na raka. To jest tragedia, kiedy rodzice chowają 
swoje dziecko...”

SŁUPEK …  wielkiej MIŁOŚĆISŁUPEK …  wielkiej MIŁOŚĆI
O szczęśliwych rodzinnych wydarzeniach i niełatwych chwilach w życiu opowiadają Państwo Irena
i Władysław WASIELOWIE z Huty – Jubilaci z 60-letnim stażem małżeństwa. 

na swój domek, budowaliśmy go 
od podstaw. Przez rok uro-
dził się syn Zdzisław, córka 
Dorota po dwóch latach, 
a  najmłodsza Kazimie-
ra dziesięć lat później. 
Po półtora roku po 
ślubie przyszliśmy 
na swoje. I miesz-
kamy tutaj do tej 
pory wraz z cór-
ką Kazimierą 
i  jej rodziną, 
cały czas na 
Hucie. Ja by-
łam gospody-
nią domową 
i  zajmowałam 
się dziećmi.

Pan Włady-
sław: - Ja jeź-
dziłem do lasu, 
p r a c o w a ł e m 
jako motor-
niczy od po-
niedziałku do 
piątku. Mie-
liśmy też go-
spodarstwo, 
więc była 
praca też 
na polu. 
Roboty nie 
brakowa-

P a n i 
I r e n a : 
- Do-
czekali-
śmy się 
siedmiu 
wnuków i dwóch prawnu-

nie bym jeszcze w czymś pomógł. Ja 
lubię oglądać teleturniej „1 z 10”.

czytać. Chętnie obejrzę serial „Bar-
wy szczęścia”, a wspólnie oglądamy 
programy informacyjne. Razem 
również odmawiamy codziennie 
różaniec i koronkę. Wieczorem łą-
czymy się z Jasną Górą i włączamy 

gać sobie wzajemnie. Potrzebny 
jest też szacunek od każdego, szcze-
gólnie od dzieci.

dzinie jest najważniejsza. Daje sa-
tysfakcję, że człowiek doczekał się 
tej starości. Po trudnej pracy w ciągu 
życia potrzebne jest wsparcie i doce-
nienie przez dzieci i wnuki.

zdrowia i błogosławieństwa Bożego 
oraz opieki Matki Bożej. Ja mam 81 
lat. Można mi życzyć dużo sił i ape-
tytu! (śmiech)

wia i  100 lat. W czerwcu będę miał 
86 lat, więc do setki jeszcze trochę 
brakuje. Można życzyć nam dalszej 
zgody w rodzinie.

O szczęśliwych rodzinnych wydarzeniach i niełatwych chwilach w życiu opowiadają Państwo Irena
– Jubilaci z 60-letnim stażem małżeństwa. 
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Po wielu, głównie 
technicznych przygoto-
waniach - ruszyły ,,Odo-
lanowskie Wykłady Uni-
wersytetu Wrocławskiego. 
Zostały wspaniale zainau-

gurowane wykładem prof. 
Gościwita Malinowskiego z 
Instytutu Studiów Klasycz-
nych, Śródziemnomorskich 
i Orientalnych  wrocław-
skiej uczelni. Starożytnik, 
filolog klasyczny, helleni-
sta przygotował wykład pt.: 
,,Florian Braunek, Odyse-
usz z Wielkopolski”.

W kościele poewangelic-
kim w Odolanowie z zacho-
waniem wszystkich wymo-
gów sanitarnych, zebrało się 
kilkanaście zainteresowa-
nych osób, zdecydowanie 
większa liczba wysłuchała 
interesującego wykładu on-
-line.  Dodatkowo wszystko 
zostało zarejestrowane i już 
wkrótce będzie dostępne w 
internecie.

   Wśród zgromadzonych 
nie zabrakło burmistrza 
Gminy i  Miasta Odolanów 

Mariana Janickiego, oraz 
moderatorów wydarzenia: 
zastępcy burmistrza, po-

lonisty Jana Prokopa i  dr 
Krzysztofa Morty z  Uni-
wersytetu Wrocławskiego. 

Obecny był również prze-
wodniczący Rady GiM Ja-
nusz Szustkiewicz.

Florian Antoni Braunek 
(ur. 3 lutego 1797 we wsi Grud-
na, pow. obornicki, zm. 11 lute-
go 1871 w  Pogrzybowie, pow. 
ostrowski[1]) – oficer armii 
pruskiej, francuskiej, egipskiej 
i amerykańskiej polskiego po-
chodzenia, uczestnik powsta-
nia listopadowego. 

Był jednym z  sześcior-
ga dzieci Józefa Wojciecha 
Braunka (1760-1816) i  Brygidy 
Małgorzaty z  d. Borzewskiej 
(1764-1840)[2]. W  1816 ukoń-
czył gimnazjum w  Poznaniu, 
a  następnie zaciągnął się do 
armii pruskiej i służył w 1 Puł-
ku Ułanów Gwardii w Berlinie. 
W  1823 złożył dymisję i  wyje-
chał do Francji, gdzie wstąpił 
do armii i  wkrótce uzyskał 

awans na kapitana. W  1823 
wziął udział w wojnie z Hisz-
panią, walcząc w bitwach pod 
Trocadero i  pod Kadyksem. 
Po zakończeniu wojny wyje-
chał do Londynu, gdzie krót-
ko służył we flocie brytyjskiej. 
Z  Anglii udał się do Egiptu, 
gdzie rozpoczął współpracę 
z  gen. Piotrem Booyerem, 
zajmującym się organizacją 
armii wicekróla Muhammada 
Alego. Początkowo Braunek 
w  stopniu majora dowodził 
artylerią w Kairze, a następnie 
uczestniczył w  ekspedycjach 
karnych przeciwko buntują-
cym się plemionom w Egipcie, 
Abisynii i  w  Sudanie. W  1830 
w Aleksandrii zaciągnął się do 
austriackiej marynarki wojen-

nej. Służył na okręcie admi-
ralskim Francesco Bandiery, 
ścigając greckich piratów. Po 
porzuceniu służby, na okręcie 
greckim popłynął w kierunku 
Odessy. W  czasie burzy sta-
tek zatonął, a  Braunek stra-
cił zbiór kosztowności, które 
przywiózł z  Egiptu. Pieszo 
przez Bułgarię, Mołdawię 
i  Bukowinę dotarł na ziemie 
polskie.

Po powrocie do kraju 
Braunek wstąpił do armii 
powstańczej i  otrzymał sta-
nowisko dowódcy gwardii 
przybocznej wodza naczel-
nego gen. Józefa Chłopic-
kiego. Kiedy ten oddział 
rozwiązano, walczył w  puł-
ku krakusów pod komendą 

pułkownika Szymańskiego, 
a  następnie w  oddziale jaz-
dy podlaskiej, dowodzonym 
przez pułkownika Anto-
niego Kuszla. Wyróżnił się 
w  bitwie pod Kuflewem, za 
co został przedstawiony do 
odznaczenia. Po bitwie pod 
Ostrołęką otrzymał rozkaz 
sformowania pułku jazdy, 
który dołączył do korpusu 
gen. Samuela Różyckiego. 
Po wkroczeniu do Galicji jed-
nostka została internowana, 
a  Braunek trafił do niewoli. 
Po powrocie do Wielkopol-
ski stanął przed sądem we 
Wschowie i  skazany został 
na karę 9 miesięcy więzienia. 
Karę odbywał w  więzieniu 
w  Srebrnej Górze (Silber-

berg). Po odbyciu kary wyje-
chał z kraju.

Do Stanów Zjednoczo-
nych przyjechał w  1845. 
Uczestniczył w  wojnie ame-
rykańsko-meksykańskiej, 
a  następnie wziął udział 
w wyprawie pułkownika Wil-
liama Johnsona, której celem 
była budowa fortów nad rze-
ką Rio Grande. Od 1850 słu-
żył w  formacji Strażników 
Teksasu (Texas Rangers). 
W  latach 1855-1858 pełnił 
funkcję szeryfa w hrabstwie 
Medina. Powrócił na ziemie 
polskie w 1860 i zamieszkał 
w domu swojego bratanka. 
Zmarł 11 lutego 1871 i spoczął 
na cmentarzu w Pogrzybo-
wie (powiat ostrowski).

,,ODYSEUSZ” bliżej nas...
Pierwszy wykład  z cyklu "Odolanowskie Wykłady Uniwersytetu Wrocławskiego"

 Profesor Gościwit Malinowski z Instytutu Studiów Klasycznych, 
Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Burmistrz Gminy i Miasta 
Odolanów Marian Janicki 
oficjalnie otworzył cykl wy-
kładów popularnonauko-
wych, które odbywać się będą 
w Odolanowie.

Wielu znanych mieszkańców Ziemi Odolanowskiej wysłuchało wykładu ,,na żywo”...

Stoją od lewej: przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów Janusz Szustkiewicz, zastępca burmi-
strza Jan Prokop, prof. Gościwit Malinowski, dr Krzysztof Morta, burmistrz Marian Janicki i radna Rady 
Miasta i Gminy, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Dorota Katarzyna Bzik.
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Czas wydarzeń

Ciekawy, a zarazem pożyteczny 
okazuje się  pomysł stawiania spe-
cjalnych pojemników na plastikowe 
nakrętki po napojach. Przyłączyli się 
do niego druhowie z jednostki OSP 
w  Tarchałach Wielkich, ustawiając 
stały pojemnik. Ogromne czerwone 
serce, mogące stanowić także ele-
ment wystroju wioski stanęło przy 
ul. Szkolnej w ciągu drogi powiato-
wej Odolanów - Przygodzice. Projekt 
wykonała odolanowska firma Doza-
mech - Lakiernia S.A.  

Zbieranie nakrętek to szczytny 
i szlachetny cel pomagający zdobyć 
środki na drogie leki, a i nie kiedy 
ratujące życie ludzkie - głównie 
dzieci.  Zachęcamy więc mieszkań-
ców Tarchał Wielkich do zbierania 
tego cennego tworzywa sztuczne-
go. Warto nadmienić, że podobne 
serca pojawiły się także w kilku in-
nych sołectwach na terenie  miasta 
i gminy.  (hen)

Gmina i  Miasto Odolanów 
otrzymała grant w łącznej kwocie 
143.996,83 zł na wsparcie Miejsko 
– Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w  Odolanowie  w  ra-
mach projektu „STOP COVID-19. 
Bezpieczne systemy społeczne 
w  Wielkopolsce”, współfinanso-

wanego przez Unię Europejską 
w  ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego Poddziałanie 
7.2.2 Usługi społeczne i  zdro-
wotne – projekty konkursowe 
oraz pozakonkursowe w  zakresie 
epidemii COVID-19 w  ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020.  (w)

Jedenastego kwietnia 2021 
roku  swoje 101 urodziny obcho-
dziła Pani Marianna Stachowczyk 
z  Odolanowa. Władze Samorzą-
dowe Gminy i  Miasta Odolanów 
waz ze wszystkimi pracownikami 
urzędu życzyli Szanownej Jubilat-
ce Wszystkiego najlepszego!  (w)

Karolina Bargenda uczenni-
ca klasy III a  tworząc duet z  ko-
leżanką z  Kobylina zajęła drugie 
miejsce w wojewódzkim konkur-
sie ,,Najsprawniejszy w zawodzie 
kucharz”. W  tym samym czasie 
Łukasz Baran i  Jakub Józefiak 
również z BSIS Odolanów zdoby-
li I miejsce w wojewódzkim kon-
kursie ,,Najsprawniejszy w zawo-
dzie stolarz”.  Zdobyli 36 punktów 
na 50  możliwych  i zdeklasowali 
konkurencję. Zdobywca drugiego 
miejsca potrzebował 26 punktów, 
aż o  10 mniej od naszych zwy-
cięzców. 

Okazuje się, że sukcesów 
jest jeszcze więcej. Otóż kadra 
wychowawcza Hufca Pracy 15-2 
w Krotoszynie podsumowała etap 
lokalny konkursu plastyczno – li-
terackiego pt. „Wielkanoc pędz-
lem i piórem malowana”. Zadanie 
konkursowe polegało na wykona-
niu pracy plastycznej i literackiej 
nawiązującej tematycznie do ob-
chodów najważniejszych świąt 
chrześcijańskich, czyli Wielka-
nocy. Głównym celem konkursu 
było zachęcenie uczestników do 
przemyśleń związanych z przeży-
waniem tego wyjątkowego czasu. 
Młodzież przygotowała zarówno 
prace plastyczne jak i  literackie, 
z  których komisja konkursowa 
wybrała najlepsze, które najbar-
dziej odzwierciedlały temat kon-
kursu. Drugie miejsce w konkur-
sie zajęła uczennica klasy drugiej 
Branżowej Szkoły w  Odolanowie 
Wiktoria Sieraczek.  (w)

DOBRA droga do... NATURY
Serce i nakrętki

Grant ,,Stop Covid 19”

101 lat Pani Marianny

Zdolni z ,,branżówki”

Ogromne czerwone serce, mogące 
stanowić także element wystroju wio-
ski stanęło przy ul. Szkolnej w Tar-
chałach Wielkich.

Gmina i Miasto Odolanów pomaga swoim mieszkańcom
lepiej zadbać o środowisko naturalne

Z roku na rok wzrasta liczba gospodarstw, które korzysta-
ją z dofinansowania Gminy i Miasta Odolanów do wymiany 
systemów ogrzewania i zakup przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Trend ten najlepiej obrazują poniższe tabele.

Rok

Liczba
przyzna-

nych
dotacji (szt.)

Kwota
przyznanej

dotacji
na gospodarstwo 

(zł)

Kwota
udzielonych
dotacji (zł)

2017 17 2 500,00 42 500,00

2018 23 2 500,00 57 500,00

2019 40 2 500,00 100 000,00

2020 35 2 500,00 87 500,00

2021 90 2 500,00 225 000,00

Razem 205 2 500,00 512 500,00

Rok

Liczba
przyzna-

nych
dotacji (szt.)

Kwota
przyznanej

dotacji
na gospodarstwo 

(zł)

Kwota
udzielonych
dotacji (zł)

2017 15 2 000,00 30 000,00

2018 10 2 000,00 20 000,00

2019 10 2 000,00 20 000,00

2020 10 2 000,00 20 000,00

2021 35 2 000,00 70 000,00

Razem 80 2 000,00 160 000,00

DOFINANSOWANIA NA WYMIANĘ SYSTEMÓW
OGRZEWANIA WĘGLOWEGO NA EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA 

CIEPŁA NA TERENIE GMINY I MIASTA ODOLANÓW

DOFINANSOWANIA NA ZAKUP URZĄDZEŃ
PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NA TERENIE GMINY I MIASTA ODOLANÓW
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Okres pandemii nie prze-
szkodził uzdolnionym pianist-
kom z PSM I st. w Odolanowie 
w  przygotowaniach i  udziale 
w Turnieju Młodych Pianistów, 
który odbył się w Lesznie.  Pia-
nistki Barbara Płonka oraz Ga-
briela Milewska  naukę gry na 
fortepianie  kształcą pod kie-
runkiem mgr Łukasza Kryjo-
ma. 

  W konkursie wzięło udział 
36 uczestników w  IV katego-
riach. Uczennice z  grodu nad 
Baryczą zmagały się w  katego-
rii II - Gabriela Milewska oraz 
III – Barbara Płonka i  otrzy-
mały pochwały. Zarejestrowa-
ny występ naszych pianistek 
można wysłuchać i obejrzeć na 
stronie internetowej oraz pro-
filu społecznościowym  szkoły. 
Gabrieli Milewskiej  i Barbarze 
Płonce  gratulujemy udanego 
startu w  Turnieju Pianistycz-
nym i życzymy dalszych sukce-
sów oraz radości płynącej z gry 
na fortepianie.  (sm)

Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia w Odolanowie

zaprasza wszystkie chętne dzieci w wieku 7 – 16 lat
do podjęcia nauki gry na instrumencie
(fortepian, gitara, skrzypce, perkusja, trąbka, saksofon). 

Oprócz lekcji indywidualnych z instrumentu
uczniowie starszych klas uczestniczą również
w zajęciach zespołowych (chór lub orkiestra). 

Nauka w szkole muzycznej daje przyjemność
i radość płynącą z muzykowania oraz sprzyja ogólnemu rozwojowi.

Młodzi artyści uczą się systematyczności, cierpliwości,
dobrej organizacji czasu, współpracy, odpowiedzialności, rozwijają 

pamięć i wyobraźnię. 
    

Jeśli Państwa dziecko lubi muzykę – zapraszamy do naszej szkoły. 
Nauka jest bezpłatna.

Szkoła oferuje możliwość wypożyczenia instrumentu.
   

Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać
w sekretariacie szkoły tel. 62 733-13-08

Zdolne
pianistki
z Odolanowa

Gabriela Milewską i jej koleżankę zauważono i pochwalono za grę podczas Turnieju Młodych Pianistów. 

Barbara Płonka czerpie radość z gry na fortepianie.
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W  okresie tym, w  ramach 
prowadzonych w  Ośrodku za-
jęć, uczestnicy wykonują prace 
tematycznie związane z  nad-

chodzącymi świętami poprzez 
wspólne działania podejmowa-
ne w  pracowniach tj. ogrodni-
czo – florystyczna, plastyczna, 

artystyczna, prac ręcznych 
oraz komputerowo – audio-
wizualna. Podczas tych zajęć 
wykonywane są m. in. kartki 
okolicznościowe, kompozycje 
z drewna i suszu, wianki, stro-
iki, rzeźby świąteczne, wypa-
lanki, obrazy i  grafiki. Prace 
tworzone są z wykorzystaniem 
różnych materiałów i  w  róż-
nych technikach, w  tym m.in. 
z  wykorzystaniem papieru, 
wydruków komputerowych, 
drewna i  sklejki, gliny, suszu 
roślinnego. Uczestnicy włą-
czani są w  cały proces twórczy 
na każdym jego etapie, co jest 

istotnym elementem oddzia-
ływania terapeutycznego, po-
zwalającym na ogólny rozwój, 
wykształcenie umiejętności 
współpracy i  współdziałania, 
zwiększanie umiejętności ma-
nualnych, rozwój artystyczny 
– wyjaśnia Marcin Zawieja, kie-
rownik Zespołu, terapeuta.

Piękne prace, które wyko-
nywali podopieczni Ośrodka 
można podziwiać na zamiesz-
czonych zdjęciach, które wyko-
nała Joanna Elert - uczestnicz-
ka ŚDS Odolanów. Zapraszamy 
do galerii.

Katarzyna MACIEJEWICZ

    PASJE   

Wspominamy minione (kowidowe) Święta Wielkanocne

PIĘKNO w wielu technikach...
Święta Wielkiej Nocy to wyjątkowy czas, również dla uczestników Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie, którzy  -  pomimo 
trudnej sytuacji w kraju i na świecie - realizowali swoje zadania w ogra-
niczonym zakresie ze względu na sytuację epidemiologiczną.
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Dom przy ul. Kroto-
szyńskiej 12 był własnością 
doktora Tomasza i  Heleny 
Sobiechów. Doktor Tomasz 
zmarł w 1925 roku a Helena 
Sobiech w  roku 1956. W  la-
tach 1950. i  1960. W  domu 
na parterze mieszkała pani 
Sobczak i  jej syn Bogdan, 
w drugim mieszkaniu Józef 
i  Helena Chrzan z  trójką 
dzieci. Na piętrze mieszkała 
Jadwiga Mierzwiak, matka 
pani Sobczak, która praco-
wała u  państwa Sobiechów 
jako pomoc domowa. Do 
Odolanowa przyjeżdża-
ły córki doktora Tomasza 
i Heleny, Wanda z Poznania 

i Zofia z Katowic. 
Na cmentarzu na Gór-

ce znajduje się grobowiec, 
w  którym pochowani są 
Tomasz, Helena i  Wanda 
Sobiech. Za grobowcem 
znajduje się grób Jadwigi 
Mierzwiak. Bogdan Sobczak 

mieszka w  Granowcu. To-
masz Sobiech był lekarzem 
powiatowym. W budynkach 
przy ul. Ludomiry  Namysł 
2 i 4  doktor Tomasz zorga-
nizował szpital z  rekreacyj-
nym ogrodem. Sobiechowie 
byli szanowaną rodziną, 
m. in. organizowali pomoc 
medyczną dla powstańców 
wielkopolskich. 

ODOLANÓW

Z nadbarycznych nizinnych łąk wynurza się
miasto czarowne z mych marzeń, z mych snów
Odolanów
Widać wieże św. Marcina, św. Barbary
Wstydliwie ukryte dachy synagogi, Lutra Martina

Cmentarze, ostatnie Odolanowian miejsce spoczynku
Stoją naprzeciw siebie: katolicki i ewangelicki
Jak para kochanków spleciona w uścisku
Gdzieś na nich, groby moich dziadów 
Chrzanów, Zawidzkich, Sobiechów, Sobczaków
Wołają: Krzysiu, Krzysieńku, Krystianie Leonardzie

Wśród mogił, Chrystus na krzyżu,
rozciągniętymi ramionami
Obejmuje mój mały mikro-świat Odolanów
Całe w nadbarycznych łąkach zatopione,
Leży miasto czarowne, dawne starostwo, powiat
Przez Jagiełłę wieków temu uszlachcone
Tuż przy granicy z Dolnym Śląskiem
W swą historię wielkopolską zapatrzone
Odolanów, Odolanów.

DOM I OGRÓD SOBIECHÓW

W domu Sobiechów, w salonach zielonym, niebieskim
Wisiały obrazy: jenerał Poniatowski, jenerał Dąbrowski
A na strychu pachnącym drewnem, suszonymi jabłkami
Stały skrzynie wypełnione prawdziwymi skarbami
Starymi niemieckimi gazetami z czasów Wielkiej Wojny
Czytanymi kiedyś przez jaśnie pana Tomasza doktora
A w nich były U-booty, konwoje i torpedy
Z małych okienek na strychu widać świat daleki
Weranda, drewniane schody i wąski podwórek, a za nim
Zaczarowany ogród, zaczarowana altana,
zaczarowany platan
Krzaki porzeczek i agrestu, kwiaty pierwiosnków i żonkili
Śpiew ptaków, ku-ku kukułeczka, barwne motyle
Bajeczny świat przyrody i dziecinnych zabaw
Zaczarowany ogród, zaczarowana altana,
zaczarowany platan 

Historia blisko nas...
Tajemnice Domu Sobiechów przy ulicy Krotoszyńskiej 12 w Odolanowie 

Autor: prof. Krystian
Leonard Chrzan
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Od  2 marca 2021 r. działa  w Ra-
czycach (teren dawnego składowi-
ska odpadów w Biadaszkach) Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych (PSZOK). Operatorem 
jest Odolanowski Zakład Komunal-
ny spółka z  ograniczoną odpowie-
dzialnością  z siedzibą w Raczycach,
ul. Odolanowska 17.

Co to jest PSZOK?
PUNKT SELEKTYWNEGO 

ZBIERANIA ODPADÓW KOMU-
NALNYCH to specjalnie wydzielo-
ne miejsce, w  którym mieszkańcy 
z  terenu gminy Odolanów   mogą 
BEZPŁATNIE (w  ramach ponoszo-
nej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi) zostawić 
wytworzone przez siebie odpady, 
selektywnie zebrane oraz odpady 
problemowe, czyli takie, których nie 
można wrzucać do zwykłych po-
jemników, czy worków.

Jakie odpady komunalne
będą przyjmowane do PSZOK?

•  tworzywa sztuczne
•  metale
•  opakowania wielomateriałowe
•  papier i tektura
•  szkło bezbarwne i kolorowe
•  odpady ulegające biodegradacji
•  zużyte baterie i akumulatory
•  lampy fl uorescencyjne i  inne od-

pady zawierające rtęć, w  tym ter-
mometry

•  przeterminowane leki
•  chemikalia ( tłuszcze, oleje jadal-

ne, farby, tusze, detergenty, kleje, 
lepiszcze i żywice)

•  kwasy, rozpuszczalniki
•  opakowania z  pozostałościami 

niebezpiecznymi
•  zużyte opony (od samochodów 

osobowych i jednośladów) w ilości 
do 4 sztuk na gospodarstwo do-
mowe rocznie

•  zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny

•  meble i  inne odpady wielkogaba-
rytowe

•  styropian opakowaniowy
•  odpady budowlane i rozbiórkowe 

stanowiące odpady komunalne 
w ilości do 4 ton  na gospodarstwo 
domowe rocznie

•  odzież i tekstylia
•  igły i strzykawki

Wymagania dotyczące
dostarczania odpadów na PSZOK
•  Odpady dostarczane do PSZOK 

muszą być posegregowane i nie 
zanieczyszczone innymi odpada-
mi.

•   Odpady wymagające opakowa-
nia przyjmowane są w szczelnych 
i nieuszkodzonych opakowaniach 
oraz posiadających oryginalną in-
formację (etykietę) umożliwiającą 
identyfi kację odpadu (np. odpa-
dów w postaci płynnej).

 •  Opony przyjmowane do PSZOK 
mogą pochodzić wyłącznie z ro-
werów, wózków, motorowerów 
i motocykli oraz pojazdów o cał-
kowitej masie do 3,5 tony, które 
nie są wykorzystywane do pro-
wadzenia działalności gospo-
darczej i rolniczej.

•  Odpady ulegające biodegradacji 
można przywozić luzem, bądź 
w workach. Następnie należy je 
wysypać do właściwego, ozna-
kowanego kontenera. W przy-
padku dostarczenia odpadów 
biodegradowalnych w workach, 
należy opróżnić zawartość wor-
ków do odpowiedniego konte-
nera, a worki wrzucić do odpo-
wiedniego pojemnika.

•  Odpady w  postaci zużytego 
sprzętu elektrycznego i  elektro-
nicznego mogą być dostarczane 
luzem. Sprzęt musi być komplet-
ny (w całości).

•  Odpady wielkogabarytowe do-
starczane do PSZOK muszą być 
opróżnione z zawartości oraz nie 
mogą zawierać innych odpadów.

•  Odpady niebezpieczne nale-
ży przekazać obsłudze PSZOK. 
Pracownik punktu samodzielnie 
umieści je w odpowiednim po-
jemniku/magazynie odpadów 
niebezpiecznych.

Do PSZOK nie będą
przyjmowane następujące rodza-

je odpadów:
•  niesegregowane ( zmieszane od-

pady komunalne)
•  odpady zawierające azbest
•  części samochodowe (szyby, 

zderzaki, refl ektory, elementy ka-
roserii, plastiki samochodowe),

•  opony z  pojazdów ciężarowych 
i maszyn rolniczych,

•  odpady niewiadomego pocho-
dzenia mogące powodować za-
grożenie w opakowaniach uszko-
dzonych, nieszczelnych, bez 

możliwości wiarygodnej identy-
fi kacji – bez etykiet producenta 
uniemożliwiających ich identyfi -
kację, w szczególności odpady, 
które mogą stanowić odpady 
niebezpieczne, w szczególności
w  opakowaniach cieknących

•  odpady poprodukcyjne i  w  ilo-
ściach wskazujących na źródło 
pochodzenia inne niż z  gospo-
darstwa domowego (np. che-
mikalia nietypowe dla prac do-
mowych zwłaszcza w  dużych 
ilościach

•  odpady w  ilościach wskazują-
cych na to, że pochodzą  z dzia-
łalności gospodarczej, wszelkie 
odpady w ilościach masowych

•  odpady poprodukcyjne

Kto może oddać odpady
do PSZOK?

Z  usługi PSZOK maja prawo 
korzystać  wszyscy mieszkańcy 
ponoszący opłatę za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi na 

rzecz Gminy Odolanów. Odwie-
dzając PSZOK trzeba mieć ze 
sobą dokument potwierdzający 
miejsce zamieszkania tj. dowód 
osobisty lub/i  dowód wniesienia 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi za poprzedni 
miesiąc, dokument potwierdzają-
cy adres zameldowania na terenie 
Gminy. Obsługa PSZOK ma prawo 
żądania okazania tych dokumen-
tów, a w przypadku ich braku – od-
mowy przyjęcia odpadów.

Firmy i  instytucje mogą 
w  punkcie oddawać bez ograni-
czeń: papier, szkło, metale, two-
rzywa sztuczne. Limituje się dla 
fi rm i  instytucji odpady ulegające 
biodegradacji w ilości 1 tona rocz-
nie, odpady budowlane i  rozbiór-
kowe w ilości do 4 ton rocznie.

Po pierwszych tygodniach 
funkcjonowania widać już pierw-
sze problemy, ponieważ zdarza 
się, że mieszkańcy przywożą od-
pady, które nie mogą być przyjmo-
wane w PSZOK.

Podstawowym problemem 
są odpady rolnicze, które nie są 
odpadami komunalnymi, dlate-
go nie mogą być przyjmowane 
w  punkcie. Podstawową zasadą 
jest, że opakowania możemy od-
dać w  miejscu gdzie kupiliśmy 
towar. Na stronie internetowej 
gminy https://www.odolanow.pl/1-
25,informacje-na-podst-art-3-ust-
2-pkt-9-ustawy-i-odpady-rolnicze   

są podane adresy i  nr telefonów 
gdzie za opłatą można pozbyć 
się odpadów rolniczych. Przedsię-
biorcy przyjadą odebrać odpady 
pod warunkiem, że będzie ich od-
powiednia ilość. Trzeba się zorga-
nizować w kilka, kilkanaście osób.

Kolejnym problemem są od-
pady ulegające biodegradacji. Na 
pszoka może trafi ać trawa, liście, 
drobne gałązki (nie grubsze niż 
ołówek) i kuchenne (między inny-
mi resztki owoców i  warzyw). Do 
PSZOK  nie mogą trafi ać grube ga-
łęzie, pnie i korzenie drzew. Takie 
odpady należy zawieźć i dodatko-
wo zapłacić do fi rm zajmujących 
się taką działalnością. Najbliżej 
Odolanowa jest fi rma w  Sośni – 
Usługi Transportowe Adam Ga-
łach – tel. 62 739 15 82.

Zużyty sprzęt elektryczny 
i  elektroniczny musi trafi ać na 
punkt w  całości. Lodówki, tele-
wizory czy komputery nie mogą 
być przywożone bez agrega-

tów, kabli, kineskopów. Niedo-
puszczalne jest przekazywanie 
odpadów zdekompletowanych 
np. pozbawionych elementów 
metalowych. Zagospodarowanie 
niepełnego zużytego sprzętu 
jest wielokrotnie droższe niż czę-
ści. Lodówka bez kabla jest już 
traktowana jako odpad niekom-
pletny. Przypominamy, ze kosz-
ty funkcjonowania PSZOK są 
zgodnie z przepisami pokrywane 
z opłat pobranych od mieszkań-
ców i  mają wpływ na wysokość 
podatku śmieciowego.

Zgodnie z ustawą o odpadach 
w  PSZOK nie mogą trafi ać odpa-
dy samochodowe, poza opona-
mi. Zużyte oleje, zderzaki, części 
samochodowe należy oddać za 
dodatkową opłatą do zakładów 
blacharskich i  mechaniki samo-
chodowej.

Kolejną sprawa są odpady 
z  działalności gospodarczej i  ich 
odpowiednia kwalifi kacja. Me-
ble czy zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny nie są przyjmowa-
ne od fi rm. Komputer czy lodówka, 
którą przywozi mieszkaniec jest 
odbierana za darmo jako odpad 
komunalny. Firmy muszą zamó-
wić przedsiębiorstwa zajmujące 
się zbiórką odpadów, które za 
opłata odbiorą gabaryty i elektro-
śmieci i  wystawią odpowiednie 
dokumenty np. kartę przekazania 
odpadów. W PSZOK nie mogą tra-
fi ać również opakowania z działal-
ności gospodarczej. Np. kartony, 
folie związane z  produkcją, które 
również nie są odpadami  komu-
nalnymi.

Kolejną problematyczną grupą 
odpadów są odpady budowlane. 
W  PSZOK nie są przyjmowane 
papa, styropian budowlany. Pod-
czas remontu czy budowy domu 
należy pozbywać się tych odpa-
dów przy pomocy specjalistycz-
nych fi rm. Adresy fi rm są dostęp-
ne na stronie internetowej urzędu: 
https://www.odolanow.pl/124,re-
jestr-dzialalnosci-regulowanej. 
Zasady utylizacji odpadów budow-
lanych należy określić w  umowie 
z  wykonawcą. Zgodnie z  ustawą 
o  odpadach to fi rma budowlana 
musi zagospodarować odpady. 
W przypadku, gdy ma być inaczej 
należy to zawrzeć w umowie i sa-
memu zamówić przedsiębiorstwo 
komunalne do wywozu i utylizacji 
odpadów budowlanych licząc się 
z kosztami z tym związanymi.

Projekt pn. „Budowa punktu 
gromadzenia odpadów problemo-
wych w  miejscowości Raczyce” 
- RPWP.04.02.01-30-0022/17 jest 
współfi nansowany przez Unię Eu-
ropejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w  ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2014-
2020 w  ramach działania 4.2 "Go-
spodarka odpadami", Poddziałanie 
4.2.1 "Tworzenie kompleksowych 
systemów gospodarki odpadami 
oraz uzupełnienie istniejących". 
Koszt całego zadania wyniósł 1 703 
363,48 zł. Planowane dofi nansowa-
nie ma wynieść 1 057 472,51 zł – 
85% kosztów kwalifi kowanych uję-
tych we wniosku o dofi nansowanie. 

Opracował:
Paweł SERAFIN

Godziny otwarcia:
Wtorek: 1000 - 1800

Czwartek: 1000- 1800

Sobota: 800 - 1600

Uwaga! PSZOK nie jest wysy-
piskiem śmieci, przyjmowane 
są jedynie odpady odpowied-
nio posegregowane i nie za-
nieczyszczone innymi odpa-
dami.

Lp. Nazwa podmiotu
Adres prowadzonej 
działalności zbiera-
nia odpadów

Rodzaj zbieranych odpadów
Numer
kontaktowy

1 REMONDIS Sp. z o.o.
ul. Kamienna 2,
Górażdże

Folia odpadowa 660 175 147

2 INTEREKO Sp. z o.o.

ul. 10 Sudeckiej 
Dywizji
Zmechanizowanej 4,
45-828 Opole

Zużyte opony do rozmiaru 1250mm 077 4747219

3
Sobasik Krzysztof 
Recykling

ul. Jaworowa 24,
64-100 Leszno

Folia (rolnicza odpadowa) 607 634616

4
FOLTRANS Piotr 
Włodarczyk

ul. Kolejowa 36,
64-020 Czempiń

folie po sianokiszonce, agrofolie,
folie silosowe, sznurki,
worki po nawozach, worki po balotach, 
worki typu big bag,

692 335 828

5 RECYKL S.A.
ul. Letnia 3,
63-100 Śrem

Opony rolnicze 061 281 06 11

6

Przedsiębiorstwo 
Handlowo Produk-
cyjne Przemysław 
Olejnik

Wąbiewo 26,
64-061 Kamieniec

Folia (rolnicza odpadowa), sznurki, worki 
typu big bag,

061 443 26 31

7 Jopek Recykling
Fabianów
ul. Przemysłowa 12,
63-330 Dobrzyca

folie po sianokiszonce, arostrech,
folie silosowe sznurki, agrowłóknia,
worki typu big- bagi

667 429 619,
724 569 561

8
"Kor-Mar" Skup 
Sprzedaż Transport 
Wiesław Nagły

ul. Kasztanowa 9a,
63-040 Boguszyn

worki typu big bag,
folie rolnicze, opakowania

608 143 786

PSZOK (teren dawnego składowiska w Biadaszkach) już działa...

WSZYSTKO dla
naturalnego środowiska i czystszej GMINY



12   FOTOREPORTAŻ  

Baśnie - opowieści, które są wytworem nie-

ograniczonej wyobraźni pisarza i  tak bardzo 

lubiane nie tylko przez dzieci. Dlaczego? Bo 

w nich zamieszkują niezwykli bohaterowie, mó-

wiące zwierzęta, a przedmioty – nawet jeśli wy-

glądają zwyczajnie – mogą sprawiać, że speł-

niają się marzenia. A więc kogo można spotkać 

w baśniowej krainie?

W baśniowej KRAINIE...
 Czwartoklasiści ze Szko-

ły Podstawowej im. I. Łuka-
siewicza w  Garkach podczas 
lekcji języka polskiego mieli 
okazję poczuć magię nierze-
czywistego świata i wcielić się 

w  dowolną postać ze swojej 
ulubionej baśni. I  tak na ba-
śniowej scenie zaprezentował 
się Kot w  butach, Królewicz, 
Tomcio Paluch, Dartanian, 
Czarnoksiężnik z  krainy Oz 

czy Osiołek ze Shreka. Wśród 
dziewcząt królowały: Czer-
wony Kapturek, Małgosia 
(od Jasia), Dziewczynka z  za-
pałkami, Kopciuszek i  Bella 
(z Pięknej i Bestii).  (kam)
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Wartość uzyskanego dofi-
nansowania wynosi 300 tys. zł, 
z czego 255 tys zł stanowić będą 
środku unijne, a  55 tys. wkład 
krajowy i zostanie przeznaczo-
na na budowę nowego placu za-
baw wraz z małą strefą wodną 
w Parku Natury w Odolanowie. 
Nowoczesna infrastruktura 
zostanie zamontowana w miej-
scu istniejącego placu zabaw 
i  zastąpi wysłużone przez lata 
urządzenia zabawowe. 

W  wyniku realizacji ope-
racji powstanie ok. 120 m2 
nawierzchni utwardzo-
nej z  betonowej kostki, 600 
m2nawierzchni piaskowej, 70 
m2 nawierzchni bezpiecznej 
EPDM, zamontowane zosta-
nie wyposażenie placu zabaw 
(14 nowych urządzeń), mała 
architektura w  postaci ławek, 
koszy na śmieci, stojaka na 
rowery oraz system monito-
ringu.  (sob)

    INWESTYCJE   

W baśniowej KRAINIE...
Odolanowski Dom Kultury podpisał umowę o dofinan-
sowanie zadania pn. „ Zagospodarowanie terenu na 
cele turystyczno-rekreacyjne w Parku Natury w Odola-
nowie” ze środków Programu Operacyjnego  „Rybac-
two i Morze” w ramach działania „Realizacja lokalnych 
strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” ob-
jętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spój-
ności terytorialnej, którego celem jest podniesienie 
jakości świadczonych usług rekreacyjno-turystycznych 
oraz  atrakcyjności regionu Doliny Baryczy poprzez 
poprawę stanu istniejącej i budowę nowej infrastruk-
tury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy i Miasta 
Odolanów.

Z m i e n i a  s i ę  ( n a  l e p s z e )

PARK   NATURY



14   ROZMAITOŚCI  

Dwudziestego drugiego  
kwietnia swoje święto obcho-
dziła nasza planeta. Nie zapo-
mniały o  tym przedszkolaki 
z filii w Gliśnicy. Wraz ze swo-
imi nauczycielkami (P. Pawla-
czek, D. Golec, E. Radajewska) 
uczciły „Dzień Ziemi” m.in. 
sadząc kwiatki, które upięk-
szają szkołę; wykonując prace 
plastyczne; rozmawiając na te-
mat ekologii. Na koniec dzieci 
złożyły obietnicę, iż będą dbały 
o czystość naszej planety.  (pap)

Nie tylko... KWIATKI
„ D z i e ń  Z i e m i ”  u  p r z e d s z k o l a k ó w  z  f i l i i  w  G l i ś n i c y

R E K L A M A  P Ł A T N A



15    ROZRYWKA   

Krzyżówka

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą hasło.

Rozwiązanie krzyżówki z nr 3/2021, Hasło:  MAJ 2 3 41

tlenek
algęw

model
Daewoo

mały
Przemy-
sław

odkaża
ędow

u żołnie-
rzy
Ko-

ściuszki

tworzo-
ne przez
fryzjera

majak,
mamidło

produ-
cent

gum do
żucia

... Berg-
kamp,
piłkarz

staroż.
tor wy-
ścigowy

ęisk życ
Saturna

Witold,
grał Bal-
cerka

małpy
wielko-
ści
kota

członek
upętsaz

chipsy z
reklamy

Celine z
estrady

bandyta

sporto-
wiec

ma
prawo
głoso-
wania

otrzyma-
ny od
szatnia-
rza

kopiec

ogół
nagród

miasto
we

Francji
płn.

niewiel-
ka

siekiera

papie-
skie
ęimi

żywica
do

wyrobu
politur

odgłosy
z obory

możli-
wość

sprzeda-
ży

Orlando,
aktor

lina przy
bomie

koń
siwej
maści

jednost-
ka

aicęipan
elektr. SI

60 sztuk

sterta

wymaga
uzasad-
nienia

u boku
Warsa

Mieczy-
sław,
piosen-
karz

aksęm
w tytule
filmu

O.Stone

"g" z be-
molem

pętsyw
w poje-

ęknyd

śledzi
ruch
aktora

symbol
żałoby

szwedz-
ki

"grosz"
plażowe
sandałki

sprzedał
pierwo-
rództwo

pluszo-
wy
miś

Mauer z
pistole-
tem

4

2

1

3

Pokoloruj mnie

Znajdź 5 szczegółów różniących obrazki

Labirynt

Znajdź niepasujące elementy



F o t o r e p o r t a ż  J u l i i  R O G I E R

Poczuć 
,,WIATR  WE  WŁOSACH” 
w … ,,maluchu”

W Odolanowie odbyła się ,,Kwietnio-
wa Objazdówka Klasykami”. Wydarzenie 
przyciągnęło miłośników starych samo-
chodów takich jak np. kultowe modele Fia-

ta 125p i 126p. Poloneza, Trabanta i wielu 
innych zabytkowych pojazdów. Organiza-
torem objazdówki był mieszkaniec Odola-
nowa Jakub Dudek.  (w)

Poczuć 
,,WIATR  WE  WŁOSACH” 
w … ,,maluchu”




