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ODOLANOWSKI

POZWOLILI żabkom... ZAKUMKAĆ!  
 czytaj na str. 10

Mamy PSZOK, ale są tacy,
którzy wolą wyrzucić
śmieci w lesie! 
 czytaj na str. 9

Działalność odolanowskiego Centrum w dobie koronawirusa  czytaj na str. 11

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów na otwarciu sciezki rowerowej im. Ryszarda Szurkowskiego. 
 czytaj na str. 7

W i z y t a  d e l e g a c j i  P G N i G  w  U r z ę d z i e  G m i n y  i  M i a s t a  w  O d o l a n o w i e

Przedstawiciele władz Polskiego Górnictwa Naftowego i Ga-
zownictwa z wiceprezesem spółki ds. rozwoju Arkadiuszem 
Sekścińskim, gościli w minioną środę (26 maja br.) w siedzi-
bie Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie, gdzie spotkali się 
z władzami samorządowymi reprezentowanymi przez burmi-
strza Mariana Janickiego i zastępcę burmistrza Jana Prokopa.

Goście poinformowali władze gminy 
o wielkim projekcie związanym z produkcją 
i  magazynowaniem wodoru.  ,,InGrid Po-
wer to Gas” zakłada powstanie w 2022 roku 
w  Odolanowie instalacji, która będzie pro-
dukowała ,,zielony wodór”. PGNiG chce do 
tej produkcji wykorzystać energię elektrycz-
ną wytwarzaną z  paneli fotowoltaicznych. 
- Wodór, po oczyszczeniu do jakości paliw 
zasilających ogniwa paliwowe, stanowi al-

ternatywny produkt, który może wzbogacić 
naszą ofertę. Planujemy sprzedaż wodoru 
do stacji tankowania, której budowa zakoń-
czy się w 2023 roku – wyjaśnia prezes Sek-
ściński.

Mówiono także o poszerzeniu możliwo-
ści wzajemnej współpracy przy organizacji 
imprez plenerowych na terenie gminy oraz 
o  większej obecności spółki w  lokalnych 
działaniach sponsorskich.  (pim)

Od lewej zastępca burmistrza Jan Prokop, burmistrz Marian Janicki, Katarzyna Chałat dyrektor tech-
niczny oddziału w Odolanowie, Arkadiusz Sekściński wiceprezes PGNiG ds. rozwoju, Tomasz Jarmicki 
dyrektor departamentu innowacji i rozwoju PGNiG.

Wodór – Czyste Paliwo dla Przy-
szłości (Hydrogen – Clean Fuel for the 
Future) to nowy kompleksowy program 
wodorowy PGNiG, na który składa się 
kilka projektów – od produkcji „zielone-
go wodoru” poprzez jego magazynowa-
nie i  dystrybucję, aż do wykorzystania 
w energetyce przemysłowej.

Według Komisji Europejskiej wodór 
jest paliwem, które przybliży Wspólnotę 
do osiągnięcia neutralności klimatycz-
nej. Dla PGNiG, które chce zbudować cały 
łańcuch kompetencji związanych z  pro-
dukcją i  wykorzystaniem wodoru, ozna-
cza to nowe możliwości rozwoju techno-
logii związanych z  zielonym wodorem 
i bezpośredni wpływ na unijne regulacje 
w tym zakresie. 

  Polskie Górnictwo Naftowe i  Ga-
zownictwo kontynuuje  prace nad 
projektami wykorzystania wodoru 
w  energetyce i  sektorze motoryzacyj-
nym. Zbada możliwość magazynowa-
nia i transportu wodoru siecią gazową. 
Spółka chce zarabiać na sprzedaży wo-
doru i usługach z nim związanych. Jakiś 
czas temu podpisano umowę na zapro-
jektowanie i  budowę stacji badawczej 
tankowania pojazdów napędzanych 
wodorem.

Wodór można także wykorzystać 
w  instalacjach do produkcji energii 
elektrycznej oraz cieplnej na skalę prze-
mysłową – skorzystać na tym mogą 
niektóre zakłady produkcyjne i  osiedla 
mieszkaniowe.

Odolanów i paliwo przyszłości 

Złapano już niebezpieczne psy? 
 czytaj komunikat na str. 9
Złapano już niebezpieczne psy?Złapano już niebezpieczne psy?

czytaj komunikat na str. 9

Akcja ,Żaba” to projekt czynnej ochrony migrujących płazów. 
Wraz z nadejściem wiosny płazy po przebudzeniu ze snu zimo-
wego udają się do zbiorników wodnych w  celu odbycia godów 
i złożenia jaj.

Pięknie prezentują się dwa 
piece, które po przejściu renowa-
cji, ponownie pojawiły się w daw-
nym kościele poewangelickim. 
Obecnie w tym znakomicie od-
restaurowanym obiekcie znajduje 
się sala wielofunkcyjna, która jest 
wykorzystywane na różne sposo-
by., m.in. jako sala sesyjna, konfe-
rencyjna i miejsce wernisaży arty-
stycznych oraz koncertów. (p)
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Piece po renowacji
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COVID 19 ciągle zabija Stawki za wodę i zdrowie mieszkańców

Na  okres  od 17.06.2021 r. do 
30.09.2021 r.  uchwalono stawki do-
płaty do zbiorowego  odprowadzania 
ścieków, w taryfie Zakładu Usług Ko-
munalnych z siedzibą w Odolanowie, 
dla odbiorców usług z terenu Gminy i 
Miasta Odolanów, w wysokości: Grupa 
1 - Odbiorcy usług korzystający z usług 
Zakładu w zakresie odprowadzania 
ścieków i zaopatrzenia w wodę, rozli-
czani za ilość odprowadzanych ścieków 
zgodnie ze wskazaniami wodomierza 
głównego, odprowadzający ścieki by-
towe z budynków mieszkalnych: 4,71 zł 
brutto do 1 m3 ścieków, 4,36 zł brutto 
dla odbiorcy na okres rozliczeniowy. 
Grupa 2 - odbiorcy usług korzystający 
z usług Zakładu w zakresie odprowa-
dzania ścieków i zaopatrzenia w wodę, 
rozliczani za ilość odprowadzanych 
ścieków zgodnie ze wskazaniami wo-
domierza głównego, odprowadzający 
ścieki bytowe z innych budynków niż 
budynki mieszkalne: 1,56 zł brutto do 1 
m3 ścieków, 4,36 zł brutto dla odbior-
cy na okres rozliczeniowy. Grupa 3 - 
Odbiorcy usług korzystający z usług 
Zakładu jedynie w zakresie odpro-
wadzania ścieków, rozliczani za ilość 
odprowadzanych ścieków zgodnie ze 
wskazaniami urządzenia pomiarowe-
go:1,56 zł brutto do 1 m3 ścieków, 8,51 zł 
brutto dla odbiorcy na okres rozlicze-
niowy.

Uchwalono, że od dnia 3 czerwca 
2021 roku do 30 września 2021 r. 

Stawka dopłaty do 1 m3 ścieków, w 
taryfie Odolanowskiego Zakładu Ko-
munalnego spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością z siedzibą w Raczycach 
będzie wynosić, dla odbiorców usług z 
terenu Gminy i Miasta Odolanów: grupa 
1 - odbiorcy usług odprowadzający ścieki 
bytowe z budynków mieszkalnych - 17,43 
zł brutto; grupa 2 - Pozostali odbiorcy - 
14,28 zł brutto.

Radni uchwali także  „Program pro-
filaktyki w zakresie szczepień ochron-
nych przeciw grypie dla osób powyżej 
65 roku życia na lata 2021 – 2024” stano-
wiący załącznik do niniejszej uchwały. 
Samorząd chciał szczepieniami objąć 
również  młodszych mieszkańców gmi-
ny, ale – jak poinformował burmistrz 
Marian Janicki – nie pozwoliły na to 
nowe przepisy krajowe obowiązujące 
w tym zakresie. Jednocześnie Oczekuje 
się, iż zapewnione uczestnikom progra-
mu świadczenia będą ważnym elemen-
tem zmniejszenia zachorowalności na 
grypę oraz ważnym elementem podnie-
sienia poziomu wiedzy na temat gry-
py i sposobów jej zapobiegania, w tym 
zwiększenia wiedzy na temat szczepień 
ochronnych.

Przyjęto program „Profilaktyka za-
każeń wirusem brodawczaka ludzkiego 
HPV na lata 2021-2024” .  (p)

Od samego początku, kiedy tylko poja-
wiły się szczepionki przeciwko koronawi-
rusowi, władze samorządowe Odolanowa 
na wiele sposobów informowały i zachęca-
ły mieszkańców gminy do szczepień. Ko-
munikaty z tym związane są nadal aktual-
ne. - Szczepienie jest wręcz koniecznością 
– podkreśla burmistrz Marian Janicki –  
zróbmy to jak najszybciej, skorzystajmy ze 
wszystkich możliwych okazji i propozycji, 
w tym tych ostatnich zaproponowanych 
przez rząd.

Rząd przygotował  zachęty, które 
mają sprawić, że Polacy chętniej sięgną 
po szczepionkę przeciw COVID-19. Każdy 
zaszczepiony będzie mógł wziąć udział w 
loterii Narodowego Programu Szczepień 
i wygrać samochód czy nawet milion zło-
tych. Rząd chce przekonać nieprzekona-
nych do szczepień. 14 maja wystartowała 
nowa kampania profrekwencyjna „Ostat-
nia prosta”. Niebawem rządzący wprowa-
dzą kolejne ułatwienia.

Od 15 czerwca wojewodowie zapewnią 
mobilne punkty szczepień podczas im-
prez masowych (na wzór akcji Zaszczep 
się w majówkę).

 Od 1 lipca będzie można przyjąć II 
dawkę szczepionki w dowolnym, wybra-
nym przez siebie punkcie.

 Bezpośredni kontakt z osobami 70+. 
Do seniorów zadzwonią konsultanci, 
którzy zaoferują możliwość szczepienia 
przez zespół wyjazdowy. To znaczy, że za-
interesowani nie będą musieli wychodzić 
z domu, żeby przyjąć preparat przeciw 
Covid-19.

 Osoby niepełnosprawne będą miały 
lepszy dostęp do Narodowego Programu 
Szczepień.

 Do promocji szczepień w ramach So-
lidarnościowego Korpusu Wsparcia Se-
niora dołączy 100 organizacji i środowisk 
młodzieżowych.

Loteria Narodowego Programu 
Szczepień

Nagrody pieniężne, samochody hy-
brydowe, hulajnogi i inne cenne nagrody 
rzeczowe czekają na zwycięzców Loterii 
Narodowego Programu Szczepień.  Lote-
ria wystartuje 1 lipca i będzie realizowana 
przez Totalizator Sportowy przy wsparciu 
spółek skarbu państwa. Do realizacji tego 
projektu będą mogły dołączyć również sa-
morządy. Każdy uczestnik będzie miał aż 
cztery szanse na wygraną:
•  natychmiastową – co 2000 osoba wygra 

500 złotych;
•  cotygodniową – do wygrania będą  na-

grody pieniężne (2x po 50 tys. złotych) 
oraz hulajnogi elektryczne i vouchery;

•  comiesięczną – do wygrania będą nagro-
dy pieniężne (2x po 100 tys. złotych) i sa-
mochody hybrydowe;

•  finalną – na dwóch zwycięzców czekają 
nagrody: po 1 mln złotych plus samochód 
hybrydowy.

Współpraca z samorządami – dla naj-
lepszych nagrody

Każda gmina otrzyma od rządu od 10 
tys. do 40 tys. złotych na organizację lub 
promocję szczepień. Wielkość kwoty uza-
leżniona będzie od liczby mieszkańców.

Rząd wyróżni także te gminy, które 
osiągną wysokie wskaźniki wyszczepial-
ności. Rząd przekaże:
•  100 tys. złotych dla pierwszych 500 gmin, 

które osiągną poziom 75% zaszczepienia 
swoich mieszkańców,

•  1 mln złotych dla gmin na terenie każde-
go z byłych 49 województw, które osią-
gną najwyższy wskaźnik wyszczepialno-
ści mieszkańców,

•  2 mln złotych dla gminy, która osiągnie 
najwyższy poziom zaszczepienia  w Pol-
sce. Otrzymanie pieniądze gminy będą 
mogły przeznaczyć na dowolny cel.

MARII STYLE
STOŁY I KRZESŁA

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

X X V I I   S e s j a  R a d y  G m i n y  i  M i a s t a  O d o l a n ó wOdolanowski samorząd  również zachęca do szczepień!

Na sali sesyjnej podczas XXVII Sesji Rady Gminy i Miasta Odolanów.

R E K L A M A  P Ł A T N A

Radni Gminy i Miasta Odolanów obradowali podczas XXVII sesji, 
która obyła się w sali wielofunkcyjnej (były kościół poewangelicki). 
Przyjęto szereg uchwał, w tym te dotyczące nowych taryf za wodę
i ścieki oraz związanych z profilaktyką zdrowotną adresowaną do 
grup mieszkańców. 

OGŁOSZENIE
Gmina i Miasto Odolanów informuje, że zadanie inwestycyjne pn. ,,Przebudowa dróg 

gminnych ul. Polnej i ul. Leśnej w Bonikowie (dz. nr 619,737,794, obręb Boników), dł. 
0,310 km , szer. 4m, nawierzchnia asfaltowa, realizowana jest przy współfi nansowaniu 
z budżetu województwa wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Wiel-
kopolskiego w Poznaniu), ze środków przeznaczonych na prace związane z ochroną, 
rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. Planowane zakończenie wykonania 
zadania do dnia 19.09.2021.

 z up. Burmistrza

 Zastępca Burmistrza

 Jan Prokop 

z up. Burmistrza

 Zastępca Burmistrza

 Jan Prokop 
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Jak doszło do pierwszego 
spotkania z  rajdówką? Kto cię 
,,zaraził” rajdami samochodo-
wymi?

- Tak, rajdami samocho-
dowymi ,,zaraził” mnie wła-
śnie mój przyjaciel Michał 
(śmiech), z  którym znam się 
już od lat przedszkolnych. 
Kiedy pierwszy raz przewiózł 
mnie swoim Suzuki Samu-
rajem, było to dwa lata temu 
w  roku 2019, wiedziałem już, 
że to jest to!

Skąd pomysł na wspólny 
udział w rajdach? Jak oceniasz 
tę współpracę?

- Po tej przejażdżce Michał 
zaproponował mi, czy będę jego 
pilotem w rajdach. Z wielką ra-
dością zgodziłem się. Naszą 
współpracę na tę chwilę uwa-
żam za bardzo owocną. Z rajdu 
na rajd jest coraz lepiej.

Podczas rajdu, jakie masz 
zadania jako pilot?

-  Zadaniem pilota jest czy-
tanie ROADBOOK (czyli skręć 
w  prawo, jedź prosto, skręć 
w lewo, dotarliśmy do celu). Gdy 
dojeżdżamy do celu czyli gniazd, 
gdzie znajdują się pieczątki, pilot 
prowadzi kierowcę do tej pie-

czątki, mówi mu jak ma kierow-
ca podjechać, żeby ją zdobyć. Nie 
jest to łatwe, bo trzeba się przy 
tym nie raz solidnie napracować 
czyli użyć trap hilifta, żeby się nie 
zakopać w błocie. Gdy już uda się 
podjechać do pieczątki, to przy-
bijamy ją na karcie umieszczonej 
w  samochodzie, która ma ogra-
niczoną długość poza samochód 

np. 30 cm. I  tak czasem trzeba 
zdobyć tych pieczątek od 50 do 
100 w 8 godzin, żeby zająć miej-
sce w  czołówce. Kierowca i  sa-
mochód to 50% sukcesu, drugie 
50% to praca pilota, bo on jest 
bardzo ważnym ogniwem w za-
wodach. Tak jak pilot poprowa-
dzi kierowcę, tak szybko się uda 
zaliczyć pieczątkę.

Jak wyglądają typowe za-
wody? Jaka towarzyszy im at-
mosfera?

-  Atmosfera jest niezwykła! 
Dużo się dzieje, są wielkie emo-
cje. Zawody polegają na zbiera-
niu pieczątek. W  samochodzie 
mamy kartę z  ich numerami, 
które wystają poza obrys samo-
chodu. 20 cm na drzewach są 
umieszczone pieczątki, które 
trzeba przybić na karcie. Zasa-
da jest taka, żeby jak najbliżej 
podjechać samochodem do pie-
czątki.

Macie z  kolegą już jakieś 
osiągnięcia na swoim koncie?

  -  Nasze osiągnięcia to 
Rajd Dziura 2020 i VI miejsce, 
kolejny rajd Kowary 4x4, gdzie 
były dwa etapy nocny i dzienny 
– zajęliśmy II miejsce spośród 
30 załóg w klasie Wyczy. Sezon 
2021 zaczęliśmy od rajdu Dziu-
ra 4x4, który odbywa się w Gmi-
nie Odolanów - to już V edycja 
słynnego rajdu Dziura 4xx4, na 
której udało nam się zająć IV 
miejsce z 23 załóg.

Za co lubisz rajdy? Co spra-
wia ci największą frajdę?

- Przede wszystkim za do-
brą atmosferę, super zabawę. 
Można poznać wielu fajnych 
ludzi, od których też można po-
zyskać wiedzę na temat rajdów. 
Polecam ten sport.

Jak wyglądają przygotowa-
nia do sezonu wyścigowego? 
Gdzie ćwiczysz?

-  Przygotowania do sezonu 
2021 rozpoczynają się od wielu 
spędzonych w  warsztacie go-
dzin, by przejrzeć cały samo-
chód od A do Z, aby wyelimino-
wać wszystkie usterki w  aucie. 
Gdy stwierdzimy, że auto jest 
gotowe do wyjazdu, jedziemy 
go przetestować na słynne żwi-
rownie w  Gminie Odolanów 
(Biadaszki Raczyce).

Jeśli nie jeździsz „rajdów-
ką”, to co robisz w wolnym cza-
sie?

- W  wolnych chwilach ja 
jako pilot poprawiam kondy-
cję na kolejny rajd. Zasięgiem 
informacji w artykułach na te-
mat samochodów rajdowych, 
żeby na kolejnych zawodach 
dać z  siebie wszystko. Czas 
wolny spędzam również z  ro-
dziną, słucham muzyki, oglą-
dam filmy o off-road oraz po-
prawiam kondycję na rajdy, 
gdzie u  pilota jest to bardzo 
ważne, bo muszę się sporo na-
biegać po błocie i  górach pia-
skowych. No i  też w  wolnym 
czasie spędzamy trochę cza-
su przy samochodzie, którym 
jeździmy, żeby wyeliminować 
jego wszystkie usterki, żeby 
nas nie zawiódł na następ-
nych zawodach.

Jakie wyzwania czekają cię 
w najbliższym czasie?

- Na pewno czeka nas rajd 
200 pieczątek w  24 godziny. 
Będzie to nasze pierwsze ta-
kie wyzwanie, gdzie będziemy 
brać udział w  24-godzinnym 
rajdzie. Mamy zamiar dać z sie-
bie wszystko i  stanąć na po-
dium. Jeśli ktoś lubi wyzwania 
i adrenalinę to bardzo polecam. 
Pozdrawiam i  zachęcam do 
wspólnej zabawy.

Dziękuję za rozmowę i  ży-
czę powodzenia!

Rozmawiała:
Katarzyna MACIEJEWICZ

Kierowca i samochód to 50% sukcesu, drugie 50% to praca pilota, bo on jest bardzo ważnym ogniwem w zawodach...

ZAWSZE dotrzeć
do... CELU
ZAWSZE dotrzeć
do... CELU

rozmowa z  Wojciechem KRÓLEM z  Bonikowa - z  zawodu elektromonterem, 
a z zamiłowania pilotem rajdowym. Opowie o swojej pasji, jaką są rajdy sa-
mochodowe.
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Czas wydarzeń

26 maja na świecie obcho-
dzony jest Dzień Matki. Święto 
to przypomina nam jak ważną 
rolę w  naszym życiu odgrywa 
mama. Aby wyjść naprzeciw 
przyszłym mamom z  inicjaty-
wy burmistrza Gminy i Miasta 
Odolanów Mariana Janickie-
go, Miejsko – Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej realizuje 
program ,,Pierwsze Momenty”, 
który 1 lipca 2021 będzie obcho-
dził roczek. Autorką programu 
jest Marta Kuroszczyk, właści-
cielka firmy In Visible Studio. 
Program finansowany jest ze 
środków gminy.

Pomimo trwającej pande-
mii Covid–19 kolejne wypraw-
ki „Pudło Szczęścia” bez pro-
blemu trafiają do przyszłych 
mam. Obowiązujące obostrze-
nia nie pozwalają na odbycie 
się oficjalnej gali wręczenia 
pakietów, jednak zaintereso-
wani po otrzymaniu pozytyw-
nej decyzji odbierają kolorowe 
pudła z  prezentami osobiście 
w  siedzibie Miejsko – Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Odolanowie.  „Pudło 
Szczęścia” oferuje przyszłym 
mamom najpotrzebniejsze 

przedmioty w  pierwszych 
miesiącach życia dziecka. 
Znajdują się w  nim odzież 
i  akcesoria dla dziecka, arty-
kuły kosmetyczne dla dziecka 
i  matki, wademekum pedia-
tryczne przygotowane przez 
Nicole Sochacki–Wójcicką – 
słynną mamę ginekolog . Pod-
czas odbioru mamy wyrażają 
swoje zadowolenie z realizacji 
programu oraz zawartości ko-
lorowego, bajkowego pudła. 
Do tej pory z Pakietów „Pudło 
Szczęścia” skorzystały 173 oso-
by.

   W  ramach programu 
,,Pierwsze Momenty” wy-
dawany jest również pakiet 
„Małe Szczęście” składający 
się z: wademekum dla kobiety 
w  ciąży, naklejki oraz przy-
pinki „Jestem w Ciąży”. Do tej 
pory pakiet odebrało 46 osób.

Szczegółowe informacje 
na temat programu można 
uzyskać na stornie: www.odo-
lanow.pl  w  zakładce Rodzina, 
w w w . m g o p s o d o l a n o w . n a -
szops.pl w  zakładce ,,Pierw-
sze Momenty” oraz pod nu-
merem telefonu 62  738 93 92 
drogą elektroniczną na adres: 
pierwszemomenty@odola-
now.pl bezpośrednio w  sie-
dzibie MGOPS pok. 120.  (gp)

W   Wierzbnie odbyła się 
druga w tym roku otwarta akcja 
poboru krwi. Do punktu pobo-
ru w Szkole Podstawowej zgło-
siło się 61 osób gotowych oddać 
krew. Po badaniu lekarskim 
krew oddało 59 krwiodawców, 
dzięki którym uzyskano 26 li-
trów i 550 ml krwi.

   Zarząd klubu HDK PCK 
przy Urzędzie Gminy i  Mia-
sta w  Odolanowie serdecz-
nie dziękuje dyrekcji szkoły 
podstawowej w  Wierzbnie za 
umożliwienie pomieszczeń. 
Szczególne podziękowanie 
składamy druhom strażakom 
z OSP w Wierzbnie za spraw-
ną organizację i  udział w  od-
dawaniu krwi.  (j)

Uczennica III Liceum Ogól-
nokształcącego w  Ostrowie 
Wielkopolskim i  mieszkanka 
Odolanowa - Agata Brzezicha 
została laureatką programu 
stypendialnego Uniwersytec-
kiej Szkoły Kształcenia Indywi-
dualnego. Bardzo dziękujemy 
za wszystkie głosy oddane na 
Agatę i gratulujemy naszej uta-
lentowanej gitarzystce!  (w)

Centrum Badań nad Lokal-
ną Komunikacją Międzykul-
turową UWr i  urząd Gminy 
i  Miasta Odolanów zorganizo-
wali kolejny wykład w  ramach 
cyklu ,, Odolanowskie Wykłady 
Uniwersytetu Wrocławskie-

go”. Tym razem prof. Janina 
Gajda-Krynicka przygotowała 
wykład, pt.: „Uniwersytet jako 
instytucja? Status uniwersytetu 
w  trzeciej dekadzie trzeciego 
tysiąclecia”. Relacja z  kościoła 
poewangelickiego była śledzo-
na na platformie Teams, skąd 
nadawana była transmisja. 

Tam mogło znaleźć się niewielu 
słuchaczy, zgodnie z  obostrze-
niami spowodowanymi przez 
Covid 19. 

Pierwszy wykład  pt.: „Flo-
rian Braunek. Odyseusz z Wiel-
kopolski” dostępny jest on-line 
(szczegóły na stronie www.odo-
lanow.pl).   (p)

Gmina i  Miasto Odolanów 
zdobywa kolejne dotacje, któ-
re wzbogacają miejscowy bu-
dżet i  służą do realizacji wielu 
potrzebnych mieszkańcom 
inwestycji. W  Sieroszewicach, 
w  obecności wicemarszałka 
Województwa Wielkopolskiego 

Krzysztofa Grabowskiego pod-
pisani umowę na dofinanso-
wanie budowy lub przebudowy 
dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych. Roboty z  tym związa-
ne obejmą sołectwa Boników 
i  Tarchałyu Wielkie, a  kwota 
dofinansowania wynosi 110 625 
złotych. Podpis pod dokumen-
tem złożył zastępca burmistrza 
Jan Prokop.  (p)

Saksofonistki  PSM I  st. 
w  Odolanowie - Weronika 
Kurzawa oraz Wiktoria Luke 
reprezentowały szkołę  w  19. 
Wielkopolskim Turnieju Mu-
zycznym w  Koninie. Rywa-
lizowały z  uczniami  szkół 
muzycznych z  Tarnowa Pod-
górnego, Wrześni, Koła, Ra-
dziejowa, Turku, Konina, 
Kościana, Poznania, Słupcy, 
Wrocławia i  Łodzi. Komisja 
Artystyczna w  składzie: prof. 
Antoni Wierzbiński –  prze-
wodniczący, dr hab. Konrad 
Boniński – wykładowcy  Aka-
demii Muzycznej im. Gra-
żyny i  Kiejstuta Bacewiczów 
w  Łodzi oraz dr hab. Maciej 
Łakomy prof. - Akademia Mu-
zycznej  im. Ignacego Jana 
Paderewskiego w  Poznaniu,  
przyznali  II miejsce Weroni-
ce Kurzawie oraz  wyróżnie-
nie  Weronice Luke. 

Wcześniej /20 marca /  Mi-
lena Milewska /II grupa wie-
kowa/ oraz Barbara Płonka /III 
grupa wiekowa/ wzięły udział 
w Turnieju Młodych Pianistów, 
w  Lesznie. Pianistki pod kie-
runkiem mgr Łukasza Kryjo-
ma otrzymały pochwały od jury 
konkursowego za przygotowa-
ny program.  (sm)

 
Zapraszamy do wysłucha-

nia występów konkursowych 
uczennic PSM I st. w Odolano-
wie:
1.  Weronika Kurzawa /II miej-

sce/ https://www.facebook.
com/100057590255218/vide-
os/1043481282850469

2.  Wiktoria Luke /wyróżnie-
nie/  https://www.facebook.
com/100057590255218/vide-
os/786171625346400

3.  Barbara Płonka /pochwała/  
https://www.youtube.com/
watch?v=A6QLGsV_BLs

4.  Gabriela Milewska /po-
chwała/  https://www.
y o u t u b e . c o m / w a t c h ? f b -
c l i d = I w A R 2 g 1 d W V -
3QbJFsUj-_0atCr84gF69pU
HgntbyUbGOC1RtHwqFl67
KZ1909U&v=QhYcRsbv4b8
&feature=youtu.be

Kolejne
,,Pudła Szczęścia”  

Oddali dar najcenniejszy

Agata Brzezicha
laureatką 

Odolanowskie wykłady

Odolanów
z kolejną dotacją!

Zagrały
jak... z nut

Agata Brzezicha bardzo utalentowana 
gitarzystka rodem z Odolanowa.

Akcja poboru w Wierzbnie przyniosła ponad 26 litrów krwi.,,Pudło Szczęścia” odebrały już 173 osoby.

Gmine i Miasto Odolanów reprezentował zastępca burmistrza Jan Prokop.

Zareklamuj się
w Dzwonku!!!

Zamieść ogł�  enie
i sprawdź jego skute� ność.
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Widzisz potrzeby zmian 
w  swoim otoczeniu, w  swoim 
środowisku, masz pomysł co 
chciałbyś stworzyć w  swoim so-
łectwie, osiedlu lub chcesz zor-
ganizować konkretne zajęcia dla 
współmieszkańców i  znasz oso-
by, które chcą Ci w  tym pomóc, 
a  jedynie brakuje Ci środków 
finansowych na realizację tego 
pomysłu? To tu możesz otrzymać 
wsparcie pieniężne na zrealizo-
wanie Twojego pomysłu.

Wnioski o  dofinansowanie 
projektów, których końcowym 
rezultatem powinno być  osią-
gnięcie dobra wspólnego  we-

dług potrzeb mieszkańców 
sołectw, osiedli, lub grup społecz-
nych  mogą składać  organizacje 
pozarządowe oraz grupy miesz-
kańców niezrzeszone  w  żadnej 
organizacji.

Wnioski można składać 
w  systemie ciągłym, ale ocena 
wniosków będzie podzielona 
na etapy, przy czym pierwszy 
etap oceny uwzględni wnioski 
złożone do dnia 09 maja. Kolej-
ne etapy odbędą się pod warun-
kiem nierozdysponowania ca-
łej puli środków   w  pierwszym 
etapie naboru.

Realizacja dofinansowa-

nych projektów może być pro-
wadzona od 20 maja do końca 
2021 r. Na dotacje przeznaczo-
na jest kwota 56 000 zł. Maksy-
malna kwota dofinansowania 
projektu wynosi 6 000 zł.

Wymagany wkład wła-
sny wynosi minimum 25 % 
wysokości otrzymanej dota-
cji,   który może być wyliczony 
z przepracowanych godzin wo-
lontariuszy lub wartości usług 
lub rzeczy otrzymanych od dar-
czyńców, w tym tylko 5 % w po-
staci finansowej.

Szczegółowe informacje 
o  warunkach naboru i  sko-
rzystania ze szkoleń dla za-
interesowanych zawarte są 
w  Ogłoszeniu o  naborze wnio-
sków dostępnym na stronie 
internetowej Stowarzyszenia 
– link:   http://www.dzialaj.ba-
rycz.pl/ads/view/279

Prace związane z  monta-
żem nowych miejsc siedzących 
na Stadionie Miejskim im. gen. 
Kazimierza Glabisza w  Odola-
nowie, o  których informowa-
liśmy już na naszych łamach 
-  dobiegły końca. Trybuny wo-
kół boiska na którym nacodzień 
występują piłkarze klubu MLKS 
Odolanovia powiększyły się 
o 183 nowe miejsca siedzące. 

Przy ul. Raszkowskiej 
w  Odolanowie trwają prace 
polegające na przebudowie 
nawierzchni chodników i  zjaz-
dów na posesje wraz z  wymia-
ną krawężników i wykonaniem 
ścieku przykrawężnikowego, 
w  ramach zadania „Przebudo-
wa drogi nr 5323P ul. Raszkow-
ska w  Odolanowie na odc. dł. 
ok. 325m”.

Inwestycję realizuje Powia-
towy Zarząd Dróg w  Ostrowie 
Wielkopolskim przy współ-
udziale Gminy i  Miasta Odo-
lanów, natomiast wykonawcą 
zadania zgodnie z  wynikiem 
przetargu nieograniczonego, 
została Firma Gembiak – Mik-
stacki Sp.J z Krotoszyna.

Suma którą na inwestycję 
przeznaczył Powiatowy Zarząd 

Dróg to 380 tys zł z kolei Gmi-
na i  Miasto Odolanów dofi-
nansowuje zadanie w  kwocie 
300 tys zł. (w)

Zakres robót przy ul. Sło-
necznej w Odolanowie obejmo-
wał:
•  odtworzenie podbudowy ka-

miennej
•  wykonanie naw. bitumicznej 

jezdni gr. 9 cm
•  przebudowa wjazdów do po-

sesji i chodnika jednostronne-
go z kostki betonowej

•  wykonanie wyniesionego 
z krzyżowania z ul. Cofalskie-
go z  kostki betonowej oraz  
przejścia dla pieszych.

•  Koszt wykonania odcinka 
drogi wyniósł 219.013,97 zł.

Zakres prac przy ul. Sło-
necznej w Garkach to z kolei:
•  wykonanie podbudowy ka-

miennej gr. 20 cm na war-
stwie piasku stabilizowanego 
cementem gr. 10 cm,

•  ułożenie nawierzchni asfalto-
wej jezdni i wjazdów do pose-
sji,  gr. 5 cm

•  Koszt wykonania odcinka wy-
niósł 157.908,20 zł

Wykonawcą oby inwestycji  
była firma SKR Przygodzice 
z siedzibą w Czarnymlesie.

W  tym roku została zre-
alizowana również budowa 
drogi z  kostki betonowej na 
odcinku Huta-Harych w miej-
scowości Huta o  długości 
0,122 km, która obejmowała 
wykonanie nawierzchni jezd-
ni i wjazdów do posesji z kost-
ki na podbudowie kamienno-
-cementowej. Wykonawcą 
tej inwestycji był z  kolei ZUK 
Odolanów, a  koszt budowy 
wyniósł 110.000 zł.  (mich)

    iNwestycJe   

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z sie-
dzibą w Miliczu ogłasza nabór wniosków w konkursie 
Programu „Działaj Lokalnie” 2021 Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności.

Odbyły się oficjalne odbiory dwóch ulic na terenie Gmi-
ny i Miasta Odolanów, które w ostatnich miesiącach 
przechodziły gruntowną przebudowę czyli ul. Słonecz-
na w Odolanowie oraz ul. Słoneczna w Garkach.

Masz pomysł – działaj!

Nowe miejsca ,,na Odolanovii”

Chodnik przy Raszkowskiej

Słoneczn(a)iej na ulicach

Zastępca burmistrza Jan Prokop uczesniczył.min. w odbiorze ulic w Odolanowie 
i Garkach

Droga Huta-Harych z kostki.
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Kolejne serce na nakrętki 
w  gminie Odolanów stanęło 
na terenie Szkoły Podstawowej 
w  Wierzbnie. Serce stoi przed 
szkołą, ale dostęp do niego 
mają wszyscy mieszkańcy wio-
ski niezależnie od godzin pracy 
szkoły.

Pomysł stworzenia ser-
ca wyszedł od Samorządu 

Uczniowskiego, a  inicjatywę 
w pełni poparł, czuwał nad wy-
konawstwem i dostarczył serce 
do szkoły radny Gminy i Miasta 
Odolanów Eugeniusz Jakubiak, 
znany z  wielu inicjatyw spo-
łecznych na terenie całej gminy. 

Serce na nakrętki ma służyć 
celom charytatywnym i  jest to 
projekt, którego celem jest zbie-

ranie plastikowych nakrętek na 
rzecz dzieci. Placówka już od 
wielu lat włącza się w akcję zbie-
rania plastikowych nakrętek dla 
potrzebujących, współpracując 
z Fundacją Pomocy Osobom Nie-
pełnosprawnym „Słoneczko”.
   - Zbierając nakrętki nie tylko 
zachęcamy do niesienia pomo-
cy drugiemu człowiekowi, ale 
także promujemy właściwą po-
stawę ekologiczną i na co dzień 
dbamy o środowisko naturalne. 
Piękne duże serce przed szkołą 
zachęca i na pewno mobilizuje 
do zbierania, także tych, którzy 
jeszcze tego nie robią. Zapra-
szamy wszystkich mieszkań-
ców Wierzbna do wrzucania 
plastikowych zakrętek do ser-
ca, a  tym samym do pozbywa-
nia się ich w świadomy i  łatwy 
sposób! Każdy może się włą-
czyć w  nasze działania ekolo-
giczno-charytatywne – mówiła 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
w  Wierzbnie, Katarzyna Przy-
bylska.  (sp)

  RozMaitości  

Serce na nakrętki przed Szkołą Podstawową w Wierzbnie.

Mieszkańcy Ziemi Odolanowskiej
Mieszkańcy ulicy
Franciszka Sójki 
w Odolanowie

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w okresie od 18 maja do końca grudnia 2021 roku 
będzie przebudowywana ulica Franciszka Sójki wraz z wymianą sieci 
wodociągowej i kanalizacji deszczowej.  Wartość tego zadania to kwo-
ta ponad 1,5 mln złotych.

   W związku z tym możecie się Państwo – jako mieszkańcy - spodziewać 
wielu utrudnień związanych nie tylko z ruchem pojazdów mechanicznych, 
ale także w korzystaniu  z ulicy przez pieszych. Jednocześnie bardzo 
proszę o współpracę ze wszystkimi wykonawcami i bezwzględne stoso-
wanie się do ich zaleceń, co w konsekwencji skróci okres wykonywania 
niezbędnych prac oraz zagwarantuje ich sprawny przebieg i zgodność 
z planami technicznymi.

  Zapewniam Państwa, że po przebudowie – ulica znacznie lepiej 
będzie służyć mieszkańcom, zwiększy się jej estetyka i przede wszyst-
kim bezpieczeństwo.

            
 Serdecznie Państwa pozdrawiam!

 Z poważaniem

 Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów
 

 Marian JANICKI

Mieszkańcy Ziemi Odolanowskiej
Mieszkańcy ulicy

 Raszkowskiej w Odolanowie 
Szanowni Państwo,

informujemy, że w okresie od 06  maja  do końca sierpnia 2021 roku 
będzie przebudowywana  droga powiatowa ul. Raszkowska w Odola-
nowie ( odcinek od drogi woj.nr 444 ul. Krotoszyńskiej do skrzyżowania 
z ul. Chwaliszewską). Inwestycja realizowana jest przez zarządcę drogi 
tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp. przy współfi nansowaniu 
Gminy i Miasta Odolanów.

W związku z tym możecie się Państwo – jako mieszkańcy - spodzie-
wać utrudnień związanych nie tylko z ruchem pojazdów mechanicznych, 
ale także w korzystaniu  z ulicy przez pieszych. Jednocześnie bardzo 
proszę o współpracę ze wszystkimi wykonawcami i bezwzględne stoso-
wanie się do ich zaleceń, co w konsekwencji skróci okres wykonywania 
niezbędnych prac oraz zagwarantuje ich sprawny przebieg i zgodność 
z planami technicznymi.

Zapewniam Państwa, że po przebudowie – ulica znacznie lepiej bę-
dzie służyć mieszkańcom, zwiększy się jej estetyka i przede wszystkim 
bezpieczeństwo.        

           
 Serdecznie Państwa pozdrawiam!

 Z poważaniem

 Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów
 

 Marian JANICKI

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów

 Marian JANICKI

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów

 Marian JANICKI

SERCE przez szkołą
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23 maja 2021 roku to data, 
która będzie odnotowana 
w  historii gminy Milicz. Tego 
dnia odbyła się uroczystość 
nadania ścieżce rowerowej 
imienia Ryszarda Szurkow-
skiego. Inicjatorem tego po-
mysłu był Piotr Lech , bur-
mistrz Gminy Milicz, który 
chciał w  ten sposób uhonoro-
wać postać wielkiego mistrza 
kolarstwa, wielkiego spor-
towca, pochodzącego z  Zie-
mi Milickiej. Wydarzenie to 
przyciągnęło do Milicza wie-
lu znamienitych gości, wśród 
których była Pani Iwona Ar-
kuszewska-Szurkowska, żona 
Ryszarda Szurkowskiego, 
członkowie rodziny, wielu pa-
sjonatów kolarstwa i  przyja-
ciół mistrza oraz turystów. 

W  samo południe o  godzi-
nie dwunastej utworem w  wy-

konaniu Milickiej Orkiestry 
Dętej pod batutą Przemysława 
Wasilewskiego rozpoczęła się 
uroczystość. Zgromadzonych 
gości powitał gospodarz spo-

tkania Piotr Lech, burmistrz 
Gminy Milicz, rozpoczynając 
od nostalgicznych wspomnień 
czasów świetności sportowej 
Ryszarda Szurkowskiego, kiedy 
to każdy z chłopców marzył, by 
wygrywać podobnie jak Mistrz, 
Wyścigi Pokoju.

Głównym punktem uroczy-
stości było odsłonięcie symbolu 
nadania imienia naszej ścieżce 

-postumentu, na którym za-
montowano płaskorzeźbę oraz 
pamiątkową tablicę. Dzieło 

wzorowane na zdjęciu Pana Ry-
szarda zostało wykonane przez 
wrocławskiego artystę rzeźbia-
rza, Arkadiusza Kusza. 

Przybyli na uroczystość go-
ście mogli zobaczyć prawdzi-
wy Skarb- rower, kolarzówka 
Niebieski Huragan, na którym 
w 1968 roku Ryszard Szurkow-
ski zdobył pierwszy raz mi-
strzostwo Polski w  przełajach 
rowerowych.  (m)

    ReLacJe   

Kolarz, później trener 
który „spełnił marzenia ca-
łych pokoleń”, indywidualny 
mistrz świata na szosie – 1973 
(pierwszy Polak) i dwukrotnie 
drużynowy (1973, 1975), czte-
rokrotny zwycięzca Wyścigu 
Pokoju (1970, 1971, 1973, 1975), 
dwukrotny srebrny medalista 
olimpijski w  drużynie szo-
sowej z  Monachium (1972) 
i  Montrealu (1976), trener ka-
dry narodowej (1984-1988), 
działacz.

Urodzony 12 stycznia 1946 
w  Świebodowie koło Milicza, 
woj. wrocławskie, syn Maria-
na i  Marii Dinwebel, absol-
went Liceum Ogólnokształ-
cącego we Wrocławiu (1975) 
i tamtejszej AWF (1984), gdzie 
otrzymał tytuł magistra wf 
i  ukończył specjalizację tre-
nerską (kolarstwo). Zawod-
nik (173 cm, 75 kg) LZS Milicz 
(debiut 1966), Radomiaka 
(służba wojskowa), Dolme-
lu Wrocław (1968-1978), FSO 
Warszawa (1979), stołecznego 
Poloneza (1979-1982), członek 
kadry narodowej (1969-1980) 
podopieczny trenerów: Ry-
szarda Swata, Mieczysława 
Żelaznowskiego i  Henryka 
Łasaka. „Byłem ciekawy tego 
co się dzieje poza granicami 
mojej wioski, mojego powia-
tu i  dlatego zacząłem jeździć 
na rowerze” – powiedział kie-
dyś o  sobie genialny samouk, 
który po raz pierwszy ujawnił 
swoje prawdziwe kolarskie 
predyspozycje mając lat 22 
(już po odbyciu służby woj-
skowej). I od razu wygrał wy-

ścig przełajowy o mistrzostwo 
Polski (1968) pozostawiając 
w  pokonanym polu kilku ka-
drowiczów (część prasy witała 
sukces nowicjusza Szurkow-
skiego nie znając nawet pi-
sowni jego nazwiska).

Został zauważony 
przez  trenera kadry narodo-
wej Henryka Łasaka, który 
rozpoczynał, jak to  później 
nazwano „przesuwać polskie 
kolarstwo o  epokę naprzód”. 
Nieznany nikomu zawodnik 
wrocławskiego Dolmelu – jak 
się okazało – miał odegrać 
w  tym procesie pierwszopla-
nową rolę. Inwestycja od  po-
czątku była trafna. Szkole-
niowca i  lekarza (Zbigniew 
Rusin) zadziwiło przede 
wszystkim  serce samouka 
z  Milicza. Okresowe badania 
wykazały, że  mają do  czynie-
nia z zawodnikiem niezwykle 
wytrzymałym, którego wyniki 
na  cykloergometrze znacznie 
przewyższają możliwości po-
zostałych kadrowiczów. 1969. 
To była wtedy największa 
nobilitacja dla  każdego kola-
rza. w  ciągu kilku lat startów 
spełnił marzenia wszystkich 
kolarskich pokoleń. Jego osią-
gnięcie były imponujące.

12-krotny mistrz Polski 
w  wyścigach szosowych: ind. 
– 1969, 1974, 1975, 1978, 1979, 
druż. – 1975, 1976, dwójkami 
– 1972, 1975, 1980, górskim – 
1974, przełaj. – 1968 (był także 
7-krotnym zdobywcą tytułu 
wicemistrza kraju i 8-krotnym 
brązowym medalistą MP); 
3-krotny mistrz świata: 1973 
Barcelona (szosa ind.), 1973 
Granollers (szosa druż. z  L. 
Lisem, T. Mytnikiem i S. Szoz-
dą), 1975 Mettet (szosa druż. 
z T. Mytnikiem, M. Nowickim 
i S. Szozdą) oraz srebrny me-
dalista MŚ 1974 Montreal (szo-
sa ind.); 6-krotny uczestnik 
Wyścigu Pokoju – 1969: 2. msc 
(ind.), 3. msc (druż.), 1970: 1. 

msc (ind.), 1. msc (druż.), 1971: 
1. msc (ind.), 2. msc (druż.), 
1972: 17. msc (ind.), 6. msc 
(druż.), 1973: 1. msc (ind.), 1. 
msc (druż.), 1975: 1. msc (ind.), 
4. msc (druż.), w  Wyścigu 
Pokoju przejechał 89 etapów 
z  tego w  koszulce lidera 52, 
wygrywając 13 etapów.

Olimpijczyk (1972, 1976) 
wygrał wiele zagranicznych 
wyścigów, m.in.: Circuit de la 
Sarthe (1969), Wielka Nagroda 
Annaby (1971, 1979), Dookoła 
Bułgarii (1971), Dookoła Szko-
cji (1972), Tour du Limousin 
(1974), Dookoła Anglii (1974), 
Dookoła Dolnej Austrii (1977), 
Oster Radrennen (1978), Do-
okoła Egiptu (1979). Po za-
kończeniu kariery zawodni-
czej trener kadry narodowej 
i  olimpijskiej PZKol (1984-
1988), z  którą osiągnął wybit-
ne wyniki (zwycięstwo L. Pia-
seckiego w  Wyścigu Pokoju 
1985, zdobycie w  tym samym 
roku przez tego zawodnika ty-
tułu mistrza świata w wyścigu 
indywidualnym i srebrny me-
dal drużyny szosowej w Seulu 
1988), kierownik wyszkole-
nia tego związku (1997) i  jego 
sportowy wiceprezes. Poseł na 
Sejm PRL (1985-1989), twórca 
pierwszej w  Polsce Zawodo-
wej Grupy Kolarskiej „Exbud” 
w  Kielcach (1988-1989), Klubu 
Sportowego „Szurkowski” 
w  Warszawie (od 1991) i  dy-
rektor polskiej części Wyścigu 
Pokoju (dyrektor całości Pavel 
Doleżal).

Najlepszy sportowiec Pol-
ski w  plebiscycie czytelników 
„PS” (1971, 1973), zajął II lokatę 
(za Ireną Szewińską) w Plebi-
scycie na  Najlepszego Spor-
towca Polski XX wieku, laure-
at nagrody głównej Fair Play 
(1970), współautor książek: 
Kolarstwo (1979), Być liderem 
(1983), Rowerem do  Europy 
(1992). Zmarł 1 lutego 2021 
roku.

Burmistrz  Gminy i  Miasta Odolanów na otwarciu ścieżki  rowerowej im.  Ryszarda Szurkowskiego

ROWER dobry 
na WSZYSTKO
Uroczyste nadanie ścieżce rowerowej imienia Ryszar-
da Szurkowskiego w Miliczu odbyło się  z udziałem bur-
mistrza Gminy i Miasta Odolanów Mariana Janickiego. 
Wyjazd do Milicza był także okazją do rozmów z tam-
tejszymi samorządowcami i członkami Zarządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego. Władze Odolanowa i Milicza 
rozmawiają bowiem o  wspólnym projekcie budowy 
ścieżki rowerowej łączącej dwa sąsiedzkie regiony.

Burmistrz Marian Janicki w Miliczu.

ROWER dobry 
na WSZYSTKO



8   ZDARZENIA   

3 maja 2021 roku obchodzo-
no 230. rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 maja. Mimo ogra-
niczeń i  nauczania hybrydo-
wego Dzieci odśpiewały hymn 
narodowy, stworzyły prezen-
tację i  przybliżyły wydarzenia 
historyczne oraz okoliczności 
powstania Konstytucji. 

Uczniowie klas I-III, IV-
-VIII oraz przedszkolaki Szkoły 
Podstawowej w  Nabyszycach 
oraz szkoły filialnej w  Gliśnicy 
stworzyli własnoręcznie biało 
– czerwone flagi oraz kotyliony, 
które z  dumą prezentowali na 
piersiach.  

     Joanna USAREK

Dzień  Konstytuc j i  3  Maja  w Szko le  Podstawowej  w Nabyszycach i  f i l i i  w  Gl iśn icyDz ień  Konstytuc j i  3  Maja  w Szko le  Podstawowej  w Nabyszycach i  f i l i i  w  Gl iśn icy

BIAŁO-CZERWONO i świątecznie
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Punkt Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) jest już czynny, a na 
terenie Gminy i Miasta Odoola-
nów ciągle spotykamy miejsca, 
gdzie nielegalnie wyrzucane są 
odpady. Ostatnio takie miejsce 
zostało zauważone przy ulicy 
Przemysłowej w Odolanowie, 
przy drodze na Glinianki. Na 
naszych zdjęciach widać, że 
wyrzucone zostały odpady, któ-

re mogą trafić bezpłatnie do 
punktu. Jest to bardzo przykra 
sytuacja ponieważ do PSZOK 
zabrakło 1,5 km. 

Ustawa o odpadach mówi, 
że odpowiedzialnym za odpa-
dy jest ich posiadacz. W przy-
padku, gdy nie można ustalić 

posiadacza odpadów odpowie-
dzialnym jest właściciel nieru-
chomości, na której znajdują 
się odpady. Usunięcie odpadów 
jest uciążliwe i kosztowne. W 
przypadku, gdy nie uda się 
ustalić kto podrzucił śmieci (w 
naszej gminie ustalić to może 
tylko policja!) problem spada 

na właściciela nieruchomości.
W  PSZOK  przyjmowane są 

tylko odpady komunalne. Nie 
są odbierane odpady rolnicze, 
części samochodowe, odpady z 
działalności gospodarczej. 

 
      Paweł SERAFIN

Kradną nasze wspólne dobro!
Szanowni Państwo,

Drodzy Mieszkańcy Odolanowa

Miasto Odolanów kojarzy się z bezpieczeństwem, porządkiem i estetyką w miejscach 
publicznych oraz dbałością o wspólne dobro. Ostatnio jednak odnotowaliśmy przypadki 
wandalizmu i kradzieży naszego wspólnego mienia. Kilka dni temu dokonano kradzieży 
13 ławek z Parku przy ulicy 1 Maja o łącznej wartości ponad 12 tysięcy złotych.

Władze samorządowe starają się dbać nie tylko o bezpieczeństwo swoich obywate-
li, ale także schludny wygląd ich otoczenia. Nie chcielibyśmy jednak zmieniać naszego 
miasta ,,w monitorowaną twierdzę”, a szczególnie drobiazgowo monitorować parków 
i skwerów, które powinny być miejscem nieskrępowanego wypoczynku i rekreacji dla 
mieszkańców gminy i miasta oraz przyjezdnych gości.

W sprawie wszystkich aktów wandalizmu i kradzieży ściśle współpracujemy z poli-
cją, ale prosimy także mieszkańców o pomoc i wspólne działania zmierzające do ukró-
cenia tych szkodliwych społecznie zjawisk. Mamy nadzieję, że – i tym razem – stróże 
prawa złapią złodziei parkowych ławek. Pamiętajmy, że każda taka kradzież to uszczu-
plenie naszego budżetu, strata pieniędzy, które powinny trafi ać do Państwa i być prze-
znaczone na realizację potrzebnych inwestycji.

 Jednocześnie informuję, że za pomoc w schwytaniu złodziei ławek wyznaczyłem 
nagrodę w wysokości 2 tys. złotych. Proszę każdego, kto posiada informację dotyczą-
cą wyżej opisanego zdarzenia o kontakt na mój numer telefonu: 699 908 655 i dodam, 
że gwarantuję pełną anonimowość.

 Burmistrz GiM Odolanów
 /-/ Marian JANICKI

Czy niebezpieczne psy nadal biegają
po okolicy?

Urząd Gminy i Miasta Odolanów informuje, że na terenie gminy Odolanów, w miej-
scowości Huta i Nadstawki oraz gminy Przygodzice, w miejscowości Trzcieliny i Dęb-
nica, od około miesiąca biegają dwa, duże, agresywne psy, które stanowią zagrożenie 
bezpieczeństwa dla ludzi i zwierząt.

Gmina i Miasto Odolanów wraz z Międzygminnym Schroniskiem dla Bezdomnych 
Zwierząt w Wysocku Wielkim próbuje rozwiązać problem, poprzez rozstawianie klatek 
i zaangażowanie lekarza weterynarii w celu uśpienia zwierząt, ale niestety psy są nie-
uchwytne. 

Mieszkańcy miejscowości Nadstawki i Huta zgłaszają zdarzenia zagryzionych zwie-
rząt oraz ataki psów na dzieci i dorosłych. Psy przemieszczają się pomiędzy domo-
stwami w zwartej zabudowie, jak również przez uprawy rolne i lasy.

W związku z powyższym bardzo proszę o zachowanie szczególnej ostrożności i na-
tychmiastowe zgłaszanie faktu pojawienia się psów pod numer telefonu:

62-6200853 – Urząd Gminy i Miasta Odolanów (w godzinach otwarcia Urzędu),
693 308 720 – Urząd Gminy i Miasta Odolanów (poza godzinami otwarcia Urzędu),

lub
725 705 107 – Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielki

 Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów
 

 Marian JANICKI

    iNteRweNcJe   

Mamy PSZOK, ale są tacy, którzy wolą wyrzucić śmieci w lesie!

1,5 km...
GŁUPOTY

* Z  usługi PSZOK maja 
prawo korzystać wszyscy 
mieszkańcy ponoszący 
opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
na rzecz Gminy Odolanów. 
Odwiedzając PSZOK trze-
ba mieć ze sobą dokument 
potwierdzający miejsce za-
mieszkania tj. dowód osobi-
sty lub/i  dowód wniesienia 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za 
poprzedni miesiąc, doku-
ment potwierdzający adres 
zameldowania na terenie 

Gminy. Obsługa PSZOK ma 
prawo żądania okazania 
tych dokumentów, a w przy-
padku ich braku – odmowy 
przyjęcia odpadów.

* Firmy i instytucje mogą 
w punkcie oddawać bez ogra-
niczeń: papier, szkło, metale, 
tworzywa sztuczne będące 
odpadami komunalnymi. Li-
mituje się dla firm i instytucji 
odpady ulegające biodegra-
dacji w  ilości 1 tona rocznie, 
odpady budowlane i rozbiór-
kowe w  ilości do 4 ton rocz-
nie.

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów

 Marian JANICKI
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W ramach akcji ,,Żaba” 
o r g a n i z o w a n e j 
przez Zespół 
Parków Kra-
j o b r a z o w y c h 
Województwa 
W i e l k o p o l -
skiego wzdłuż 
wybranych ru-
chliwych dróg 
budowane są 
ogrodzenia, 
przy któ-
rych insta-

luje się spowalniacze. Wpadają 
w nie migrujące płazy, które są 
wyciągane przez wolontariuszy 
i  bezpiecznie przenoszone na 
miejsce odbywania godów.

Wolontariusze: Dominik 
Fabiś, Igor Stryjak i  Hanna 
Semczyszyn z  kl. IV, Sandra 
Michalak i  Anna Zawidzka 
z  kl.V, Wiktoria Zawadzka 

z kl. VI i Mikołaj Fabiś z kl. VII 
SP oraz Zuzanna Piekarczyk 
z  Oddziału Przedszkolnego 
w  Świecy w  marcu i  kwietniu 
w  każdy wtorek monitorowa-
li ogrodzenia wzdłuż Stawu 
Trzcieliny, zbierali i  przeno-
sili płazy do miejsca ich roz-
rodu. 

Zaangażowanie wolontariu-
szy i opiekunów: Marzeny Stry-
jak, Marii Semczyszyn,Grażyny 
Fabiś, Agnieszki Michalak, Do-
roty Zawadzkiej i Alicji Piekar-
czyk biorących udział w  akcji 
przyczyniło się do uratowania 
165 kumaków nizinnych, 9 ro-
puch zielonych i  125 żab wod-
nych łącznie 299 osobników 
z  pośród chronionych gatun-
ków płazów.

Anna PIGŁAS
       Milena

KARWACKA-WYRWAS

Wolontar iusze ze Szkoły Podstawowej w Świecy ratują płazy!

POMOGLI 
żabkom... ZAKUMKAĆ!
Akcja ,,Żaba” to projekt czynnej ochrony migrujących płazów. Wraz z na-
dejściem wiosny płazy po przebudzeniu ze snu zimowego udają się do 
zbiorników wodnych w celu odbycia godów i złożenia jaj. Podczas swo-
ich wędrówek napotykają liczne zagrożenia m.in. ruchliwe drogi, które 
stanowią niebezpieczną barierę migracyjną.

W ramach akcji ,,Żaba” 
o r g a n i z o w a n e j 
przez Zespół 
Parków Kra-
j o b r a z o w y c h 
Województwa 
W i e l k o p o l -
skiego wzdłuż 
wybranych ru-
chliwych dróg 
budowane są 
ogrodzenia, 
przy któ-
rych insta-

wyciągane przez wolontariuszy 
i  bezpiecznie przenoszone na 
miejsce odbywania godów.

Wolontariusze: Dominik 
Fabiś, Igor Stryjak i  Hanna 
Semczyszyn z  kl. IV, Sandra 
Michalak i  Anna Zawidzka 
z  kl.V, Wiktoria Zawadzka 

ich wędrówek napotykają liczne zagrożenia m.in. ruchliwe drogi, które 
stanowią niebezpieczną barierę migracyjną.



11

Wcześniej działalność sta-
cjonarna była ograniczana lub 
całkowicie wstrzymana decy-
zjami Wojewody Wielkopol-
skiego ze względu na bezpo-
średnie zagrożenia związane 
z  wirusem COVID-19. Placów-
ki te nadal jednak prowadziły 

działania na rzecz uczestników 
oraz mieszkańców, które ze 
względu na zaistniałą sytuacji 
przybierały nową, alternatyw-
ną formę pozwalającą na za-
chowanie wszelkich środków 
bezpieczeństwa. Utrzymywany 
był stały kontakt telefoniczny 

z seniorami oraz uczestnikami 
i ich rodzinami, opiekunami. 

Na bieżąco przypominano 
o  panujących obostrzeniach 
i wynikających z nich obowiąz-
kach. Monitorowano potrzeby, 
stan zdrowia i  samopoczucie 
podopiecznych, motywując 
jednocześnie do podejmowania 
różnych działań i  prac w  do-
mowych warunkach, nie zapo-
minając przy tym o  kwestach 
zdrowia fizycznego. Do domów 
przekazywano również pakiety 
z  materiałami dydaktyczny-
mi oraz niezbędnymi do pracy 
narzędziami. Organizowano 
wewnętrzne konkursy pozwa-
lająca na aktywizację i  włącza-

nie w  działania o charakterze 
artystycznym (plastyczne, 
poetyckie). Wśród seniorów 
i uczestników prowadzona była 
także ankieta ph. „Sprawdź 
swoją kreatywność”. Kolejną 
z  form wsparcia były kontakty 
poprzez sieć Internet (komuni-

katory, portale społecznościo-
we, pocztę internetową)

Okres pandemii koronawi-
rusa i izolacji to trudny czas za-
równo dla seniorów, jak i osób 
z  niepełnosprawnością. Stara-
no się jednak, aby nie pozosta-
wali z  tym sami, zapewniając 

wsparcie w jak najszerszym za-
kresie, w tym również umożli-
wiając kontakt z psychologiem 
lub prowadząc niezbędne kon-
sultacje psychiatryczne.  (zaw)

Zdjęcia:
Marcin ZAWIEJA

    Rzeczywistość   

Działalność odolanowskiego Centrum w dobie koronawirusa

WRACA (wolno) 
NORMALNOŚĆ
WRACA (wolno) 
NORMALNOŚĆ
W odniesieniu do poprawiającej się sytuacji epidemiologicznej w Pol-
sce i poluzowania obostrzeń również placówki dziennego wsparcia dla 
osób z niepełnosprawnością i seniorów rozpoczynają swoją działalność 
w trybie stacjonarnym. Od dnia 4 maja 2021 roku w podziale na dwie 
niezależne grupy funkcjonuje odolanowski Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy, a od dnia 10 maja br. działalność stacjonarną rozpoczyna 
Dzienny Dom Senior+ w Odolanowie.
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48 lat temu
pojawił się

FIAT 126p

WIELKA PARADA ,,MALUCHÓW” W GMINIE ODOLANÓW

6 CZERWCA 2021 R.

START: GODZ. 12.00 – PARKING DOMBUD PRZY ULICY LEŚNEJ

Samochody przejadą 
trasę: ulicami Przemysłową,
Krotoszyńską, Zacisze, Chwaliszewską,
Raszkowską, Osiedlową, Rondo Kaczory, Spacerową i dalej 
przez wsie Gliśnica (Odolanowska, Nowa, Ostrowska) Nabyszyce,
Wierzbno (Kościelna, Kwiatowa, Odolanowska), Tarchały Małe, Gorzyce Małe,
Tarchały Wielkie (DW 445, Szkolna, Krotoszyńska), Baby (Główna) w kierunku Gliśnicy (tamże meta)

Po paradzie ok. godz, 13.30  WIELKI POSTÓJ przy Bramie 600-lecia w Parku Natury

Mapę zobaczysz: https://maps.app.goo.gl/Yoh45ZF5NigDAQm9A
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Jej największym osiągnię-
ciem jest złoty medal mi-
strzostw świata w  Melbourne 
w  2012 w  nieolimpijskiej kon-
kurencji - scratchu (wyścig na 
dystansie 40 okrążeń toru). 
Pawłowska wyprzedziła tam 
Melissę Hoskins z  Australii 
i Kelly Druyts z Belgii. Tym sa-
mym została pierwszą repre-
zentantką Polski, która została 
mistrzynią świata w kolarstwie 
torowym. Mistrzostwo globu 
zdobywała jeszcze dwukrotnie. 
Ma złoty i srebrny medal z mi-
strzostw Europy i  niezliczoną 
kolekcję medali z  mistrzostw 
Polski na torze i szosie.

Pani Kasia będzie jedną z 21. 
postaci sportowego albumu pt.: 
,,Niebiańscy – Olimpijczycy 
z  Południowej Wielkopolski”, 
który jeszcze przed Igrzyskami 
Olimpijskimi w Tokio ukaże się 
na księgarskim rynku.

Zgodziła się także w  najbliż-
szym czasie na udzielenie szcze-
rego wywiadu dla ,,Dzwonka 
Odolanowskiego”.  (p)

Trzykrotna mistrzyni świata i uczestniczka IO w Londynie zamieszkała w gminie Odolanów!

W jednej ze wsi sołeckich gminy Odolanów zamieszkała 
była znakomita kolarka Katarzyna Pawłowska, trzykrotna 
mistrzyni świata i 11. zawodniczka w wyścigu szosowym 
podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku.

Katarzyna Pawłowska

,,na swoim”

Bartosz Sikora mistrzem 
Polski w  kickboxingu,Wero-
nika Garbacka i  Julian Dudko-
wiak z  brązowym medalem. 
Życiowy sukces zawodnik 
Center-Teamu Odolanów od-
niósł podczas zawodów, które 
odbyły się we Włoszakowicach 
koło Leszna, startując w  kate-
gorii Kadet Starszy (limit wagi 
- 63kg. formuła kick-light).

Do tytułu mistrzowskiego 
wiodła długa i  trudna droga, 
ponieważ rywalizował w  naj-
liczniej obsadzonej kategorii, 

w której wystąpiło aż 36 zawod-
ników.Bartosz zwyciężył w pię-
ciu bardzo trudnych pojedyn-
kach. 

Weronika Garbacka, tak-
że osiągnęła nie mniej ważny 
sukces, ponieważ zdobycie brą-
zowego medalu w  tak mocno 
obsadzonych zawodach, będąc 
najmłodszą w  kategorii jest 
ogromnym sukcesem. Starto-
wała w  kategorii Junior, (kate-
goria wagowa – 60 kg. formuła 
light-contact). Zrobiła ogromny 
postęp mentalny, do rywalizacji 

podchodzi mniej spięta, przez 
co wykorzystuje swoje znako-
mite umiejętności techniczne. 
Pierwszy pojedynek zwycię-
żyła przed czasem, w  drugim 
bardzo wyrównanym pokonała 
bardziej doświadczona zawod-
niczkę z  Piaseczna. Dopiero 
w półfinale uległa utytułowanej 
na arenie międzynarodowej Ju-
lii Stasiuk (KSW Szczecinek).

  Brązowym medalistą 
w  formule light-contact został 
Julian Dudkowiak, startujący 
w  kategorii wagowej - 57kg. 
Junior. Julian (na co dzień tre-
nujący w Respect Team Ostrów, 
u  Michała Grzesiaka), zwycię-
żył w dwóch pojedynkach, prze-
grywając w półfinale po bardzo 
wyrównanym i  nieszczęśliwie 
układającym się dla niego poje-
dynku z późniejszym mistrzem 
Polski. Otrzymał dwa razy karę 
odjęcia punktów, przez co stra-
cił ich aż 6! (3 za jedno ostrze-
żenie). Gdyby nie ta sytuacja 
z  pewnością walczyłby o  złoty 
medal. W  zawodach udział 
wzięli także:

Kamil Pawlak, kategoria 
Junior, waga -63kg, light-con-
tact - odpadł w eliminacjach po 
bardzo wyrównanej walce. Był 
bardzo bliski zwycięstwa, pro-
wadził na punkty po pierwszej 

rundzie, jednak włożył w  poje-
dynek zbyt dużo energii i koń-
cówka walki należała do rywala. 
Witold Grzesiek, kategoria Ju-
nior, waga -63kg. Light-contact. 
Przegrał w eliminacjach, ale po-
kazał ogromne serce do walki 
i  duży potencjał. Maksymilian 
Wojciechowski kategoria Ju-
nior, waga +69kg. Kick-light. 

Odpadł w  eliminacjach. Maks 
niestety startuje w  bardzo nie-
wdzięcznej kategorii wagowej 
(+69 kg) gdzie przy jego warun-
kach fizycznych zazwyczaj wal-
czy z  o  wiele wyższymi i  cięż-
szymi przeciwnikami. 

  Tomasz SROKA
  Norbert CIERPKA

Bartosz Sikora z Center-Team Odolanów mistrzem Polski kadetów

Kickboxing staje się coraz 
bardziej popularną dyscy-
pliną w  Polsce i  na świecie. 
W  zawodach w  Włoszako-
wicach udział wzięło 558 za-
wodników i  zawodniczek. 
Kluby w  Polsce cieszą się 
ogromnym zainteresowa-
niem, co oczywiście ma 
wpływ na poziom dyscypliny 
i  o  medal na jakichkolwiek 
zawodach jest coraz trudniej. 
To dodatkowo podkreśla wy-
czyn Bartosza. Ale jesteśmy 
przekonani, że takich za-

wodników jak Bartosz Siko-
ra jest niewielu, mowa tutaj 
o  ogromnej pracy jaką wkła-
da w  podniesienie swoich 
umiejętności, nie opuszcza 
żadnego treningu, nie skarży 
się na dysfunkcję, nie szuka 
wymówek swoich słabszych 
dni. Po prostu ciągle idzie po 
swoje. Niestety, pandemia 
COVID-19, spowodowała od-
wołanie Mistrzostw Europy 
w  tym roku, a  Bartosz byłby 
mocnym punktem polskiej 
reprezentacji.

Sypnęło medalami

Bartosz Sikora mistrzem Polski w kickboxingu.

Odbyły się Mistrzostwa 
Gminy i  Miasta Odolanów 
w  Warcabach 64-polowych im. 
Grzegorza Finke o  puchar dy-
rektora Szkoły Podstawowej 
w  Hucie. Turniej rozgrywany 
w  4 kategoriach wiekowych 
cieszył się dużym zaintereso-
waniem uczestników. W  bli-
sko dwie godziny, rozegrano 
kilkadziesiąt partii, systemem 
,,szwajcarskim”. Po bardzo 
emocjonujących i  zaciekłych 
rozgrywkach, zostali wyłonieni 
zwycięzcy, którzy otrzymali na-
grody rzeczowe i dyplomy.  (s)

WYNIKI:
1-3 Dziewczęta

1.  Antonina Berek
(Sp Odolanów)  – 3 Pkt.

2.  Emilia Dulik
(Sp Odolanów)  – 2 Pkt.

3.  Jagoda Dudek
(Sp Odolanów)  – 1 Pkt.

1-3 Chłopcy
1.  Oliwier Konieczny

Sp Tarchały)  – 6 Pkt.
2.  Kacper Konieczny

(Sp Tarchały)  – 5,5 Pkt.
3.  Jakub Cierpka

(Sp Odolanów)  – 4,5 Pkt.

4.  Piotr Namysł
(Sp Odolanów)  – 4 Pkt. 

5.  Dawid Nowak
(Sp Huta)  – 2 Pkt.

6.  Adrian Dułaj
(Sp Huta)  – 1,5 Pkt.

7.  Bartosz Bilana
(Sp Odolanów)  –  1 Pkt.

4-6 Dziewczęta
1.  Wiktoria Wodniczak

(Sp Uciechów)  – 2,5 Pkt.
2.  Zuzanna Szczepaniak

(Sp Uciechów)  – 2 Pkt.
3.  Weronika Piskorska

(Sp Uciechów)  – 1,5 Pkt.
4.  Julia Biniek

(Sp Uciechów)  – 1,5 Pkt.
5.  Gabriela Jasik

(Sp Odolanów)   – 1,5 Pkt.
4-6 Chłopcy

1.  Bartosz Zawidzki
(Sp Huta)  – 4 Pkt.

2.  Marcin Sówka
(Sp Huta)  – 3 Pkt.

3.  Adam Robotnikowski
(Sp Huta)  – 2 Pkt.

4.  Marcin Brążewski
(Sp Wierzbno)  – 2 Pkt.

5.  Jakub Szulc
(Sp Uciechów)  – 2 Pkt.

6.  Antoni Grzegorowski
(Sp Odolanów)  – 1,5 Pkt.

7.  Dawid Łysoń
(Sp Uciechów)  – 1 Pkt.

8.  Adam Kołodzie
(Sp Odolanów) – 0,5 Pkt.

Mistrzostwa Gminy i Miasta Odolanów w warcabach 64-polowych im. Grzegorza Finke

Na 64 polach
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Krzyżówka

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą hasło.

Rozwiązanie krzyżówki z nr 4/2021 – hasło:  RYBA 2 3 41
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Jak do tej pory wyglądały 
spisy?

    Co 10 lat do drzwi miesz-
kańców kraju pukał rachmistrz 
by przeprowadzić wywiad do 
narodowego spisu powszech-
nego ludności i  mieszkań. Za-
dawał pytania dotyczące m.in. 
wieku, stanu cywilnego, rodza-
ju więzi łączących członków ro-
dzin i gospodarstw domowych, 
narodowości, wykształcenia 
czy niepełnosprawności, ak-
tywności zawodowej i  warun-
ków mieszkaniowych. Dawniej 
odpowiedzi zapisywał na pa-
pierowym, a  podczas ostatnie-
go spisu - w roku 2011 - na elek-
tronicznym formularzu.

W  zmieniającym się świe-
cie zmieniają się także metody 
zbierania danych statystycz-
nych. Coraz częściej powtarzal-
ne i  mozolne działania czło-
wieka (zapisywanie ręczne 
pozyskiwanych w  spisie infor-
macji na formularzu papiero-
wym) może zastąpić  komputer 
i  odpowiednie oprogramowa-
nie, które nie tylko zwiększają 
bezpieczeństwo przekazywa-
nych danych, pozwalają na ich 
zbieranie od wielkiej liczby 
uczestników badań jednocze-
śnie, obniżają koszty, skracają 
czas od zebrania do udostęp-
nienia  informacji w formie baz 
danych i opracowań statystycz-
nych, ale także mają istotny po-
zytywny wpływ na środowisko.  

Osoby, które uczestniczyły 
w  spisie 10 lat temu, pamięta-
ją zapewne, że poza osobistym 
kontaktem z  rachmistrzem spi-
sowym, badanie przeprowadza-
ne było także w  formie wywia-
du telefonicznego, gdy ankieter 
dzwonił do nich i zadawał pyta-
nia, a  odpowiedzi zapisywał na 
komputerze. Już wtedy dostęp-
na była także forma samospisu 

przez internet, czyli taka gdzie to 
każdy z nas, sam poprzez stronę 
internetową, dokonywał zapisu 
danych na formularzu badania.

Minęło 10 lat, podczas któ-
rych udoskonalono metodę 
samospisu. W tym roku dodat-
kowo, pandemia koronawirusa 
COVID-19 może sprawić, że 
bezpośredni kontakt z  rach-
mistrzem spisowym podczas 
jego wizyty w  mieszkaniu nie 
będzie już najbardziej optymal-
nym sposobem pozyskiwania 
danych od respondentów. W tej 
sytuacji podstawową formą 
udziału w  spisie jest  samospis 
przez internet.

Co zatem zrobić, by zreali-
zować obowiązek nałożony 
na nas ustawą o  narodowym 
spisie powszechnym ludności 
i mieszkań?

Osoby posiadające dostęp 
do komputera (ale może być 

też smartfon lub tablet) z  do-
stępem do internetu powin-
ny wybrać metodę samospisu 
przez internet, która posiada 
szereg zalet: uczestnik badania 
może wziąć w nim udział w wy-
godnym dla siebie momencie 
(wcześnie rano, w  przerwie na 
kawę lub nawet w nocy), można 
przerwać wypełnianie formu-
larza i  wrócić do niego w  cią-
gu 14 dni, można cofnąć się do 
pytań, na które już odpowie-
dzieliśmy i poprawić dane, jeśli 
mamy wątpliwości lub pamięć 
nas zawodzi. Możemy dopytać 
domowników bez presji   cza-
su (jeśli aplikacja wykryje brak 
aktywności, to po 30 minutach 
po prostu nas wyloguje zapisu-
jąc udzielone już odpowiedzi).   
Pytania opatrzone są wyjaśnie-
niami, definicjami i  dodatko-
wymi informacjami, np. stanu 
na jaki dzień lub jakiego okre-
su dotyczą. Dane przesyłane są 

bezpośrednio na serwer, a więc 
zupełnie bezpieczne.

Co zatem trzeba zrobić? 
Przede wszystkim należy:
•  wejść na stronę spis.gov.pl,
•  zaakceptować tzw. ciasteczka 

(cookies),
•  włączyć obsługę JavaScript 

w  przeglądarce internetowej 
(domyślnie przeglądarka ma 
już takie ustawienia),

•  zalogować się korzystając 
z  usługi krajowego węzła 
identyfikacji elektronicznej 
poprzez: Profil Zaufany, e-
-dowód lub konta niektórych 
banków lub   podając numer 
PESEL oraz nazwisko rodowe 
matki.

Co zrobić gdy nie możemy 
wypełnić formularza przez in-
ternet?

Na te osoby, które z  róż-
nych względów nie mogą lub 

nie chcą samodzielnie wypeł-
nić formularza spisowego na 
stronie  spis.gov.pl,  czekają 
konsultanci telefoniczni – do-
stępni pod numerem telefo-
nu infolinii 22 279 99 99 (od 
poniedziałku do niedzieli od 
800 do 2000). Nie tylko udzie-
lą oni wszystkich informacji 
dotyczących Narodowego Spi-
su Powszechnego Ludności 
i Mieszkań 2021, ale - jeśli wy-
bierzemy kanał „spis na żąda-
nie” - przeprowadzą wywiad 
telefoniczny, a  odpowiedzi 
na pytania spisowe zapiszą 
w  formularzu elektronicz-
nym. W  ten sposób także wy-
pełnimy obowiązek spisowy.

Co się stanie jeśli osoba zo-
bowiązana do udziału w spisie 
nie weźmie udziału w  spisie 
poprzez samospis przez inter-
net lub telefon?

Od 16 kwietnia do 30 wrze-
śnia br. Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkań 
2021 prowadzić będą rachmi-
strze telefoniczni i  terenowi, 
którzy dzwonić będą do nas 
lub odwiedzą nas w  naszych 
mieszkaniach. Sposób reali-
zacji badania będzie podobny 
jak w  przypadku samospisu 
przez telefon,   z  wykorzysta-
niem   infolinii, jednak w  tym 
przypadku kontakt z  nami 
inicjować będzie rachmistrz. 
Jeśli nie zrealizowaliśmy ba-
dania przez internet do chwi-
li kontaktu z  rachmistrzem, 
nie rozpoczęliśmy wypełnia-
nia formularza spisowego, 
lub jeśli od rozpoczęcia pracy 
z  formularzem upłynęło 14 dni 
– nie możemy odmówić rach-
mistrzowi odpowiedzi na pyta-
nia spisowe. Udział w spisie jest 
obowiązkowy.  (red)

W a ż n e  d l a  M i e s z k a ń c ó w  G m i n y  i  M i a s t a  O d o l a n ó w

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań – jak się spisać?



F o t o r e p o r t a ż  „ D z w o n k a  O d o l a n o w s k i e g o ”F o t o r e p o r t a ż  „ D z w o n k a  O d o l a n o w s k i e g o ”

Zadaniem uczniów klasy 
szóstej ze Szkoły Podstawowej 
w Garkach było nagranie - w 
ramach lekcji języka polskiego - 
filmiku, w którym zareklamują 
wybraną przez siebie ulubioną 
książkę i zachęcą do jej prze-
czytania.

Na tej zaszczytnej liście 
znalazły się takie oto pozycje: 
„Ania z Zielonego Wzgórza” 
– najchętniej polecana przez 
dziewczyny, „Mały Książę”, 
„Opowieści z Narnii”, „W pu-
styni i w puszczy”, „Hobbit. 
Niezwykła podróż” i „Hobbit. 

Tam i z powrotem” – ulubione 
głównie przez chłopców oraz 
seria książek Andrzeja Malesz-
ki „Magiczne drzewo”.

Chętne osoby przebrały 
się także za wybranego bo-
hatera lektur z klas IV-VI, 
z którym wiążą miłe wspo-
mnienia. Do ich ulubień-
ców zaliczyć można: Anię 
Shirley („z Ani z Zielone-
go Wzgórza”), Ambro-
żego Kleksa (z „Akade-
mii Pana Kleksa”) oraz 
czarodzieja Gandalfa 
(z „Hobbita”).

Brawa za pomysło-
wość i zaangażowanie!

 (kam)

M ł o d z i  z a c h ę c a j ą  d o  c z y t a n i a !

MARZENIA 
z kartek KSIĄŻKI




