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W Y W I A D   M I E S I Ą C A

Ocalmy 
WSPOMNIENIA

Czytaj
na str. 3 i 4

rozmowa z Joanną Kozieras z Odolanowa – pasjonatką 
fotografi i o ciekawej „duszy artystycznej”

Wszystko zaczęło się parę lat temu. Od dziecka kochałam robić 
zdjęcia, a także zajmować się ich późniejszą obróbką. Sprawiało 
mi to wiele satysfakcji.

Prace na ulicy Raszkowskiej w Odolanowie nie zwalniają. Aktualnie trwa wylewka betonu 
asfaltowego. Inwestycję realizuje Powiatowy Zarząd Dróg w  Ostrowie Wielkopolskim przy 
współudziale Gminy i  Miasta Odolanów, natomiast wykonawcą robót jest Firma Gembiak – 
Mikstacki Sp.J z Krotoszyna.

O wielkich inwestycjach drogowych na Ziemi Odolanowskiej -  czytaj na str. 6

Dla przedszkolaków z Gliśnicy wielką atrakcją stały się alpaki. Dzieci miały 
okazję poznać wiele ciekawostek na temat tych wspaniałych zwierząt, zabrać je na 
spacer a nawet skraść im buziaka. Przedszkolaki karmiły również zwierzęcych go-
ści ich przysmakami, zaś a wdzięczne alpaki pozwoliły na mnóstwo przytulasów.

ULICA
Raszkowska
się  ZMIENIA 

A L PA K I
w p r z e d s z ko l u

B u r m i s t r z  M A R I A N  J A N I C K I
z ABSOLUTORIUM czytaj na str. 2 



2     ZDARZENIA   

Przewodniczący Rady Gmi-
ny i Miasta Odolanów Janusz 
Szustkiewicz otworzył XXVIII 
sesję w tej kadencji. Tak zwana 
,,sesja absolutoryjna” była zna-
komitą okazją do przedstawie-
nia Raportu o Stanie Gminy w 
roku 2020, zapoznania się z fi-
nansową kondycją samorządu 
oraz udzieleniem absolutorium 
burmistrzowi. Rajcy wysoko 
ocenili sprawność działania i 
wykonanie rekordowej ilości 
zadań inwestycyjnych przez 
władzę wykonawczą, czyli w 
tym przypadku burmistrza 
Mariana Janickiego. Sternik 
gminy, po zapoznaniu się z 
przychylną dla niego opinią Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu, otrzymał absolu-
torium jednogłośnie.

Komisja Rewizyjna po-
zytywnie oceniła wykonanie 
budżetu Gminy i Miasta Odo-
lanów za 2020 rok i wniosko-
wała o udzielenie burmistrzowi 
Gminy i Miasta Odolanów ab-
solutorium za 2020 rok. Wnio-
sek ten został sformułowany 
po dokonaniu analizy sprawoz-
dania finansowego i sprawoz-
dania burmistrza z wykonania 
budżetu. Gminy za 2020 rok. 
Komisja zapoznała się także 
z opinią Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej, która była dla 
działań gminy pozytywna. - 
,,Analiza porównawcza prezen-

towanych danych w sprawoz-
daniu z wykonania budżetu z 
kwotami planowanymi w bu-
dżecie na 2020 rok oraz dany-
mi zawartymi w przedłożonych 
sprawozdaniach budżetowych 
wykazała zgodność kwot pla-
nowanych i wykonanych w do-
kumentach przedłożonych tut. 
Izbie” - czytamy we fragmencie 
uchwały Składu Urzekającego 
RIO w Poznaniu. 

W  roku 2020 dochody wyko-
nano w kwocie 97.334.298,07 zł, 
tj. 99,10% planu, w tym dochody 
bieżące w kwocie 83.090.807,52 
zł (100,22%), dochody mająt-
kowe w kwocie 14.243.490,55 zł 
(93,04%); wydatki wykonano 
w kwocie 88.674.138,83 zł, tj. 
93,85% planu, z tego wydatki 
bieżące w kwocie 77.007.951,58 

zł (94,57%), wydatki majątkowe 
w kwocie 11.666.187,25 (89,39%). 
Budżet 2020 roku zamknął się 
nadwyżką budżetu w wysoko-
ści 8.660.159,24 zł na planowaną 
nadwyżkę w kwocie 3.736.684,66 
zł. W roku sprawozdawczym 
Gmina i Miasto uzyskała przy-
chody z zaciągniętych poży-
czek i kredytów na rynku krajo-
wym w kwocie 3.374.000,00 zł. 
Skład Orzekający wydał opinię 
pozytywną o możliwości spła-
ty wnioskowanego kredytu. 
Przychody budżetu stanowiły 
także wolne środki w kwocie 
1.012.024,29 zł, niewykorzysta-

ne środki pieniężne w kwocie 
539.759,73 zł oraz z tytułu spłat 
pożyczek i kredytów udzielo-
nych ze środków publicznych 
w kwocie 215.234,00 zł.  Roz-
chody z tytułu spłat kredytów i 
pożyczek oraz z tytułu wykupu 
innych papierów wartościo-
wych wykonano w wysokości 
8.515.416,00 zł.

Burmistrz Marian Janicki 
dziękując za udzielenie abso-
lutorium podkreślił, że mimo 
pandemii rok 2020 był dla eko-
nomii gminy dobry, a uzyskane 
wyniki cieszą. Poza tym zgod-
nie z programem wyborczym 
realizowane były wszystkie 
inwestycje, w tym wiele wy-
sokonakładowych inwestycji 
dodatkowych z pozyskanych 
przez samorząd funduszów ze-
wnętrznych.

Przyjęto także m.in. uchwa-
ły w sprawie: wieloletniej pro-
gnozy finansowej, zaciągnię-

cia pożyczki w Wojewódzkim  
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu, przyjęcia ,„Samorządowe-

go programu działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych Gmi-
ny i Miasta Odolanów na lata 
2021-2026”.  (pim)

XXVIII Sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów – mimo pandemii rok 2020 był dla Ziemi Odolanowskiej dobry ekonomicznie...

MARII STYLE
STOŁY I KRZESŁA

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

Burmistrz Marian JANICKI
z jednogłośnym ABSOLUTORIUM
Burmistrz Marian JANICKI
z jednogłośnym ABSOLUTORIUM
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3 wywiad miesiąca  

Asiu, skąd zamiłowanie do 
fotografii? Jak to się zaczęło?

-  Wszystko zaczęło się 
parę lat temu. Od dziecka ko-
chałam robić zdjęcia, a  także 
zajmować się ich późniejszą 
obróbką. Sprawiało mi to wie-
le satysfakcji. Zaczęłam dużo 
fotografować, jak na świat 
przyszła moja pierwsza có-
reczka. Od tego czasu tak już 
na poważnie zaczęłam myśleć 
o tym, że chciałabym, aby foto-
grafia była właśnie moją pracą 
w  przyszłości. Robiąc zdjęcia, 
a  później zajmując się ich ob-
róbką graficzną odpoczywałam 
przy tym. Była to dla mnie jakaś 
forma relaksu, sprawiało mi to 
wiele satysfakcji, doskonalenie 
nowych technik photoshopa 
oraz późniejszy efekt dawał mi 
mobilizację do dalszego kształ-
cenia się.

Fotografowanie pozostało 
pasją czy jest bardziej zawo-
dem i sposobem na życie?

 - Fotografowanie na począt-
ku było dla mnie tylko pasją, ale 
od niedawna stało się również 
moim sposobem na życie. Jest 
wiele osób, które wracają po-

rozmowa z Joanną Kozieras z Odolanowa – pasjonatką fotografii o ciekawej 
„duszy artystycznej”

„Od paru już lat zajmuje się fotografią. Na początku fotografo-
wałam tylko moje dzieci, ale z czasem coraz więcej osób chciało, 
abym dla nich również wykonała taką sesję, co sprawiało mi wiele 
radości i dzięki temu mogłam doskonalić swoje umiejętności, a jak 
wiadomo najlepsza jest przecież praktyka ...”.

Ocalmy 
WSPOMNIENIA
Ocalmy 
WSPOMNIENIA



4   RzeczywistOŚĆ  

nownie i  bardzo mnie to cie-
szy, bo wiem przez to, że moje 
zdjęcia się podobają. Cieszę 
się bardzo, że przez fotografie 
jakie wykonuje, mogę wywo-
łać uśmiech na czyjeś twarzy. 
Poznałam wielu wspaniałych 
ludzi.

Co najchętniej uwieczniasz 
na swoich zdjęciach?

- Ludzi, dzieci oraz zwierzę-
ta, ale ostatnio polubiłam rów-
nież fotografować przyrodę. 
Bardzo lubię też przeprowa-
dzać wszelkiego rodzaju repor-
taże, uwielbiam te emocje jakie 
towarzyszą danym osobom 
podczas ważnej dla nich uro-
czystości.

Gdzie i kiedy fotografujesz?
- Działam najczęściej 

w  Odolanowie oraz okolicach 
Ostrowa. Teraz w  miesiącach 

letnich mam dużo plenerów. 
Mam nadzieję, że już niedłu-
go będę mogła pokazać moim 
klientom swoje własne studio, 
w którym będę mogła przepro-
wadzać dla nich sesje. Od pew-
nego czasu zaczęłam również 
wykonywać sesje u  klientów 
w  ich domu, co nie ukrywam 
dla niektórych jest dużym udo-
godnieniem, ponieważ nie każ-
dy może sobie pozwolić, żeby 
z  dziećmi wybrać się gdzieś 
na sesje, wiadomo, że maluchy 
najswobodniej czują się we wła-
snym domu. Miałam już parę 
takich sesji, jest to dobre roz-
wiązanie również dla świeżo 
upieczonych rodziców, którzy 
nie chcą z  noworodkiem wy-
bierać się w podróż na zdjęcia, 
a wolą żeby dojechać do nich.

Masz w  swoim dorobku 
wiele fascynujących zdjęć. 

A  jest jakieś wymarzone i  nie-
spełnione zdjęcie, które „cho-
dzi po głowie”?

- Hmm… ciężko powie-
dzieć, z  pewnością jak już 
takie powstanie, to będę wie-
działa, że to właśnie to, któ-
rego mi brakowało w  moim 
dorobku i  jest ono właśnie 
niepowtarzalne i  wyjątkowe 
(śmiech). Na pewno chciała-
bym postawić na zdjęcia dzie-
ci oraz zwierząt razem, marzy 
mi się z  sową lub innym nie-
typowym zwierzakiem. Myślę, 
że niebawem powstanie coś 
wspaniałego z czego będę bar-
dzo dumna.

Fotografia to nie jedyna 
twoja pasja? Jakie masz jeszcze 
hobby?

- Oprócz fotografii bar-
dzo lubię rysunek. Od zawsze 
uczęszczałam na różne kółka 
plastyczne. Wiem, że w  pracy 
fotografa bardzo pomocny jest 
tzw. zmysł artystyczny, bez 
tego nie da się robić dobrych 
zdjęć. Późniejsza obróbka da-
nego zdjęcia w  dużej mierze 
opiera się właśnie na „zabawie 
kolorami” oraz dopracowaniu 
zdjęcia tak, aby oddać je potem 
klientowi.

Gdzie można obejrzeć gale-
rią twoich zdjęć albo umówić 
się na sesję fotograficzną?

- Prowadzę dwie strony 
na fb (Joanna Kozieras foto-
grafia-https://www.facebook.
com/Joanna-Kozieras-fotogra-
fia-102912841127646  oraz na 
Instagramie, gdzie wstawiam 
nowe zdjęcia oraz można się 
umówić za ich pośrednictwem 
na daną sesje u  mnie lub re-
portaż. Serdecznie zapraszam 
na małą fotograficzną sesję, by 
ocalić piękne wspomnienia.

Dziękuję bardzo za rozmo-
wę.

Rozmawiała: 
Katarzyna MACIEJEWICZ

Proboszczem parafii św. 
Barbary w Odolanowie (od 1 
lipca br.) został ksiądz kano-
nik mgr Tadeusz Kaczmarek 
(kan. hon. Kap. Kat. dekanal-
ny ojciec duchowny). Przed 
objęciem parafii na Górce, 

ks. Kaczmarek był probosz-
czem parafii Chróścin.
   Redakcja ,,Dzwonka Odo-
lanowskiego” zwróci się 
w  najbliższym czasie do no-
wego proboszcza z  prośbą 
o udzielenie wywiadu. 

NOWY PROBOSZCZ ,,U ŚW. BARBARY”

Marzena Jura z  Wierzb-
na i  Paweł Panek z  Odola-
nowa wygrali nagrody za 
prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki (drobny sprzęt 
gospodarstwa domowego), 
ufundowane przez firmy SH 
HYBSZ i KORTRANS.
   Zapraszamy na uroczyste 
wręczenie nagród, które od-
będzie się w  siedzibie Urzę-

du Gminy i  Miasta  23 lipca 
(piątek) o godz. 10.  (p) 

MIELI SZCZĘŚCIE W LOSOWANIU!

 Szkoła Podstawowa 
w  Wierzbnie bardzo dobrze 
przygotowała wniosek, zło-
żyła go do wojewody wielko-
polskiego (wówczas był nim 
Łukasz Mikołajczyk) i otrzy-
mała środki na remont 
szkolnej stołówki. Wszystko 
w   w  ramach Wieloletniego 
Rządowego Programu ,,Po-
siłek w  szkole i  w  domu” na 
lata 2019-2023. 
    Większość prac została 
wykonana w  kuchni, która 
zmieniła się nie do pozna-
nia. Odnowiono wnętrze, 
wymieniono szereg niezbęd-
nych instalacji i  wyposażo-

no kuchnie w  nowoczesny 
sprzęt, który ułatwia pracę 
kucharkom.  - Coraz więcej 
dzieci korzysta z  ciepłego 
posiłku, część z  nich jest 
dofinansowywana – powie-
działa nam dyrektor szkoły 
Katarzyna Przybylska.
  Pod koniec roku nadarzy-
ła się okazja, by odnowioną 
kuchnię odwiedziły władze 
samorządowe i  oświatowe 
gminy. W  spotkaniu wzięli 
udział, m.in. burmistrz Ma-
rian Janicki, zastępca burmi-
strza Jan Prokop i  skarbnik 
Beata Gościniak.  (p)

STOŁÓWKA W WIERZBNIE
(NIE DO POZNANIA)

Dyrektor Katarzyna Przybylska nie kryła zadowolenia z remontu 
szkolnej stołówki.

Fragment nowoczesnej kuchni...



5    sPOJRzeNia   

W  tegorocznym wydarze-
niu ponownie stawia się na ja-
kość organizacyjną.

Biegi dzieci rozpoczną się 
o godzinie 11 (przedszkole i ze-
rówka), o 11:10 start wszystkich 

klasyfikacji szkół podstawo-
wych. Zapisy na bieg w  biurze 
zawodów czynnym dla dzieci 

od godziny 8:30 do godziny 
10:00. Prócz biegów będą jesz-
cze dodatkowe atrakcje, upo-
minki i  medale dla wszystkich 
startujących.

Bieg główny na ATESTO-
WANEJ TRASIE PZLA roz-
pocznie się o  godzinie 12:00 
na dystansie 10 km, a  Nordic 
Walking o 12:05. Na bieg głów-
ny i  Nordic Walking przyjmu-
jemy zapisy elektroniczne lub 
ostatecznie w biurze zawodów, 
które będzie czynne od godziny 
8:30 do 11:00. 

Uczestnicy otrzymają tro-
feum pamiątkowe, ciepły po-
siłek podawany przez Panie 
z  Koła Gospodyń Wiejskich 
z  Tarchał Wielkich i  wodę 
dostępną na trasie w  mini-
mum 3 punktach -  podobnie 
jak w  poprzednich impre-
zach.W  przypadku wysokich 

temperatur tego dnia straża-
cy i mieszkańcy wsi zapewnią 
kurtyny wodne. 

Każdy uczestnik biegu 
głównego i  Nordic Walking 
automatycznie weźmie udział 
w loterii fantowej, gdzie czeka-
ją nagrody od sponsorów. 

Polska Biega w  Tarchałach 
o  Puchar Burmistrza Gminy 
i Miasta Odolanów jest zalicza-
na do cyklu Grand Prix Powiat 
Ostrowski Biega. Szczegółowe 
informacje można znaleźć na 
FB Tarchalanki, również bez-
pośrednio wchodząc w  regula-
min biegu podpięty na stronie 
do zapisów VI Polska Biega 
w  Tarchałach | Foxter Sport - 
pomiar czasu (foxter-sport.pl). 
Możesz obejrzeć także filmiki 
z  poprzednich imprez na ka-
nale You Tube pod hasłem Bieg 
w Tarchałach.  (wwe)

Zofi a Kowalska, 
lat 4:

- Uważam, że 
lepiej być dziec-
kiem, bo można 
się fajnie bawić. 

Jak dorosnę, to chciałabym być 
weterynarką, bo lubię badać 
zwierzęta. Gdybym spotkała 
złotą rybkę…, to chciałabym 
tańczyć, jak baletnica, bo lubię 
bardzo tańczyć. Chciałabym 
też poznawać różne zwierzę-
ta, bo lubię zebrę, żyrafę, węże 
i krokodyle. A także chciałabym 
mieć dużo czasu, by rysować 
księżniczki, bo umiem bardzo 
ładnie rysować.

Jan Cepa,
lat: 4:

 -  Myślę, że 
lepiej być dziec-
kiem, bo nie 
trzeba gotować 

jedzenia. Jak dorosnę, to chciał-
bym być naprawiaczem trak-
torów, żeby był chlebek. Złotą 
rybkę poprosiłbym o to, żebym 
urósł, bo miałbym wtedy pracę. 
A jak będę miał pracę, to będę 
miał pieniążki. Chciałbym mieć 
też ładny dom, dlatego żebym 
miał gdzie spać.

Wojciech
Płomiński,

lat 5:
 - Lepiej być 

dorosłym, bo 
można praco-

wać i zmywać. Jak ja dorosnę, 
to chciałbym być policjantem, 
bo dużo ćwiczę. Policjant ma 
też fajnego lizaka i  chciałbym 
takiego mieć. Od złotej rybki 
chciałbym zabawkę traktora, 
chciałbym ciężarówkę i chciał-
bym także samochód, bo lubię 
jeździć.

Stefania Wewiór,
lat 3:

 -  Sądzę, że 
lepiej być dziec-
kiem, bo bycie 
dzieckiem jest 

bardzo fajne. Jak dorosnę, to 
chciałabym być dentystką, bo 
lubię nią być. Do złotej rybki 
mam takie życzenia: chciałabym 
przytulić tatę i  mamę, babcię 
oraz dziadka; żebym cały dzień 
rysowała, bo lubię to robić oraz 
żebym miała wszystkie potrzeb-
ne naklejki.

Monika Kulas, 
lat 5:

- Najlepiej 
być dzieckiem, 
bo nie musi-
my pracować. 

Dziecko może się ciągle ba-
wić a  nie załatwiać ważne 
sprawy. Kiedy będę dorosła, 
to chcę zostać krawcową. 
Będę wtedy szyła modne 
ubrania i  będę miała swój 
sklep. Poprosiłabym złotą 
rybkę o  duży basen, rodzin-
ną wycieczkę nad morze 
i w góry.

Lena Serafi n, 
lat 6:

-  Dziecko jest 
szczęśliwe i  ma 
dużo przyjaciół, 
z  którymi może 

się bawić. Kiedy będę dorosła, 
to chcę zostać piosenkarką, bo 
bardzo lubię śpiewać i  wystę-
pować na scenie. Poprosiła-
bym złotą rybkę o konika, który 
świeci, fajne klocki Lego i żeby 
wszyscy byli zdrowi oraz żeby 
nie było już koronawirusa.

Zofi a Kolenda, 
lat 3:

-  Lepiej być 
dzieckiem, bo 
można się dużo 
bawić. Jak doro-

snę, chciałabym być kucharką, 
bo lubię gotować. Poprosiłabym 
złotą rybkę o rodzinę, bo mama 
mi tak powiedziała (uśmiech). 
Chciałabym też od rybki królicz-
ka, bo lubię te zwierzątka oraz 
żeby mnie rybka zaczarowała 
w Elzę, bo ona jest taka fajna.

Antoni Kolany, 
lat 6:

- Lepiej być 
dzieckiem, bo 
dziecko ma dużo 
kolegów, z który-

mi spędza dużo czasu. Z kole-
gami gram w piłkę nożną i wy-
myślamy ciągle nowe zabawy. 
Kiedy będę dorosły, to chciał-
bym zostać słynnym piłkarzem 
i youtuberem. Poprosiłbym złotą 
rybkę o  maszynkę do robienia 
pieniędzy, koniczynę czterolist-
ną i żeby wreszcie zniknął koro-
nawirus.

Jan Wewiór, 
lat 6:

  - Zdecydo-
wanie najlepiej 
być dzieckiem, 
bo dziecko nie 

musi chodzić do pracy, tylko 
dużo się bawi. Gdy będę do-
rosłym, chciałbym produko-
wać lody o  różnych smakach 
i  sprzedawać je w  lodziarni 
Gastro. Gdybym spotkał zło-
tą rybkę, to poprosiłbym ją 
o dużo pieniędzy, watę cukro-
wą i duży dmuchany zamek.

Wysłuchała:
Katarzyna MACIEJEWICZ

SONDA
Nasza O  c z y m  m a r z ą  d z i e c i ?

Wolą być dziećmi czy już dorosłymi? Kim chciałyby zostać, jeśli dorosną? A gdyby spo-
tkały złotą rybkę, która mogłaby spełnić trzy życzenia, to o co by ją poprosiły? Z tymi 
niełatwymi pytaniami zmierzyły się przedszkolaki z oddziału w Gliśnicy: „Misie” (z grupy 
młodszej) oraz „Słoneczka” (starszaki).

V I  r a z  P O L S K A  B I E G A  W  TA R C H A Ł A C H  o  P u c h a r  B u r m i s t r z a  G m i n y  i  M i a s t a  O d o l a n ó w

Wielkie bieganieWielkie bieganie
Jedenastego lipca br, LZS Tarchalanka organizuje po raz VI imprezę  
,,Polska Biega w Tarchałach” Pomimo ubiegłorocznej przerwy ze wzglę-
du na pandemię, udało się w tym roku zorganizować kolejną edycję, ku 
uciesze biegaczy z całego kraju.

Najmłodsi - Bieg Uśmiesz-
ków / roczniki poniżej 2015 
dystans 150 metrów- zapisy 
w biurze zawodów
-  Szkoły Podstawowe wg 
klasyfikacji:
•  Bieg Kwadratów- 2012, 

2013, 2014: 500 metrów- za-
pisy internetowe/ bezpłat-
ne

•  Bieg Trójkątów- 2009, 2010, 
2011: 1000 metrów- zapisy 
internetowe/ bezpłatne

•  Bieg Gwiazd- 2005, 2006, 
2007, 2008: 1000 metrów- za-
pisy internetowe/ bezpłatne

•  Zapisy online poprzez stro-
nę VI Polska Biega w Tar-
chałach Foxter Sport - po-
miar czasu (foxter-sport.pl) 
lub FB Tarchalanki

 •  Uwaga- niezależnie czy za-
pisy dokonano przez stro-
nę internetową czy w inny 
sposób – należy stawić się 
w Biurze Zawodów

KATEGORIE WIEKOWE:

Poprzednie edycje biegów w Tarchałach Wielkich były bardzo udane i cieszyły się dużym zainteresowaniem młodszych i star-
szych biegaczy. Podkreślano także dobrą organizację imprezy.

AS
♫
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Czas wydarzeń

W Parku przy ul. 1 Maja w Odola-
nowie przy wspaniałej pogodzie, odby-
ło się spotkanie integracyjne seniorów 
z Dziennego Domu Senior+ w Odola-
nowie z  dziećmi i  opiekunami grupy 
przedszkolaków „Króliczki” z  Przed-
szkola im. Kubusia Puchatka. Celem 
spotkania była aktywizacja seniorów 
zmierzająca do integracji międzypo-
koleniowej oraz włączenie ich w życie 
społeczności lokalnej. 

Tego typu spotkania stwarzają 
unikalną możliwość tworzenia więzi 
międzypokoleniowych oraz nawiązy-

wania trwałych relacji interpersonal-
nych. 

Podczas imprezy park zamienił 
się w halę sportową. W szranki ze sobą 
stanęli seniorzy i dzieci. Mimo różnicy 
w metryce urodzenia spotkanie odbyło 
się bez podziału na kategorie wiekowe. 
Atrakcji nie było końca. Dużym powo-
dzeniem cieszyły się ćwiczenia z piłka-
mi, laski; tor przeszkód, podnoszenie 
ciężarków; przeciąganie liny; rzut wo-
reczkami do wyznaczonego celu, pod-
rzucanie piłek na tęczowym kole czy 
też relaksujący masaż stóp wykonany 
na piłce z kolcami. 

   Muzyka z  dziecięcych lat, śpie-
wanie piosenek i  tance w  kółeczku 
sprawiły dwóm pokoleniom wiele ra-
dości. Świetna zabawa zwieńczona 
była wymianą prezentów. Seniorzy 
już wcześniej przygotowywali się do 
spotkania z  przedszkolakami robiąc 
specjalnie na tę okazję kwiatki dla każ-
dego z nich. Natomiast przedszkolacy 
nie zostali dłużni i wręczyli seniorom 
specjalnie przygotowane na tę okazję 
kolorowe talerzyki.

 Elżbieta MACIEJEWSKA

W miejscowości Goszcz (woj. 
dolnośląskie) odbyło się spotkanie 
strategiczne partnerów stowarzy-
szenia „Partnerstwo dla Doliny Ba-
ryczy”.

Głównymi tematami omawiany-
mi podczas spotkania była realizacja 
lokalnej strategii rozwoju kierowa-
nego przez społeczność regionu. 

Gminę Odolanów reprezentował 
zastępca burmistrza Jan Prokop.  (w)

W Gliśnicy Koło Gospodyń Wiej-
skich oraz Rada Sołecka zorganizo-
wały festyn. Na dzieci czekało wiele 
atrakcji m.in dmuchańce, ciuchcia 
oraz animatorzy. Pojawili się także 
włodarze Ziemi Odolanowskiej, bur-
mistrz Marian Janicki i jego zastępca 
Jan Prokop,  (w)

Pod przewodnictwem Józe-
fa Wajsa przewodniczącego Koła 
PZERiI w  Odolanowie obradował 
zarząd tej organizacji. Głównym 
punktem posiedzenia było omó-
wienie przygotowań do tegorocz-
nej akcji wypoczynku.  W  lipcu 
ponad 50-osobowa grupa seniorów 

wyjedzie do miejscowości Małe Ci-
che koło Zakopanego, w  miesiącu 
wrześniu osiemdziesięciu emery-
tów i  rencistów przebywać będzie 
w  ośrodku wypoczynkowym ,,Fre-
gata” w Łebie.

Na 31 lipca zaplanowano spo-
tkanie pn. ,,Lato z  seniorem” 
w odolanowskim Parku Natury.

Podczas posiedzenia członko-

wie wyrazili zaniepokojenie ni-
skim stopniem szczepień przeciw-
ko COVID-19 w  gminie Odolanów 
wynoszącym zaledwie około 18 % 
mieszkańców. Z  zadowoleniem 
przyjęto wiadomość o  wsparciu fi-
nansowym działań związku przez 
burmistrza Mariana Janickiego 
oraz starostę ostrowskiego Pawła 
Rajskiego.  (w)

Blisko czterdzieści stowarzyszeń 
odebrało granty w ramach 17. edycji 
Konkursu Grantowego. Realizato-
rzy tegorocznych projektów muszą 
mierzyć się wciąż z  obowiązujący-
mi ograniczeniami, kreatywności 
i  chęci do działania im nie brakuje. 
Wśród złożonych projektów znala-
zły się spotkania integracyjne, pro-
jekty promujące zdrowy tryb życia, 
turnieje sportowe oraz wydarzenia 
kulturalne.

Gminę i Miasto Odolanów repre-
zentował zastępca burmistrza Jan 
Prokop, który wręczał także przy-
znane granty beneficjentom z Ziemi 
Odolanowskiej.  (w)

Ukończono przebudowę drogi 
gminnej Grochowiska- Nadstaw-
ki. Roboty drogowe obejmowały 
wzmocnienie i  wyrównanie istnie-
jącej podbudowy tłuczniowej jezdni 
kruszywem kamiennym 0/31,5 gr. 10 
cm, wyrównanie szerokości podbu-
dowy gr. 15 cm, odcinkowo na dł. ok. 
0,210 km do szer. 2,85 m. wykonanie 
nawierzchni jezdni i zjazdów z beto-
nu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 5cm, 
szer. jezdni 2,65 m. oraz wykonanie 
obustronnej opaski z  kruszywa ka-
miennego j/w  gr. 15 cm, szer. 0,50 
cm.

,,Asfaltowa wstążka” zdecydo-
wanie ułatwi życie mieszkańcom 
i wczasowiczom, których w tym rejo-
nie przybywa z roku na rok.  (k)

Uczennica klasy trzeciej Szko-
ły Podstawowej w  Raczycach Maja 
Kołodziej została laureatką woje-
wódzkiego konkursu plastycznego 
pt. „Moja Matka Ziemia”. Organi-
zatorem konkursu był Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i  Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu,

Celem było wykonanie pracy pla-
stycznej z wykorzystaniem odpadów 
przeznaczonych do recyklingu. Przy 
wykonaniu prac można było użyć 
dodatkowo także innych materiałów 
czy tworzyw jak np. guziki, sznurki 
etc.

Jury wyłoniło tylko 3 prace, któ-
re zostały nagrodzone rzeczowymi 
upominkami. Tym bardziej cieszy 
fakt, iż wśród nich znalazła się praca 
Mai.  (bkl)

Od niedawna we wsi Gliśnica 
stoi piękne, czerwone serce na na-
krętki, które ma służyć celom cha-
rytatywnym. W  oddziałach przed-
szkolnych z  filii w  Gliśnicy już od 
dawna przedszkolaki wraz z  rodzi-
cami i  nauczycielkami włączały się 

w  akcje zbierania nakrętek dla po-
trzebujących i chorych dzieci. Przed-
szkolaki z  grupy „Misie” oraz z  gr. 
„Słoneczka” wraz ze swoimi paniami 
(Paulina Pawlaczek, Ewa Radajew-
ska) wybrały się z workami pełnymi 
nakrętek, aby zapełnić nimi to pięk-
ne, czerwone, metalowe serce.  (pap)

21 czerwca 2021 r o  godz 12.00 
z okazji 75 rocznicy śmierci kpt. Jana 
Kempińskiego ps. „Błysk” odbyła 
się uroczystość złożenia kwiatów 
pod tablicą pamiątkową przy ulicy 
1 Maja. Hołd Żołnierzowi Wyklęte-
mu oddali organizator uroczystości, 
prezes Zrzeszenia Żołnierzy Wyklę-
tych w  Odolanowie Ireneusz Czech, 

prezes odolanowskiego Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych Bogdan Czubak wraz 
ze skarbnikiem Bronisławem Olek-
sym. Władze samorządowe Gminy 
i  Miasta Odolanów reprezentowały, 
sekretarz Krystyna Wiertelak i  in-
spektor Elżbieta Bryjak. Tradycyjnie 
nie zabrakło przedstawiciela najbliż-
szej rodziny. Tym razem obecny był 
najmłodszy brat kapitana  - Włodzi-
mierz Kempiński.  (mw)

Minister Marlena Maląg wręczy-
ła odznaczenia nadane na wniosek 
lub z  inicjatywy Ministra Rodziny 
i  Polityki Społecznej. Złożyła gra-
tulacje wszystkim wyróżnionym. 
W uroczystości towarzyszył jej Poseł 
Leszek Galemba. Wśród odznaczo-
nych był także Bogusław Cebulski, 
który otrzymał Odznakę Meritis pro 
Familia. Odznaka jest zaszczytnym, 
honorowym wyróżnieniem przy-
znawanym przez Ministra Rodziny 
i Polityki Społecznej osobom fizycz-
nym, a  także organizacjom oraz 
instytucjom za zasługi w  zakresie 
promowania postaw prorodzinnych 
i patriotycznych.

Bogusław Cebulski został nią od-
znaczony za działanie na rzecz rodzi-
ny i  odbudowanie pozycji Centrum 
Integracji  Społecznej w  Odolanowie, 
które dziś można stawiać za wzór 
wśród instytucji ekonomii społecznej.

- Cieszę się, że  w  Warszawie 
zauważono moje działania – powie-
dział ,,Dzwonkowi Odolanowskie-
mu” laureat  - ale muszę podkreślić, 
że w windowaniu pozycji Centrum 
Integracji Społecznej w  Odolano-
wie pomaga mi  bardzo oddany 
zespół ludzi, którzy widzą głęboki 
sens takich poczynań. Przy okazji 
po raz kolejny pragnę podziękować 
za współpracę władzom samorzą-
dowym Gminy i  Miasta Odolanów 
z burmistrzem Marianem Janickim 
na czele. Kłaniam się wszystkim, 
którzy z  CIS współpracują. Ludzie 
dzielą się na tych pięknych i boga-
tych i na tych, którzy w życiu mie-
wają tzw. zakręty i zwątpienia, wy-
kluczają się społecznie. Naszą rolą 
jest niesienie im pomocy, powrotu 
na rynek pracy i  odbudowywanie 
poczucia pewności w  codziennym 
życiu .  (pim)

Senior Młody Duchem 

Wokół Doliny Baryczy

Festyn w Gliśnicy

17 edycja ,,grantów”

,,Piękna asfaltowa 
wstążka”

Sukces Mai

Nakrętki do... serduszka

Bogusław Cebulski z Odznaką Meritis pro Familia

Nie wszyscy są piękni i bogaci...
75 rocznica śmierci 
,,Błyska”

Ambitne plany emerytów

Pod tablicą upamiętniającą kpt. Jana Kempińskiego ,,Błyska”.

Zastępca burmistrza Jan Prokop 
(pierwszy z prawej) podczas spo-
tkania w Goszczu.

Wspaniała zabawa w Parku przy
ul. 1 Maja w Odolanowie połączyła 
pokolenia...

Zastępca burmistrza Jan Prokop 
i Marcin Zawieja, który repre-
zentował Stowarzyszenie na 
Rzecz Promocji Centrum ,,Wiara 
- Nadzieja - Miłość”.

Takie drogi w zupełności wystar-
czają, by usprawnić życie miesz-
kańców i przyjezdnych. 

W siedzibie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w chwilę po wrę-
czeniu odznaczeń. Od lewej Bogusław Cebulski, minister Marlena Maląg 
i Bogdan Górny.
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Burmistrz Marian Janicki oraz policjanci z Odolanowa wśród uczniów i przedszkolaków z Wierzbna

1.    Zawsze informuj rodzi-
ców, gdzie i z kim przeby-
wasz. Przekaż im także, 
o  której godzinie zamie-
rzasz wrócić.

2.    Noś ze sobą numer telefo-
nu do rodziców.

3.    Pamiętaj o  zasadach bez-
piecznego przechodzenia 
przez jezdnię – przechodź 
na pasach dla pieszych 
i na zielonym świetle.

4.    Do zabawy wybieraj za-
wsze miejsca oddalone od 
jezdni.

5.    Zawsze zapinaj pasy w sa-
mochodzie.

6.    Nie rozmawiaj z obcymi.
7.    Poinformuj rodziców, 

gdyby ktoś Cię zaczepiał.
8.    Nie oddalaj się z nieznajo-

mymi, nie wsiadaj z nimi 
do samochodu.

9.    Nie bierz słodyczy ani in-
nych prezentów od obcych.

10.  Pamiętaj o  numerach 
alarmowych. W razie po-
trzeby dzwoń i  wezwij 
pomoc.

11.  Kąp się tylko w miejscach 
do tego przeznaczonych, 
na strzeżonych i  bez-
piecznych kąpieliskach.

12.  Nie wchodź do wody bez 
opieki osoby dorosłej.

13.  Nie pływaj w  czasie bu-
rzy, mgły, gdy wieje pory-
wisty wiatr.

14.  Pamiętaj o  ochronie 
przed słońcem. W  czasie 
upałów pij dużo wody 
i  zawsze noś nakrycie 
głowy. Przed wyjściem 

na zewnątrz posmaruj się 
kremem z filtrem.

15.  Zadbaj o właściwy ubiór – 
strój z elementami odbla-
skowymi, kask ochronny 
podczas jazdy na rowe-
rze czy odpowiednie 
buty w  czasie wycieczki 
w góry.

16.  W  górach nie wyruszaj 
w  trasę, jeśli widzisz, że 
nadchodzi burza.

17.  Szukaj bezpiecznego 
schronienia podczas bu-
rzy.

18.  Podczas górskich wycie-
czek nie schodź ze szlaku.

19.  Nie oddalaj się bez pyta-
nia od rodziców – w  no-
wych miejscach łatwo się 
zgubić.

20.  Po każdym wyjściu 
z  miejsc zalesionych do-
kładnie sprawdź skórę 
na obecność kleszczy.

21.   Uważaj na rośliny, na 
których się nie znasz. 
Niektóre jagody, liście 
czy grzyby są trujące.

22.  Podczas spacerów po lesie 
stosuj preparaty odpędza-
jące owady i kleszcze.

23.  Nie rozpalaj ogniska w le-
sie.

24.  Nie baw się z  obcymi 
zwierzętami. Nawet 
przyjaźnie wyglądają-
cy pies czy kot może Cię 
ugryźć, gdy spróbujesz 
go pogłaskać.

25.  Bądź rozsądny i zachowaj 
umiar we wszystkim, co 
robisz.

Najważniejsze zasady, którymi powinniśmy się 
kierować, aby bezpiecznie spędzić wakacje:

Burmistrz Marian Janicki oraz policjanci z Odolanowa wśród uczniów i przedszkolaków z Wierzbna

Życzenia bezpiecznych wa-
kacji złożył milusińskim bur-
mistrz Gminy i Miasta Odo-
lanów Marian Janicki, który 
podkreślił, że beztroska, wol-
ność i ciekawe spędzanie czasu 
wolnego, nie może wiązać się 

z łamaniem podstawowych za-
sad bezpieczeństwa. 

   - Wszyscy musimy pamię-
tać, że dobra zabawa nie zwalnia 
nas z obowiązku dbania o swoje 
i innych bezpieczeństwo. Jak 
powinniśmy postępować, aby 

wakacje zawsze kojarzyły nam 
się z samymi przyjemnościami? 
Wystarczy wykazać zdrowy roz-
sądek i pamiętać o kluczowych 
zasadach bezpieczeństwa – do-
dał dzielnicowy z Odolanowa, st., 
asp. Grzgorz Graf.

BEZPIECZNE 
wakacje czas ZACZĄĆ

Z inicjatywy pedagog szkolnej ze Szkoły Podstawowej w Wierzbnie, radnej 
Gminy i Miasta Odolanów Anny Kądzieli oraz dyrekcji i nauczycieli tej pla-
cówki, młodzież szkolna i przedszkolaki miały okazję posłuchać o zagro-
żeniach i niebezpieczeństwach, które czyhają na nich podczas tegorocz-
nych wakacji. Prelekcje wygłosili dwaj doświadczeni funkcjonariusze policji 
z komisariatu w Odolanowie, st. asp. Grzegorz Graf i asp. Paweł Błaszczyk.

O bezpieczeństwie na wakacjach rozmów... nigdy nie za wiele. Policjanci opowiadali bardzo ciekawie i odpowiedzieli na wiele pytań...

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki przywiózł dzieciom 
drobne upominki.

Pedagog szkolna Anna Kądziela, st. asp. policji Grzgorz Graf (z prawej)  i asp. policji Paweł Błaszczyk. 
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P a n i e  d z i e j e  s i ę ,  d z i e j e  n a  d r o g a c h  !  –  u s ł y s z e l i ś m y  o d  m i e s z k a ń c ó w  O d o l a n o w a

Przebudowa drogi gminnej nr 
796344P ul. Franciszka Sójki w Odo-
lanowie wraz z wymianą sieci wo-
dociągowej. Zakład Usług Komunal-
nych w Odolanowie był w trakcie w 
trakcie montażu nowej sieci wodo-
ciągowej.  (m) 

Budowa drogi gminnej nr 796326P 
ul. Mostowej w Odolanowie Zakres 
robót obejmuje wykonanie nawierzch-
ni asfaltowej jezdni na dł. 0,292 km, 
szer.4,5m wraz z wykonaniem zjaz-
dów do posesji z kostki betonowej. 
Wykonawcą robót jest firma ,,ITER-
BUD” Bartosz Kosecki z Kalisza. We-
dług informacji uzyskanej od wyko-
nawcy prace zostaną zakończone do 
końca czerwca 2021 r.  (w)

Budowa nawierzchni drogi gmin-
nej nr 796361P przy ul. Sosnowej w 
Odolanowie Zakres robót obejmuje 
wykonanie nawierzchni ulicy z kostki 
betonowej na podbudowie z kruszywa 
stabilizowanego cementem wraz z wy-
konaniem zjazdów do posesji, odwod-
nienie ulicy ściekiem ulicznym i wpu-
stami deszczowymi z przykanalikami. 
Długość budowanej nawierzchni drogi 
to 0,113 km, szer. 6,1m.Wykonawcą ro-
bót jest ZUK Odolanów.  (s)

Trwa przebudowa ul. Raszkowskiej 
w Odolanowie. 

Inwestycję realizuje Powiatowy Za-
rząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim 
przy współdziale Gminy i Miasta Odo-
lanów, natomiast wykonawcą robót 
jest Firma Gembiak – Mikstacki Sp.J 
z Krotoszyna. W chwili kiedy reporter 
,,Dzwonka Odolanowskiego” odwie-
dził drogowców,  trwała jeszcze obu-
bustronna przebudowa nawierzchni 
chodników i zjazdów na posesje wraz 
z  wymianą krawężników i  wykona-
niem ścieku przykrawężnikowego

Suma którą na inwestycję przezna-
czył Powiatowy Zarząd Dróg to 380 tys 
zł z  kolei Gmina i  Miasto Odolanów 
dofinansowuje zadanie w  kwocie 300 
tys zł.

  GOsPOdaRKa  

WIELKIE ZMIANY NA UL. FRANCISZKA SÓJKIDobre tempo na ulicy Mostowej

Wypięknieje ulica Sosnowa

Przebudowa ulicy Raszkowskiej

INFORMACJA

Burmistrz Gminy i  Miasta Odolanów 
zaprasza na bezpłatne badanie „STOP 
CZERNIAK” mieszkańców w wieku 50-64 
lata (osoby niekwalifikujące się na badanie 
ze względu na wiek mogą odpłatnie wyko-
nać badanie – 100 zł).

Badania odbędą się 6 i 7 sierpnia 2021r. 
w Odolanowie w budynku Odolanowskie-
go Domu Kultury ul. Bartosza 7.

Rejestracja tel. 62- 62 00 864 (w godzi-
nach pracy Urzędu GiM Odolanów)

                  
tel. 800-808-006

1 mln, 135 tys. zł

Koszt prac 255 tys. zł.

Koszt prac 133 tys. zł.

Koszt prac 680 tys. zł.



9

Konferencję zorganizował 
Instytut Studiów Klasycznych, 
Śródziemnomorskich i  Orien-

talnych i  Pracownia Staro-
żytnego Bliskiego Wschodu 
i  Tradycji Biblijnej, której pra-
cownicy specjalizują się w  ła-
cińskiej interpretacji Biblii, 
oraz jej wpływie na kulturę eu-
ropejską. Atutem Konferencji 
Biblijnej Uniwersytetu Wro-
cławskiego jest niewątpliwie 
udział specjalistów różnych 
dziedzin naukowych. Oprócz 
teologów zarówno katolickich, 
jak i  protestanckich, gromadzi 
filologów, kulturoznawców, hi-
storyków, archeologów. 

W  grodzie nad Baryczą na-
ukowców powitał burmistrz 
Marian Janicki, który wyraził 
zadowolenie ze współpracy 

z  Uniwersytetem Wrocław-
skim, która przybiera coraz 
to nowe formy. Właśnie Kon-
ferencja Biblijna obok Odola-
nowskich Wykładów Uwr. staje 
się tego najlepszym dowodem. 
Głos zabrał także zastępca bur-

mistrza Jan Prokop oraz kie-
rownik naukowy konferencji 
dr. Krzysztof Morta.

Bardzo dobrze w  Odolano-
wie czuła się prof. Sonia Maura 
Barillari (Università di Genova, 
Włochy), która w towarzystwie 
władz samorządowych zwie-
dziła miasto, zachwycając się 
miejscowymi parkami I pomni-
kiem św. Marcina. 

    NaUKa   

VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJI BIBLIJNA – Biblia w Interpretacji  i Egzegezie

BIBLIA
bez TAJEMNIC
BIBLIA
bez TAJEMNIC
Ostrów Wielkopolski, pierwszego dnia i Odolanów na-
zajutrz, te dwa  miasta  gościły naukowców z kraju i zza 
granicy, którzy wzięli udział w  VIII Międzynarodowej 
Konferencji Biblijnej. Kościół poewangelicki, dziś funk-
cjonalna i nowoczesna sale wielofunkcyjna w grodzie 
nad Baryczą,  okazał się wymarzonym miejscem na 
spotkanie ludzi nauki.

•  Ks. prof. Krzysztof Bard-
ski, Uniwersytet Kard. 
Stefana Wyszyńskiego w 
Warszawie Prof. Creigh-
ton Marlowe, Evangelische 
Theologische Faculteit, 
Leuven

•  Ks. dr hab. Michał Kieling, 
prof. Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Pozna-
niu

•  Dr hab. Gościwit Malinow-
ski, prof. Uniwersytetu 
Wrocławskiego

•  Prof. Vasile Rus, Babeș-
Bolyai University of Cluj-
-Napoca

•  Ks dr. Arkadiusz Nocoń, 
Pontificia Università Gre-
goriana, Rzym

•  Dr Krzysztof Morta, Uni-
wersytet Wrocławski

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

•  Dr Krzysztof Morta, Uni-
wersytet Wrocławski (prze-
wodniczący)

•  Dr Magdalena Jóźwiak (se-
kretarz konferencji)

•  Mgr Łukasz Krzyszczuk, 
Uniwersytet Wrocławski

•  Dr Sławomir Torbus, Ewan-
gelikańska Wyższa Szkoła 
Teologiczna we Wrocławiu

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

•  Ks. dr hab. Paweł Wygralak, 
prof. UAM, dziekan Wy-
działu Teologicznego UAM 
,,Argumentacja biblijna w 
nauczaniu Cezarego z Arles 
o Trójcy Świętej”.

•  Ks. prof. dr hab. Norbet 
Widok (UO) ,,Biblijne pod-
łoże komentarza do Pater 
noster w „Katechezie mista-
gogicznej V” Cyryla Jerozo-
limskiego”

•  Ks. dr hab. Janusz Królikow-
ski, prof. UPJP II (UPJPII 
Kraków, WT w Tarnowie) 
,,Prologi św. Hieronima do 
Księgi Habakuka i egzege-
za”.

•  Ks. dr hab. Mateusz Potocz-
ny, prof. UO, dziekan Wy-
działu Teologicznego UO 
,,Znaczenie języka analogii 
w nauczaniu Ojców Syryj-
skich i jego wpływ na współ-
czesną teologię”. 

•  Ks dr, hab. Michał Kieling, 
prof. UAM ,,Znaczenie cha-
ryzmatów w Kościele na 
podstawie Homilii do I Listu 
do Koryntian Jana Chryzo-
stoma”.

•  Dr. Sławomir Torbus (Uwr) 
,,Opowieść o opętanych Ga-
dareńczykach (Mt 8:28-34) a 
tradycja ustna”

•  Ks. dr hab. Jan Klinkowski, 
prof. PWT we Wrocławiu 
,,Postać Tomasza Apostoła 
w tradycji biblijnej i apokry-
ficznej”

•  Siostra dr, hab. Joanna No-
wińska SM (UPJPII Kraków) 
on-line. ,,Formuły przymie-
rza w Apokalipsie św. Jana – 
złamanie schematu czy uję-
cie sensu ujęcia biblijnego?”

•  Ojciec dr. hab Waldemar 
Linke CP (UKSW)  ,,Teksty 
odautorskie w J na przykła-
dzie J 3, 16-21”. 

•  Dr hab. Lubomir Hampl 
(UŚ) on-line. Jak są wybrane 
somatyzmy odzwierciedlo-
ne w Biblii – żółć I jej odpo-
wiedniki terminologiczno-
-leksykalne na materiale 
czeskich i  polskich przekła-
dów w Piśmie Świętym?” 

•  Dr Anna Rambiert-Kwa-
śniewska (PWT we Wro-
cławiu)    ,,Chromatologia 
biblijna. Problem przekładu 
terminów związanych z ko-
lorami na przykładzie šāhōr/
melas”

•  Mgr Łukasz Krzyszczuk 
(BUWr) ,,Urias devotus et fide-
lis significat diabolum (Albert 
Wielki). Uriasz Hetyta jako 
typ diabła” 

•  Dr Krzysztof Morta (UWr) 
,,Ne laeteris Philisthea omnis 
tu – Iz 14,29 w przekładzie 
i tłumaczeniu św. Hieroni-
ma”

•  Dr Magdalena Jóźwiak 
(UWr)  ,,Hieronim ze Stry-
donu jako vir trilinguis na 
przykładzie komentarza do 
Iz 7, 10-16”

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI
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Rachmistrz spisowy to 
osoba, która przeszła prze-
szkolenie, zdała egzamin 
i  została zatrudniona przez 
urząd statystyczny do reali-
zacji spisu na terenie woje-
wództwa. Wyposażona ona 
została w  identyfikator ze 
zdjęciem, na którym widnieje 
imię i nazwisko rachmistrza, 
a  także numer identyfikato-
ra. Posiada także urządzenie 
elektroniczne – smartfon – 
z  którego odczytuje pytania 
spisowe i na którym zapisuje 
odpowiedzi respondentów.

Zanim wpuścimy rach-
mistrza do domu i  prze-
każemy mu informacje 
możemy sprawdzić jego 
tożsamość. Możemy to 
uczynić na dwa sposoby: 
poprzez aplikację: sprawdź 
tożsamość rachmistrza na 
stronie spis.gov.pl lub na 
infolinii 22 279 99 99. W obu 
przypadkach podając imię, 
nazwisko i  numer iden-
tyfikacyjny rachmistrza, 
którego chcemy sprawdzić. 

Wiele gmin opublikowa-
ło już listę rachmistrzów 
w  gazetach gminnych lub 
na stronie internetowej.

Nadal też prowadzony 
jest wywiad telefoniczny, któ-
ry przeprowadzi rachmistrz. 
Przypominamy, że dzwoni 
on z numeru 22 828 88 88 lub 
numeru infolinii  22  279 99 
99. Można również samemu 
zadzwonić na infolinię pod 
numer  22  279 99 99  (wew. 
1) i  wybrać opcję połącze-
nia z  rachmistrzem „spis na 
żądanie”. Wszystkie formy 
gwarantują taki sam - wyso-
ki - poziom bezpieczeństwa 
i  poufności zebranych da-
nych.

Przypominamy, że udział 
w badaniu, zgodnie z ustawą 
z 9 sierpnia 2019 r. o narodo-
wym spisie powszechnym 
ludności i  mieszkań w  2021 
r.,  jest obowiązkowy!  Pod-
stawową formą udziału 
w spisie jest samospis przez 
Internet  na stronie: spis.
gov.pl.  (ug)

Ksiądz Krzysztof podkreślił, 
że śmierć księdza prałata Hen-
ryka przyszła niespodziewanie 
i  za wcześnie, przekreślając 
wiele jego planów i  marzeń. 
Przytoczył również  fragment 
z  Listu do Rzymian  „Nikt 
zaś z  nas nie żyje dla siebie 
i nikt nie umiera dla siebie: je-
żeli bowiem żyjemy, żyjemy 
dla Pana; jeżeli zaś umieramy, 
umieramy dla Pana”. Ksiądz 
Guziałek mówił, jak wspania-
łym proboszczem był świętej 
pamięci ksiądz Henryk, trosz-
czącym się o  swoich parafian 
i  kościół. Podkreślał, że należy 
Bogu dziękować za dar jego 
życia i prosić Boga o łaskę nie-
ba dla niego. Ksiądz Krzysztof 
zakończył kazanie słowami 
poety ks. Jana Twardowskiego 
„Śpieszmy się kochać ludzi, tak 
szybko odchodzą”.

W piątek 4 czerwca uroczy-
stości pogrzebowa w  kościele 
rozpoczęły się od modlitwy 
różańcowej odmawianej przez 
rodzinę księdza Henryka, 
licznie zgromadzonych para-
fian, delegacje oraz kapłanów 
z diecezji kaliskiej, jak również 
z  archidiecezji poznańskiej. 
Mszy świętej pogrzebowej 
przewodniczyli: ks. bp Damian 
Bryl - ordynariusz kaliski, arcy-
biskup archidiecezji krakow-
skiej Marek Jędraszewski oraz 
wicedziekan dekanatu odola-
nowskiego ksiądz kanonik  Le-

szek Grodziński.
Homilię wygłosił arcybi-

skup archidiecezji krakow-
skiej Marek Jędraszewski, 
przyjaciel ks. Henryka, z któ-
rym wspólnie odbywali for-
mację seminaryjną. Arcybi-
skup przypomniał, jaką drogę 
jako kapłan przeszedł świętej 
pamięci ksiądz prałat, od mo-
mentu wspólnie przyjętych 
święceń kapłańskich udzie-
lonych 24 maja 1973 roku 
z  rąk arcybiskupa Antonie-
go Baraniaka, przez posługę 
jako wikariusz w  parafii p.w. 
świętej Barbary w  Odolano-
wie, następnie jako wikariusz 
parafii p.w. Chrystusa Króla 
w Ostrzeszowie. W roku 1985 
został proboszczem w parafii 
Podwyższenia Krzyża Świę-
tego w  Wyganowie. Następ-
nie w  1997 roku powrócił do 
kościoła p.w. świętej Barba-
ry w  Odolanowie Górce, aby 
przez 24 lata przewodniczyć 
jej jako proboszcz.

Ksiądz arcybiskup wspomi-
nał o  tym jakim człowiekiem 
był ksiądz Henryk, radosnym, 
pełnym zaangażowania na 
rzecz parafii, wspierający wie-
le inicjatyw religijnych. Wyli-
czał ile przez 48 lat kapłaństwa 
udzielił sakramentów świę-
tych. Podkreślał, że to, co mo-
żemy teraz zrobić dla naszego 
proboszcza, to modlić się o dar 
nieba dla niego.

Na zakończenie Euchary-
stii głos zabrał ks. bp Damian 
Bryl, ordynariusz kaliski, 
pożegnał zmarłego kapłana. 
Dziękował Bogu za dar jego 
życia, za dar kapłaństwa, 
dzięki któremu mógł swoim 
życiem głosić Chrystusa tym, 
którzy stanęli na jego drodze. 
Przypomniał również wszyst-
kim zgromadzonym w  ko-
ściele pogrążonym w bólu, że 
zgodnie z  naszą wiarą życie 
po śmierci zmienia się, ale 
się nie kończy. Podkreślał, że 
ksiądz prałat jest już w  tym 
lepszym świecie pełnym Bo-
żej miłości.

Głos zabrali również 
przedstawiciele władz - Ja-
nusz Szustkiewicz - Przewod-
niczący Rady GiM Odolanów, 
przewodnicząca odolanow-
skiego oddziału  Akcji Kato-
lickiej – Maria Skrzypińska, 
przedstawiciel Rady Parafial-
nej – Kazimierz Jurek  oraz 
sołtys Tarchał Wielkich – Elż-
bieta Tomczak. Odczytany 
został również list pierwsze-
go biskupa kaliskiego Stani-
sława Napierały, w  którym 
dziękował świętej pamięci 
księdzu Henrykowi za 48 lat 
pięknej posługi kapłańskiej 
w diecezji kaliskiej.

Zgodnie z  wolą księdza 
prałata Henryka Hołosia za-
wartą w  testamencie, trum-
na z  ciałem została złożona 
na cmentarzu parafialnym 
przy kościele p.w. św. Barbary 
w Odolanowie Górce.

  ReLacJe  

Ważne dla mieszkańców Ziemi Odolanowskiej Uroczystość  pogrzebowa ks iędza  Prałata  Henryka Hołos ia

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że z dniem 
23 czerwca 2021 r. rachmistrze terenowi, realizujący 
dotychczas zadania spisowe wyłącznie w formie wy-
wiadu telefonicznego, uzyskali zgodę na pracę w te-
renie, co oznacza, że będą mogli prowadzić wywiady 
bezpośrednie w miejscu zamieszkania osoby spisywa-
nej. Udział rachmistrza w tej formie zbierania danych 
jest dobrowolny.

W Boże Ciało 3 czerwca br. rozpoczęły się uroczysto-
ści pogrzebowe ks. Prałata Henryka Hołosia, probosz-
cza parafii p.w. Świętej Barbary w Odolanowie Górce. 
Uroczystości rozpoczęły się od wprowadzenia trumny 
z ciałem kapłana do świątyni. Mszy św. przewodniczył 
ksiądz kanonik Leszek Grodziński, wicedziekan deka-
natu odolanowskiego. Homilię wygłosił ksiądz kanonik 
Krzysztof Guziałek  - proboszcz parafii p.w. świętego 
Floriana w Pleszewie. 

Rachmistrzowie
w terenie

OSTATNIA (z ziemskich) dróg...

Ksiądz prałat mgr Henryk 
Hołoś urodził się 24.10.1948 
roku. Pochodził z  Wieruszo-
wa – Podzamcza z Parafii Na-
wiedzenia Najświętszej Maryi 
Panny. Święcenia kapłańskie 
przyjął w  Poznaniu 24.05.1973 
roku. Proboszczem parafii p.w. 
św. Barbary w Odolanowie zo-
stał ustanowiony 30.04.1997 
roku. Wcześniej, w  latach 
1985 - 1997 był proboszczem 
w Wyganowie. Posiadał tytuły 
kapelana Jego Świątobliwości 
- prałata i  kanonika honoro-
wego kapituły konkatedralnej. 
Był także dziekanem dekanatu 
odolanowskiego.
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Drogi ks. Henryku, pro-
boszczu parafii św. Barbary

   
    24 lata temu zostałeś 

powołany przez Ordyna-
riusza Diecezji Kaliskiej 
ks. bp Stanisława Napie-
rałę na proboszcza parafii 
św. Barbary w  Odolano-
wie, jednocześnie stałeś 
się asystentem parafial-
nym Akcji Katolickiej. 
Za nami prawie ćwierć 
wieku dobrej współpracy 
i  pracy w  służbie Bogu 
i bliźniemu. Jako duszpa-
sterz naszej parafii sta-
rałeś się pogłębiać życie 
religijne, dbałeś o  prze-
nikanie wartości ewan-
gelicznych. W swoich ho-
miliach bogatych w treści 
religijne przelewałeś 
prawdę i  miłość Bożą na 
parafian. Miałeś poczucie 
wielkiej odpowiedzialno-
ści za Kościół Święty i za-
wsze z  radością świad-
czyłeś o Chrystusie. 

Mówiłeś: „Tam gdzie 
Bóg jest na pierwszym 
miejscu – wtedy wszyst-
ko jest na swoim miej-
scu”. Jako dobry i oddany 

duszpasterz zjednałeś 
sobie parafian, a  my by-
liśmy dumni, że mamy 
takiego proboszcza. Ni-
gdy nie byłeś obojętny na 
problemy drugiego czło-
wieka, dlatego zawsze 
chętnie włączałeś się do 
podejmowanych inicja-
tyw przez Parafialny Od-
dział Akcji Katolickiej na 
rzecz niesienia pomocy 
potrzebującym. Za całe 
dobro otrzymane od Cie-
bie dzisiaj drogi księże 
Henryku Akcja Katolicka 
i  cała Wspólnota Para-
fialna pragnie Ci podzię-
kować: za wszystkie lata 
pracy w  naszej parafii, 
za odprawione msze św., 
za udzielone sakramenty 
święte, za to, że włącza-
łeś się w  organizację bali 
charytatywnych na rzecz 
ludzi potrzebujących, za 
to że z  Twojej inicjaty-
wy odbywały się biesia-
dy parafialne i  wieczory 
pieśni patriotycznej, za 
to że wspólnie i  co roku 
podejmowaliśmy osoby 
niepełnosprawne i  grupy 
pielgrzymkowe; za to że 

pamiętałeś o  bohaterach 
wojennych w  naszej pa-
rafii i  rokrocznie pierw-

szego września wzywałeś 
Ich do apelu przy obeli-
sku poległych i  za to, że 

w  naszej parafii zawsze 
były otwarte drzwi dla 
potrzebujących, którzy 
mogli korzystać m.in. 
z  punktu „Dar serca” 
przy probostwie. Nigdy 
nie byłeś obojętny na lu-
dzi dotkniętych tragedią 
czy kataklizmem – razem 
organizowaliśmy szybką 
pomoc dla powodzian czy 
pogorzelców. Rokrocznie 
staraliśmy się, aby dzieci 
z  rodzin niezamożnych 
mogły skorzystać z  dar-
mowej wycieczki, nie 
przeszkadzało Ci, gdy na 
placu przy probostwie 
dziesiątki osób odbierały 
dary żywnościowe z Cari-
tas i nie tylko.

Dziękujemy Ci za pięk-
ne uroczystości kościelne, 
za spotkania parafial-
ne i  diecezjalne, za to że 
starałeś się przygotować 
nasz kościół do zbliżają-

cej się rocznicy powoła-
nia parafii przez poma-
lowanie kościoła, remont 

probostwa i  wykonanie 
nowego parkingu przy 
cmentarzu. Dzięki Two-
jej radosnej osobowości 
i  wielkiemu zaangażowa-
niu tętniło życie w naszej 
parafii. Drogi ks. Hen-
ryku – jak sam mówiłeś, 
że śmierć przychodzi 
zawsze nie w  porę – do 
Ciebie śmierć przyszła też 
nie w porę, bo przecież za 
niespełna rok będziemy 
obchodzić 50-tą rocznicę 
powołania naszej parafii, 
która została powołana 1 
stycznia 1972 r. dekretem 
arcybiskupa Antoniego 
Baraniaka. W  maju 2022 
r. obchodziłbyś 25-lecie 
duszpasterzowania w  na-
szej parafii, a  24 maja 
2023 roku 50-lecie swoje-
go kapłaństwa. Fizycznie 
nie będzie Cię już z nami - 
ale wierzymy - że z Domu 
Ojca Niebieskiego ducho-
wo pozostaniesz z  nami 
na zawsze.

    Dzisiaj Akcja Kato-
licka i  cała Rodzina Pa-
rafialna stoi przy Tobie 
pogrążona w  wielkim 
smutku i  z  bólem ser-
ca żegna Cię czcigodny 
pasterzu naszej parafii. 
Księże Henryku ! – na za-
wsze pozostaniesz w  na-
szych sercach, dziękuje-
my Ci za cały apostolat, 
dziękujemy Dobremu 
Bogu, że dał nam takiego 
duszpasterza i  prosimy 
Panie Boże Wszechmo-
gący: otwórz bramy Swo-
jego Królestwa i przyjmij 
naszego ks. Henryka Ho-
łosia do siebie.

                                                                                                     
Spoczywaj w pokoju i do 

zobaczenia !
   

Prezes POAK
Maria SKRZYPIŃSKA

Odolanów, 04.06.2021 r.

Ks. proboszcz parafii św. Barbary w Odolanowie Górka, kano-
nik, prałat, dziekan Henryk Hołoś odszedł do Pana rankiem 
29 maja 2021 roku. Miał 73 lata.

WSPOMNIENIE

WSPOMNIENIE

WSPOMNIENIE

WSPOMNIENIE

WSPOMNIENIE

WSPOMNIENIE

WSPOMNIENIE

WSPOMNIENIE

Niósł 
RADOŚĆ CHRYSTUSA
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W Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Odolanowie 
przeprowadzony został pierw-
szy etap szczepień uczestników 
oraz ich rodziców, opiekunów. 
Związane to było ze  zwiększa-
niem dostępności i przyśpie-
szaniem procesu szczepień 
przeciw COVID-19 dla osób 
z niepełnosprawnością oraz 
wprowadzeniem możliwo-
ści szczepień w placówkach 
wsparcia.

Lista osób zaszczepianych 
przygotowana została w opar-

ciu o indywidualne deklaracje 
chęci zaszczepienia przez oso-
by z niepełnosprawnością i/lub 
ich rodziców oraz opiekunów, 
jak również w odniesieniu do 
aktualnego stanu zdrowia i 
ewentualnych przeciwwska-
zań.      W sumie w przeprowa-
dzonej akcji zaszczepionych 
zostało 28 osób. Pozostałą 
większość osób zaszczepiała się 
samodzielnie, we własnym za-
kresie. Kolejny etap szczepień 
zaplanowany jest na dzień 30 
czerwca 2021 roku.  (zaw)

  FOtORePORtaż  

S z c z e p i e n i a  o s ó b  z  n i e p e ł n o s p r a w n o ś c i ą  w  O d o l a n o w i e

BĘDZIE (po prostu)
BEZPIECZNIEJ
BĘDZIE (po prostu)
BEZPIECZNIEJ
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Po pandemicznej przerwie 
w startach młodzi kolarze zno-
wu się ścigają. Jakiś czas temu 
rozpoczęto sezon  w Szwacinie, 
gdzie  wystartowanow zawo-
dach pn.  ,,Szukamy następców 
olimpijczyków”. 

Mimo skromnej reprezen-
tacji kolarze Czempiona Świe-

ca zaprezentowali się bardzo 
dobrze. W  kategorii chłop-
ców z  rocznika 2010 - Hubert 
Aleksyjenko zajął III miejsce, 
w roczniku 2009 Dawid Szew-
czyk był IV. Adrian Lesiewicz 
w  rywalizacji rocznika 2008 
ukończył wyścig na siódmym 
miejscu.  (boś)

Na dobrym IV miejscu 
uplasowali się uczniowie 
szkoły z  Wierzbna, podczas 
turnieju, który odbył się 28 
maja w  Ostrowie Wielkopol-
skim na boisku przy Szkole 
Podstawowej nr 6.   Drużyna 
z Wierzbna to chłopcy z rocz-
nika 2008 i młodsi 

Świetnie zagrał lider ze-

społu i  kapitan Adam Jac-
kowski, który jest ,,playmake-
rem” zespołu.  Równie dobrze 
w  bramce spisywał się Paweł 
Dolata, a  także w polu Maciej 
Cierpka. Pozostali zawodnicy 
to: Marcin Brążewski, Artur 
Jurek, Wiktor Maciągowski, 
Bartosz Klimek, Paweł Strze-
lec i Jakub Modrzyński.  (tsr)

Bartosz, zwyciężył w  dwóch 
bardzo trudnych i  wyczerpu-
jących pojedynkach,  a  były to 
nieprawdopodobnie wyrównane 
walki i  o  triumfie zadecydował 
charakter i siła woli. Rywale oka-
zali się świetnie przygotowani 
i  zdeterminowani. W  półfinale 
pokonał Sebastiana Borkowskie-
go (Fight Point Biała Podlaska). 
Sebastian zaczął walkę bardzo 
mocno i  agresywnie rzucił się 
do pracy prowadząc na punkty 
na początku walki, jednak Bar-
tosz odparł szturm i  w  połowie 
drugiej rundy prowadził już na 
punkty. Przewagi nie oddał do 
końca pojedynku. Zwyciężył 3:0.

Finał to batalia ze świetnie 
walczącym Mateuszem Gunią 
(Klub Sportowy Dragon Stara-
chowice). Walka była również 
bardzo wyrównana i  oscylowała 
wokół remisu.  Mistrz z  Odola-

nowa w pierw-
szej rundzie 
przyjął mocne 
kopnięcie na 
tułów i  był na-
wet liczony, 
ale przetrwał 
kryzys i  nie 
odpuszczał 
p r z e c i w n i -
kowi na krok. 
Później oglądali-
śmy już Bartosza 
w  roli głównej, 
punktującego 
i  wypełniają-
cego w  100 pro-
centach założenia 
taktyczne. Zwycię-
żył walkę stosun-
kiem głosów 3:0!

W  mistrzostwach udział 
wzięła także Weronika Gar-
backa, która startowała w  ka-

tegorii -60kg junior młodszy. 
Przegrała pojedynek finałowy 
z  utytułowaną Oliwią Głodek 
(Max Boxing Klub Nowa Sól). 
Była w  dość trudnej sytuacji 
ponieważ dwa tygodnie wcze-
śniej przegrała z  Oliwią przed 
czasem. W  tym starciu jednak 
postawiła twardsze warunki 
swojej rywalce.  Przeciwniczka 
po raz drugi okazała się  jednak 
lepsza. Weronika przegrała 
0:3..

Bartosz Sikora swój zna-
komity rok za-

kończy startem 
z  orłem na pier-
si -  w  mistrzo-
stwach Europy, 

które odbędą się w  listopadzie 
w Czarnogórskiej Budvie.  (s)

Kolarze Championa Świeca na starcie

Zagrali w półfinale ORLIK 2021

Młodzi kolarze liczą, że pójdą śladami tych, którzy w najważniejszych 
wyścigach zwyciężają...Kolejny dobry występ zanotowali odolanowscy kickbokserzy.

B a r t o s z  S i k o r a  z  k o l e j n y m  t y t u ł e m  m i s t r z a  P o l s k i

Świetną dyspozycję potwierdził Bartosz Sikora (Cen-
ter-Team Odolanów) podczas Mistrzostw Polski w naj-
trudniejszej formule kickboxingu jaką jest K-1. Zawody 
odbyły się w Legnicy, a zdolny odolanowianin startował 
w kategorii junior młodszy – 63,5 kg.

ZŁOTO
w formule K-1
ZŁOTO
w formule K-1

nowa w pierw-
szej rundzie 
przyjął mocne 
kopnięcie na 
tułów i  był na-
wet liczony, 
ale przetrwał 
kryzys i  nie 
odpuszczał 
p r z e c i w n i -
kowi na krok. 
Później oglądali-
śmy już Bartosza 
w  roli głównej, 
punktującego 
i  wypełniają-
cego w  100 pro-
centach założenia 
taktyczne. Zwycię-
żył walkę stosun-
kiem głosów 3:0!

0:3..
Bartosz Sikora swój zna-

komity rok za-
kończy startem 
z  orłem na pier-
si -  w  mistrzo-
stwach Europy, 

Kolejny dobry występ zanotowali odolanowscy kickbokserzy.

Świetną dyspozycję potwierdził Bartosz Sikora (Cen-
ter-Team Odolanów) podczas Mistrzostw Polski w naj-
trudniejszej formule kickboxingu jaką jest K-1. Zawody 
odbyły się w Legnicy, a zdolny odolanowianin startował 
w kategorii junior młodszy – 63,5 kg.
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Pięciokrotnie stawali na po-
dium  młodzi zapaśnicy ZUKS 
Bartosz Odolanów, którzy wy-
startowali w  V Memoriale im. 
Henryka Półtoraka w Poznaniu 
w  zapasach w  stylu wolnym 
i  klasycznym oraz minizapa-
sach. W  sumie w  tej prestiżo-
wej imprezie wzięło udział 256 
zawodników.
Na trzecim stopniu podium 
stawali: kat 23 kg Jakub Peliak, 
kat 23 kg Błażej Peliak, kat. 25 
kg Hanna Szewczyk, kat 37 kg 
Dawid Nowak, kat 52 kg Kinga 
Wojciechowska.  (k)

Z dobrej strony zaprezentowali się młodzi piłkarze z Wierzbna na turnie-
ju w Ostrowie Wielkopolskim.

Bartosz Sikora (Center-Team Odola-
nów) zwyciężył w finale mistrzostw Pol-
ski juniorów młodszych w K-1 w Legnicy.

V  M e m o r i a ł  H e n r y k a  P ó ł t o r a k a  w  z a p a s a c h  z  o k a z j i  D n i a  D z i e c k a

Podium razy 5
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Zachęcamy do instalowania
aplikacji eKurenda

i systemu ostrzegania MultiSms.
To nic nie kosztuje!

    

Szanowni Mieszkańcy burmistrz Gminy i Miasta Odolanów
wychodząc naprzeciw Waszym potrzebom

udostępnia bezpłatną aplikację eKurenda oraz system MultiSMS.
Dzięki tym aplikacjom najważniejsze urzędowe informacje

otrzymacie Państwo natychmiast po ich zamieszczeniu przez Urząd.

Wystarczy tylko posiadanie smartfona lub tabletu
z dostępem do internetu.

Dzięki tym aplikacjom będziemy mogli przypomnieć Państwu
o zbliżającym się terminie płatności podatku czy śmieci.

Poinformujemy o wydarzeniach odbywających się na terenie gminy.
   

Aplikacja ekurenda służy do odczytu kurendy przekazywanej osobie 
przez mieszkańców danego sołectwa.

Mieszkańcy instalują aplikację i wpisują nazwę swojego sołectwa.
Gmina umieszcza równocześnie w aplikacji treści kurend.

Aplikacja powiadamia użytkownika o nowych kurendach,
do których użytkownik ma szybki i łatwy dostęp w swoim telefonie.
   Natomiast wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości SMS

pozwoli na indywidualny kontakt z Państwem
w razie przeoczenia terminu płatności.
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Znajdź 5 szczegółów różniących obrazki

Labirynt

Wykreślanka

Pokoloruj mnie

Krzyżówka

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą hasło.

Rozwiązanie krzyżówki z nr 5/2021 – hasło:  LATO 2 3 4 5 61
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ądow

schnie
na

obrazie

duży
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Warsztaty Naukowe Lato 
z  Helem organizowane są od 
1985 roku przez pracowni-
ków Zakładu Fizyki Niskich 
Temperatur w  Odolanowie 
Instytutu Fizyki Molekularnej 
PAN w Poznaniu. Wszystko co 
dzieje się w Odolanowie zwią-
zane z fizyką ma źródło w ge-
nialnym pomyśle prof. Jana 
Stankowskiego(1934-2009) aby 
stworzyć pracownię naukową 
przy „rzece helu” jak mawiał. 
I  tak się stało w 1977 roku po-
wstaje jedyna placówka na-
ukowa PAN na terenie zakładu 
przemysłowego PGNiG S.A. 
w Odolanowie potocznie zwa-
ne KRIO. PGNiG jest wyjąt-
kowym zakładem, który jako 
jedyny w  Europie, a  jednym 
z  siedmiu na świecie na skalę 
przemysłową skrapla najzim-
niejszą ciecz kriogeniczną 
na Ziemi hel 4.2K (-269C ), 
stąd ta „rzeka helu”. A  „Lato 
z  Helem” to pomysł studen-

tów fizyki Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza Tomasza 
Stankowskiego i  Antoniego 
Wójcika, którzy w  1985 roku 
stwierdzili, że obozy różdż-
karskie , na które jeździli nie 
spełniały ich oczekiwań na-
ukowych w  ramach Koła Na-
ukowego, zaproponowali, aby 
obóz studencki zorganizować 
w  Odolanowie. Bardzo to się 
spodobało prof. Janowi Stan-
kowskiemu, dla którego praca 
z młodymi ludźmi zawsze była 
bardzo ważna i to dla nich od-
woływał wszystkie spotkania 
i wyjazdy i zajmował się fizyką 
i  jej wykładaniem, tłumacze-
niem i  eksperymentowaniem 
w czasie Lata z Helem w Odo-
lanowie. Przez ćwierć wieku 
był kierownikiem naukowym 
Warsztatów i  jego głównym 
moderatorem. Prof. Jan Stan-
kowski przez całe życie robił 
to co kochał – mógł się zaj-
mować fizyką, a w szczególny 
sposób popularyzował ją na 
Warsztatach Naukowych Lato 
z  Helem za co w  2009 roku 
otrzymał Medal im. Krzyszto-
fa Ernsta przyznawany przez 
Polskie Towarzystwo Fizycz-
ne. Idee prof. Jana Stankow-
skiego kontynuują pracownicy 
Zakładu Fizyki Niskich Tem-
peratur organizując kolejne 
Lata z Helem.

Z  powodu pandemii koro-
nawirusa COVID 19 organiza-
torzy nie byli w stanie przewi-
dzieć wcześniej, że zniesione 
będą niektóre restrykcyjne 
obostrzenia, więc po raz drugi 
impreza odbędzie się on-line. 
Miejmy nadzieję, że w  roku 
2022 wszystko wróci do nor-
my i najzdolniejsi młodzi fizy-
cy z całej Polski i wybitna ka-
dra naukowa zjadą do grodu 
nad Baryczą.  (p)

P o d  p r a s o w y m  p a t r o n a t e m  „ D z w o n k a  O d o l a n o w s k i e g o ”

RAZ jeszcze ON-LINE,
ale bardzo ciekawie i naukowo...
RAZ jeszcze ON-LINE,
ale bardzo ciekawie i naukowo...

XXXVII WARSZTATY NAUKOWE LATO Z HELEM
„Fizyka wokół nas” na kanale e   Nauka 5.0

28 czerwca - 9 lipca 2021

Organizatorzy:
Instytut Fizyki Molekularnej PAN Poznań

Zakład Fizyki Niskich Temperatur Odolanów
Komitet Fizyki PAN Warszawa

www.ifmpan.poznan.pl/latozhelem/
www.facebook.com/latozhelem

Zwiastun Warsztatów

prof. dr. hab. Zbigniew Trybuła
prof. dr hab. Wojciech Kempiński
Instytut Fizyki Molekularnej PAN

Poznań Odolanów

„Fascynujący hel w Odolanowie”
28 czerwca
(poniedziałek)

godz. 17.00

Wykład Inauguracyjny

prof. dr hab. Wojciech Nawrocik
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań „Fizyka dla nas i środowiska”

29 czerwca
(wtorek)

godz. 17.00

prof. dr hab. Józef Spałek
Uniwersytet Jagielloński Kraków „Opowieść nie całkiem ko(s)miczna o wodorze i helu”

30 czerwca
(środa)

godz. 17.00

prof. dr hab. Maciej Krawczyk
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań

„Od magnesów przez skrymiony i fale spinowe do
kryształów czasowo-przestrzennych – krótko

o magnonice”

1 lipca
(czwartek)

godz. 17.00

prof. dr hab. Szymon Malinowski
Uniwersytet Warszawski „Klimat – jak to działa”

2 lipca
(piątek)

godz.17.00

dr inż. Maciej Kamiński
Politechnika Poznańska

„Nanomodyfikacja, czyli do czego nam służyć 
skaningowy mikroskop tunelowy?”

5 lipca
(poniedziałek)

godz. 17.00

dr Konrad Kapcia
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań

„Bozony i fermiony: elektronowe randki 
i kwantowy wiatr”

6 lipca
(wtorek)

godz.17.00

prof. dr hab. Antoni Wójcik
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań „Czy spadek ciał może być intrygujący?”

7 lipca
(środa)

godz. 17.00

dr hab. Piotr Kuświk prof. IFM PAN
Instytut Fizyki Molekularnej PAN Poznań „Technologia wytwarzania nanostruktur”

8 lipca
(czwartek)

godz. 17.00

dr Łukasz Lindner
Instytut Fizyki Molekularnej PAN Poznań „Quo Vadis Hydrogen?”

9 lipca
(piątek)

godz. 17.00

Sponsorzy:

Patronat:

Patronat medialny:

XXXVII WARSZTATY NAUKOWE LATO Z HELEM

„Fizyka wokół nas” na kanale   Nauka 5.0
28 czerwca - 9 lipca 2021 godz. 17.00

Wykładowcy z całej Polski, wykłady na żywo, możliwość zadawania pytań
na koniec każdego wykładu pytanie, za poprawną odpowiedź pierwsze 5 osób otrzyma pamiątkowe koszulki

latozhelem2020@gmail.com

Czekamy i zapraszamy online

Organizatorzy:
Instytut Fizyki Molekularnej PAN Poznań

Zakład Fizyki Niskich Temperatur Odolanów
Komitet Fizyki PAN Warszawa

www.ifmpan.poznan.pl/latozhelem/
www.facebook.com/latozhelem

Sponsorzy      Patronaty Patronat medialnyy

Od 2001 roku kierownikiem Warsztatów ,,Lato z Helem” jest mgr 
Małgorzata Trybuła, żona prof. dr hab. Zbigniewa Trybuły,dyrekto-
ra Instytutu Fizyki Molekularnej PAN. Pani Małgorzata od dziecka 
związana jest z nauką, z fizyką w szczególności. Jej, nieżyjący ojciec, 
wybitny człowiek nauki prof. Jan Stankowski, który przez całe życie 
robił to co kochał – mógł popularyzować swoją dziedzinę m.in. na 
Warsztatach Naukowych ,,Lato z Helem”  w Odolanowie za co w 2009 
roku otrzymał Medal im. Krzysztofa Ernsta przyznawany przez Pol-
skie Towarzystwo Fizyczne. Idee prof. Jana Stankowskiego kontynu-
ują pracownicy Zakładu Fizyki Niskich Temperatur organizując ko-
lejne ,,Lata z Helem”. 




