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Czytaj
na str. 3

rozmowa z Julią BEK z Bonikowa – utalentowaną 
wokalnie jedenastolatką, artystką z mocnym głosem

i wielkimi marzeniami
Już jako mała dziewczynka (4-5 letnia – 
przyp. KM), rozwijałam się muzycznie, a 
w domu rozgrywały się wielkie koncerty 
z moim udziałem.
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OGŁOSZENIE
Gmina i Miasto Odolanów  informuje, że zadanie inwestycyjne  pn. 

„Przebudowa drogi gminnej nr 796413P w Gorzycach Małych” (dz.nr 
170,obręb Gorzyce Małe), dł. 0,257 km, szer.4m, nawierzchnia asfaltowa, 
realizowana jest przy współfi nansowaniu z budżetu Województwa Wielko-
polskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Pozna-
niu),ze środków przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywa-
cją i poprawą jakości gruntów rolnych. 

Planowane zakończenie wykonania zadania do dnia 15.10.2021 r.  

Zapraszamy mieszkańców Gminy 
i  Miasta Odolanów na bezpłatne bada-
nia laryngologiczne w ramach Programu 

Profilaktyki Nowotworów Głowy i  Szyi. 
Wymagane są dane: imię i  nazwisko, nr 
PESEL, adres zamieszkania i nr. telefonu.

Wojewoda Michał Zieliński podpi-
sał kolejne umowy z wielkopolskimi sa-
morządowcami w  ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycje 
realizowane w  ramach podpisywanych 
umów dotyczą rozbudowy, budowy lub 
przebudowy dróg w gminach: Blizanów, 
Kostrzyn, Odolanów, Opatówek, Swa-
rzędz oraz powiecie konińskim i kroto-

szyńskim. Do beneficjentów trafi ponad 
17 mln zł.

Gmina i  Miasto Odolanów, którą 
podczas podpisania umowy reprezen-
tował burmistrz Marian Janicki przy 
kontrasygnacie zastępcy skarbnika GiM 
Odolanów Marty Kosnowicz, otrzyma-
ła w ramach dofinansowania kwotę 537 
000 zł! Środki te zostaną przeznaczo-
ne na przebudowę drogi gminnej nr 
796344P ul. Franciszka Sójki w Odolano-
wie.

Celem Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg jest przede wszystkim przy-
spieszenie powstawania nowoczesnej 
i  bezpiecznej infrastruktury drogowej 
na szczeblu lokalnym. Program to także 
wsparcie realizacji zadań na drogach za-
rządzanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego.

Jego efektem jest poprawa bezpie-
czeństwa drogowego, zmniejszenie 
liczby wypadków drogowych, poprawa 
płynności ruchu, a także redukcja zanie-
czyszczeń i hałasu.  (uw)

W Ostrowie Wielkopolskim w obec-
ności wicemarszałka Województwa 
Wielkopolskiego Krzysztofa Grabow-
skiego zostały podpisane umowy na 
udzielenie Gminie i  Miastu 
Odolanów dotacji w  kwocie 
26.565,00 zł na zakup i montaż 
zbiornika na wodę deszczową 
wraz z  możliwością dystrybu-
cji w miejscowości Świeca oraz 
w kwocie 25.366,00 zł  na zakup 
i  montaż zbiornika na wodę 
deszczową wraz z możliwością 
dystrybucji w miejscowości Ra-
czyce

   Gminę i Miasto Odolanów 
reprezentował zastępca bur-
mistrza Jan Prokop oraz skarb-
nik Beata Gościniak.

Wsparcie finansowe współfinanso-
wane jest przez Samorząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego w ramach progra-
mu pn.”Deszczówka”.

Akademia Języków Obcych Easy En-
glish, Odolanowski Dom Kultury przyj-
muje zapisy  na bezpłatny kurs j. angiel-
skiego  w  grupach min. 12 osobowych. 
Uczestnik kursu   otrzymuje bezpłatne 
materiały szkoleniowe, certyfikat i  za-
świadczenie po ukończeniu kursu. Kurs 
jest bezpłatny.

Szczegóły: Opcja 1 osoby w wieku 25-
73 lata, wykształcenie maksymalnie śred-
nie, osoby pracujące, bezrobotne, bierne 
zawodowo, długość kursu 90 godzin ze-
garowych. Opcja 2 osoby od 18 do 73 lat, 
wykształcenie maksymalnie średnie. pra-
cujące, bezrobotne, bierne długość kursu 
90 godzin zegarowych. Opcja 3 osoby od 18 
do 73 lat, wykształcenie nie ma znaczenia, 
pracujące, bezrobotne, nie można mieć 
swojej działalności, mogą być osoby pra-

cujące w  tej samej firmie, długość kursu 
90godzin zegarowych,

Zapisy i  informacje udziela sekre-
tariat Odolanowskiego Domu Kultury 
stacjonarnie lub telefonicznie 62-733-13-
08. Zgłoszenia przyjmowane są według 
kolejności wpływu. Liczba miejsc ogra-
niczona. Na zgłoszenia czekamy do dnia 
30 sierpnia br. Rozpoczęcie kursu wrze-
sień br.  (odk)

W  Centrum Integracji Społecznej 
przy bardzo dużym zainteresowaniu 
słuchaczy, odbyło się spotkanie z  Kata-
rzyną Pawłowską, trzykrotną mistrzy-
nią świata w kolarstwie torowym. Mode-
ratorem był red. Piotr Młoczyński, autor 
albumu pt.: ,,Niebiańscy Olimpijczycy 
z  Południowej Wielkopolski”, w  któ-
rym oczywiście nie zabrakło rozdziału 
o  wybitnej polskiej kolarce, olimpij-
ce z  Igrzysk Olimpijskich w  Londynie 
(2012).

Podczas ponad godzinnego spotkania 
dowiedzieliśmy się, między innymi, jak 
przebiegała sportowa kariera Pawłowskiej 

oraz jak odnosić sukcesy, unikać przetre-
nowania,  poradzić sobie z  depresją po 
ukończeniu zawodów. Okazało się także, 
że kobiece kolarstwo, nawet to zawodowe 
nie jest sowicie opłacane i po zakończeniu 
kariery, zawodniczki muszą odnaleźć się 
na rynku pracy. 

Katarzyna Pawłowska została trener-
ką i  menadżerem i  chce wychować ko-
lejnego olimpijczyka, być może z Ziemi 
Odolanowskiej, bo od pewnego czasu 
jest mieszkanką gminy Odolanów.  

Natalia ORLIKOWSKA

Tradycją w parafii św. Barbary na odo-
lanowskiej Górce już się stało, iż w święto 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
15 sierpnia odbywają się dożynki parafial-
ne. Punktualnie o godzinie 11 ks. kanonik 
Tadeusz Kaczmarek  przed wejściem do 
kościoła powitał przybyłych uczestników 
uroczystości i po krótkiej modlitwie wszy-
scy w procesji weszli do kościoła gdzie roz-
poczęła się  msza św. celebrowana przez 
ks. proboszcza. 

W swej homilii ks. Tadeusz Kaczmarek 
nawiązał najpierw do uroczystości Wnie-
bowstąpienia Matki Bożej Królowej Polski 
oraz Święta Wojska Polskiego a następnie 
mówił o  rolniczym trudzie i  walce gdzie 
trzeba było walczyć bronią i ziemią o chleb 
powszedni,  szczególnie  tym bardziej na-

leżą się Panu Bogu i rolnikom szczególne 
podziękowania za zebrany plon jaki został 
zebrany. Następnie starostowie dożynek 
wszystkich  wiosek parafii Gorzyc Małych, 
Huty, obu Świec,  Tarchał Wielkich oraz 
Odolanowa - Górki   złożyli dary ołtarza 
w  postaci wieńców i  chleba upieczonego 
z tegorocznych zbiorów. 

  
Henryk WŁODAREK

Bezpłatne badania laryngologiczne 

Ponad pół miliona na ul.  F. Sójki

Na ,,łapanie wody”

Angielski za darmo!

3-krotna mistrzyni świata w CIS!

Dziękowali  za zbiory

Badania są skierowane do osób, 
które spełniają następujące kryteria:
•  są w wieku 40-65 lat
•  mają niepokojące dolegliwości ze 

strony jamy ustnej, uszu, gardła, 
nosa, krtani lub palą papierosy lub 
nadużywają alkoholu.

Termin badania w Odolanowie został 

wyznaczony na 18 września od godziny 
10.00. Rejestracja pod nr tel: 62 620 08 81 
- Urząd Gminy i Miasta Odolanów.  Ba-
dania odbędą się w budynku Dziennego 
Domu SENIOR+  - ul. Dworcowa 2 (bu-
dynek dworca PKP)

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Gmina i Miasto Odolanów pozyskuje nowe środki finansowe!

Od lewej: wojewoda wielkopolski Michał Zieliński, 
zastępca skarbnika GiM Odolanów Marta Kosno-
wicz i burmistrz GiM Odolanów Marian Janicki.

Spotkanie z kolarką Katarzyną Pawłowską cie-
szyło się dużym zainteresowaniem.

Trzykrotna mistrzyni świata chętnie odpowiada-
ła na wszystkie pytania...

Pamiątkowe zdjęcie proboszcza z parafianami 
parafii św. Barbary.

Od lewej: skarbnik GiM Odolanów Beata Gościniak, zastęp-
ca burmistrza GiM Odolanów Jan Prokop i wicemarszałek 
Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. 

MARII STYLE
STOŁY I KRZESŁA

Boników ul. Długa 11
tel. 605 562 501, 693 483 124
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Julio, gratuluję zakwalifiko-
wania się do drugiego etapu II 
Konkursu Dziecięcych Talen-
tów Polskiego Radia Dzieciom. 
Opowiedz, jak przebiegał sam 
konkurs, a także przesłuchania, 
by się do niego dostać.

- W  dniach 18-19 czerwca 
w Studiu Polskiego Radia im. W. 
Szpilmana w  Warszawie odbyły 
się przesłuchania dzieci zakwa-
lifikowanych do II etapu II Kon-
kursu Dziecięcych Talentów Pol-
skiego Radia Dzieciom. Spośród 

700 nadesłanych zgłoszeń, które 
odbywały się online, jury z Rok-
saną Węgiel, Jerzym Petersbur-
skim Juniorem, Darią Druzgałą 
i  Marcinem Kusym  w  składzie, 
wybrało 79 dzieci – to właśnie 
one zostały zaproszone na prze-
słuchania na żywo. A wśród nich 
byłam ja! Wystąpiłam z utworem 
Nicole Kulesza „Co się śni niewi-
domym”. Dalsze wyniki konkur-
su niestety nie były dla mnie po-
myślne, tym razem się nie udało, 
ale to nic, to dopiero początek. 
Jestem i  tak dumna z  siebie, że 
spotkało mnie takie wyróżnie-

nie i  możliwość uczestniczenia 
w drugim etapie tego konkursu.

Jakie emocje towarzyszyły ci 
przed samym wejściem na sce-
nę?

- Przed wejściem czułam 
stres, jednak gdy zobaczyłam 
z jaką zabawą podchodzi do tego 
reszta uczestników, to poczułam 
się pewniej i  również zaczęłam 
traktować to jako zabawę.

Jak wyglądało to wszystko od 
kulis? Coś zaskoczyło?

  - Sala jest ładnie wyposażo-
na w  nowoczesny sprzęt audio, 
zostały przygotowane miejsca 
zarówno dla rodziny, tj. krzesła, 
jak i dla uczestników, tj. koloro-
we pufy. Każdy dostał na wejście 
przydzielony numerek i  gąbkę 
na mikrofon, co jakiś czas były 
wejścia na żywo na antenę, cały 
przebieg konkursu odbył się on-
line.

Co będziesz najchętniej 
wspominała z  udziału w  tym 
konkursie?

- Największym przeżyciem 
była wyprawa do naszej stoli-
cy – pięknej Warszawy, w której 
nigdy wcześniej nie byłam oraz 
osobiste spotkanie z  jurorami, 
których miałam zaszczyt poznać 
osobiście, a w szczególności Rok-
sanę Węgiel.

To jest 
twoje naj-
w i ę k s z e 
m u z y c z n e 
osiągnięcie, 
czy masz już 
jakieś na 
koncie?

- Zde-
c y d o w a -
nie jest to 
największe 
z  dotychcza-
sowych moich 
osiągnięć, bo 
wszystkie inne do tej 
pory były w  ramach występów 
i  konkursów szkolnych, wystę-
pów w Domu Kultury w Odo-
lanowie czy okolicznych im-
prez, tj. Dni Bonikowa, Dni 
Odolanowa, czy Gwiazdka 
na Rynku

Wróćmy do po-
czątków… Jak to się 
wszystko zaczęło? 
Kiedy po raz pierw-
szy mała Julka 
chwyciła mi-
krofon i  zaczęła 
śpiewać? 

- Już jako 
mała dziewczyn-
ka (4-5 letnia 
– przyp. KM), 
rozwijałam się 
m u z y c z n i e , 
a  w  domu rozgrywały się wiel-
kie koncerty z moim udziałem. 
W  muzycznej drodze na co 
dzień wspiera mnie moja ro-
dzina, najbardziej mama i dzia-
dek, który także jest uzdolniony 
wokalnie. Ale nie byłoby tego 
wszystkiego bez pani Pauli Bą-
kowskiej Pływaczyk, bo to ona 
uczy mnie śpiewu w Domu Kul-
tury i to dzięki niej zgłosiłam się 
do tego konkursu.

Twój muzyczny idol to? 
- Głównie interesuje się 

muzyką zagraniczną Anne 
Marie, Ava Max, Zara Larsson 
itd. a z polskich  wykonawców: 
Cleo, Margaret, Sylwia Grzesz-
czak, Sylwia Przybysz. Cenię 
ich za to, że mimo młodego 
wieku tak dużo osiągnęli, ich 
utwory są pełne emocji.

Jeśli w  wolnym czasie nie 
śpiewasz, to najchętniej co ro-
bisz?

- Lubię wtedy spędzać czas 
ze swoim pieskiem, wychodzić 
z  nim na spacery, bawić się za-
bawkami bądź trenować z  nim 
komendy.

Swoje dalsze plany wiążesz 
z  muzyką? Piosenkarka to wy-
marzony zawód dla ciebie? 

- Na tę chwilę mogę powie-
dzieć, że chciałabym być piosen-
karką, dożę do tego celu, jednak 
nie wiem jak wszystko się poto-
czy.

Dziękuję bardzo za rozmo-
wę i życzę wytrwałości!

Rozmawiała:
Katarzyna MACIEJEWICZ

Była pierwszy raz w Warszawie i na pewno będzie tam wracać...
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Czas wydarzeń

W  Kaczorach, gdzie w 2019 
roku powstała Otwarta Strefa 
Aktywności, doszło do aktów 
wandalizmu. Nieznani sprawcy 
regularnie niszczą i zaśmiecają 
teren strefy, dewastują meta-
lowy płot wokół placu zabaw, 
przewracają kosze na śmieci 
czy łamią drzewka. Prosimy 

wszystkich mieszkańców, któ-
rzy zauważą jakiekolwiek akty 
wandalizmu na terenie Gminy 
i Miasta Odolanów o stanowczą 
reakcję – nie bądźmy obojętni! 
Wszelkie naprawy gmina musi 
sfinansować z własnego budże-
tu, tym samym wydatkować 
środki, które można spożytko-
wać na inne potrzeby.  (w)

… szkolnym odbyła się na-
rada władz samorządowych 
Gminy i  Miasta Odolanów 
z dyrektorami placówek oświa-
towych. Omawiane były kwe-
stie przygotowań do nowego 
roku szkolnego 2021/2022. 
Burmistrz Gminy i  Miasta 
Odolanów Marian Janicki 
wraz z zastępcą Janem Proko-
pem wręczyli także dyrekto-
rom nowe angaże.  (w)

Członkowie  ,,Klubu Rodzi-
na CIS" w Odolanowie wyjecha-
li na wycieczkę do Warszawy. 
Brali w  niej udział beneficjen-
ci stowarzyszenia, seniorzy 
z Dziennego Domu Senior+ w, 
członkowie klubu oraz zaprzy-
jaźnione z  tymi organizacjami 
osoby. 

Jadąc do stolicy, zatrzyma-
no w  miejscowości Niepoka-
lanów, gdzie zwiedzano tam-
tejszą bazylikę i  Muzeum im. 
Maksymiliana Kolbe. W stolicy 
program był bardzo ambitny. 
Pałac Kultury i  Nauki,Stare 
Miasto z Zamkiem Królewskim 
i kolumną Zygmunta III Wazy, 
kościół św. Anny z  mszą świę-
tą, Muzeum Powstania War-
szawskiego, a  wieczornych go-
dzinach w  kościele św, Krzyża 
projekcja filmu o  ks. Stefanie 
Wyszyńskim, prymasie tysiąc-
lecia – to tylko niektóre atrakcje 
pierwszefo dnia.

Nazajutrz odolanowianie 
wzięli udział w uroczystościach 
Święta Wojska Polskiego, zoba-
czyli również pomnik Powstań-
ców Warszawskich, pomnik 
Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego, grób Jerzego Popiełusz-
ki. W  drodze powrotnej wstą-
piono do  Muzeum Chopina 
w Żelazowej  Woli.

-   Zobaczyliśmy wiele 
miejsc, panowała miła atmos-
fera. Wielu z nas zrobiło sporo 
pamiątkowych zdjęć. Pomimo 
zmęczenia oraz oszołomienia 
natłokiem tylu ludzi i  wra-
żeń, byliśmy i  jesteśmy bar-
dzo zadowoleni – powiedziała 
współpracowniczka ,,Dzwonka 
Odolanowskiego” Natalia Orli-
kowska.  (o)

Wandale w Kaczorach!

Przed nowym rokiem...

Wycieczka do stolicy

I po co to komu!?

Jeden z przystanków na trasie, w restauracji ,,Hubertówka”.Dwadzieścia dwie tablice złożyły się na 
ciekawą wystawę.

Podczas spotkania na Stanicy ,,Biały Daniel” w Mojej Woli.

W  sali byłego kościoła po-
ewangelickiego gościła wysta-
wa „Ścieżki życia - Polskie ślady 
w  regionie Ren-Men. Histo-
ryczna mozaika”.

Wystawa opowiadała o  lo-
sach Polaków zamieszkujących 
południową Hesję, zarówno 

współcześnie, jak i w przeszło-
ści. W prezentowanej ekspozy-
cji znalazły swoje miejsce bole-
sne tematy związane z okresem 
II wojny światowej, pracą przy-
musową, przesiedleniami i roz-
liczeniami z  narodowosocjali-
styczną przeszłością. Wystawa 
przybliża emigracyjne etapy 
życia znanych osobistości ale 
równocześnie opowiada o  co-
dziennych perypetiach życio-
wych Polaków na obczyźnie.

Wystawa została przygoto-
wana przez Niemiecki Instytut 
Spraw Polskich w  Darmstadt 
i  udostępniona przez Urząd 
Marszałkowski woj. wielkopol-
skiego. Składała się z  22 tablic 
dwujęzycznych.  (odk)

Dzięki uprzejmości zastępcy 
wójta Gminy Sośnie Dariusza 
Berka, członkowie ,,Klubu Ro-
dzina CIS” w Odolanowie mogli 
się spotkać z seniorami z Sośni, 
gdzie od niedawna funkcjonuje 
klub. Integracja odbyła się w Sta-
nicy ,,Biały Daniel” w Mojej Woli. 

Przy okazji pobytu zwiedzo-
no niszczejący od lat, a znajdu-
jący się w  rękach prywatnych 
pałac. Wzniesiony w  1852r. 
o  ciekawej elewacji, wyłożonej 
korą dębową zabytek nadal za-
sługuje na restauracje. 

Wysłuchano bardzo cieka-
wego wykładu na temat rodzi-
ny, wygłoszonego przez psy-
choterapeutkę  i  psychologa 
Ewę Szymochniak.  W  czasie 
spotkania trwały jeszcze Igrzy-
ska Olimpijskie w  Tokio, więc 
była znakomita okazja poroz-

mawiania o  olimpijczykach 
z  południowej Wielkopolski 
z  red. Piotrem Młoczyńskim, 
autorem albumu ,,Niebiańscy”. 
Dziesięciu szczęśliwców wylo-
sowało pięknie wydane albumy.

Ważnym elementem była 
muzyka. Mini koncert dała Ka-
pela znad Baryczy. Z recitalem 
zaprezentował się także Jerzy 
Walków, znany klarnecista 
i  propagator muzyki.  Znajdu-
jący się w  znakomitej formie 
wokalnej pan Jerzy, najpierw 
uczył zgromadzonych śpiewa-
nia pieśni patriotycznych, a na-
stępnie wykonał kilka popular-
nych utworów. Niżej popisana 
ćwiczyła wraz z  seniorami na 
świeżym powietrzu, a kucharki 
z CIS przygotowały pyszną gro-
chówkę i kiełbaski.

Natalia ORLIKOWSKA

Dzięki inicjatywie Berna-
dety Krakowskiej nauczycielki 
wychowania przedszkolnego 
w  oddziale przedszkolnym 
w  Nabyszycach oraz dyrek-
tora Sławomira Ostrowskie-
go, przed Szkołą Podstawową 
w Nabyszycach stanęło piękne, 
czerwone serce, które szybko 
wypełnia się plastikowymi na-
krętkami.

   Realizacja tego jakże po-
trzebnego przedsięwzięcia, 
które przyniesie wymierne ko-
rzyści np. chorym dzieciom, 
nie byłaby możliwa gdyby nie 
firma Macieja i  Jana Rospen-
ków PPHU Kepsor Lakiernia 
Proszkowa. 

- Dziękujemy za sponso-
ring i  wasze otwarte serce dla 
potrzebujących. Dzięki temu 
zbiórka nakrętek w  Nabyszy-
cach nabierze jeszcze większe-
go tempa – mówi Bernadeta 
Krakowska.  (sp)

Grupa 10 strażaków ochot-
ników z  jednostki KSRG 
w  Tarchałach Wielkich, już 
po raz trzeci, wybrała się na 
rowerową wycieczkę tym ra-
zem do Żmigrodu. Trasa tego 
trzydniowego wypadu liczyła 
200 km i  podzielona była na 
trzy etapy. Pierwszy to do-
jazd do Milicza i  zwiedzanie 
Zamku Myśliwskiego Odyniec 
na Wzgórzu Joanny, zakwa-
terowanie w  Agroturystyce 
i  wspólne ognisko. Kolejny 
dzień to wyjazd do Żmigro-
du a  po drodze zwiedzenie 

jednostki PSP w  Miliczu oraz 
wspólna wymiana doświad-
czeń i poglądów i dalsza droga 
do Żmigrodu, a  tam   odwie-
dziliśmy ruiny Pałacu Hatze-
land , wspólny obiad i powrót 
na agroturystykę. Trzeci etap 
to powrót do domu i  jeszc 
ze po drodze przejazd Kro-
śnicką kolejką wąskotorową  
i  powrót  przed macierzystą 
remizę gdzie, przy grillu oma-
wiano trasę przyszłorocznej 
wycieczki. Organizatorzy 
bardzo serdecznie dzięku-
ją  wszystkim sponsorom bez 
których nie byłby możliwy 
obecny wyjazd.   (hw)   

Przy Szkole Podstawowej 
im. Janusza Korczaka w  Hucie 
panie z    Koła Gospodyń Wiej-
skich  „Hucianki” zorganizowa-
ły Festyn Rodzinny w  ramach 
akcji #SzczepimySię z  KGW. 
Festyn rozpoczął się o godzinie 

14:00, natomiast punkt szcze-
pień był czynny już od godziny 
10:00. Do szczepienia przeciw-
ko COVID-19 mogły zgłosić się 
wszystkie chętne osoby, bez 
konieczności wcześniejszej re-
jestracji.

Podczas festynu zapewnio-
no wiele atrakcji zarówno dzie-
ciom, jak i dorosłym. Wszystkie 
atrakcje były dostępne nieod-
płatnie. Najmłodsi korzystali 
z  dmuchanej zjeżdżali, kąciku 
do rysowania, malowania twa-
rzy, waty cukrowej i  licznych 
zabaw z  animatorami. Chęt-
ne dzieci mogły wziąć udział 
w Turnieju Warcabowym.

KGW „Hucianki” stworzyły 
także miejsce, w  którym moż-
na było podziwiać wystawę 
rękodzieła ludowego oraz sma-
kować własnoręcznie wykona-
nych wypieków, zapraw, ma-
sła, smalcu, czy chleba. Zagrała 
Odolanowska Orkiestra Dęta 
oraz kapela Hucianie.  (kg)

Polskie ślady

CIS w ,,Białym Danielu”

Serce w Nabyszycach

Wycieczka rowerowa 
strażaków

Festyn Rodzinny w Hucie

Atrakcji podczas Festynu Rodzinnego 
w Hucie nie brakowało.

To kolejne takie serce na terenie GiM 
Odolanów. To bardzo okazałe i świet-
nie wykonane stanęło w Nabyszycach.
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MOBILNY PUNKT
SZCZEPIEŃ

Organizatorzy Festynu Ro-
dzinnego, chcąc ułatwić miesz-
kańcom Gminy i Miasta Odola-
nów dostęp do szczepienia na 
COVID 19 informują, że w Par-
ku Natury będzie działał Mobil-
ny Punkt Szczepień.

   Mobilna Jednostka Szcze-
pień (MJS) to bowiem profe-
sjonalista medyczny, który 
wykonuje szczepienia indywi-
dulanie, w  ramach Narodowe-
go Programu Szczepień. Zatem 
to lekarz, felczer, ratownik me-
dyczny, położna lub pielęgniar-
ka, który współpracuje z  kon-
kretnym punktem szczepień 
i  spełnia wymogi m.in. Mini-
sterstwa Zdrowia, Narodowego 
Funduszu Zdrowia, czy Rządo-
wej Agencji Rezerw Materiało-
wych - zatem gwarantuje bez-
pieczeństwo i  profesjonalizm 
wykonanej usługi. 

MOBILNY PUNKT  SPISOWY 

Gminne Biuro Spisowe 
w  Odolanowie organizuje 
MOBILNY PUNKT SPISO-
WY NARODOWEGO SPISU 
POWSZECHNEGO Ludności 
i Mieszkań 2021.

Punkt będzie czynny 
w dniach:
•  8, 15, 22 września 2021 r. (śro-

da) w  godz. od 800  -1200  
w  Odolanowskim Domu Kul-
tury, ul. Bartosza 7,

•  19 września 2021 r. (niedziela) 
w godz. od 1400  - 1900 w trak-
cie „Festynu Rodzinnego“ 
w  Parku Natury w  Odolano-
wie przy ul. Bartosza ( pod 
namiotem).

W mobilnym punkcie spiso-
wym udostępnimy stanowiska 
komputerowe przeznaczone 
do samospisu, na których pra-
cownicy Urzędu – członkowie 
Gminnego Biura Spisowego 
zapewnią pomoc merytoryczną 
i techniczną. 

Respondentów spisywać 
będą również Rachmistrzowie.

W  spisie należy podać nu-
mer Pesel (swój i  pozostałych 
domowników, w  tym dzieci). 

Warto przypomnieć sobie pa-
rametry naszego lokalu miesz-
kalnego, takie jak np. metraż. 
W spisie pada również pytanie 
o liczbę pomieszczeń w miesz-
kaniu i typ ogrzewania czy wy-
konywany zawód. 

Przypominamy, że Naro-
dowy Spis Powszechny Lud-
ności i  Mieszkań 2021 potrwa 
do końca września 2021 r. 
Udział w  spisie jest obowiąz-
kowy. (Gminne Biuro Spisowe 
w Odolanowie)

Na Festynie Rodzinnym bę-
dzie namiot z Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych. Specjaliści  
będą pomagać zakładać profil 
PUE ZUS i  pomoc w  złożeniu 
wniosku o  świadczenie Dobry 
Start 300+
Miejsce spotkania: Park Natury
Godzina spotkania: 14.00 - 18.00

Do założenia profilu na PUE 
niezbędne będą:

• adres mailowy
• nr telefonu
•  hasło minimum 8 znaków – 

duże litery, małe litery, cyfry 
i znak specjalny.

Ponadto do wysłania wniosku 
o 300+ konieczne jest posiada-
nie następujących danych:
•  PESEL dziecka i swój
•  nazwa i adres szkoły
•  nr rachunku bankowego?

    ZAPOWIEDZI  

ŻYJMY ZDROWO, BEZPIECZNIE I NA SPORTOWO

W programie między innymi: W programie między innymi: 
• Sportowa Olimpiada Przedszkolaków
•  Dmuchańce i Place Zabaw
•  Gry i Zabawy Sportowe, Warsztaty i Zajęcia Artystyczne
•  Występy Artystyczne Dzieci i Młodzieży z Terenu Gminy
•  Warsztaty Ceramiki i Wypał  RAKU prowadzone

przez ŚDS Odolanów i Elements Studio Ceramika 
•  Warsztaty Plastyczne Uczestników Senior+ 
•  Stoiska Gastronomiczne z Pysznym Ciastem Drożdżowym,

Chlebem ze Smalcem i Ogórkiem,
Kawą WOSEBA i inne znakomite potrawy

MOBILNY PUNKT SZCZEPIEŃ  COVID 19

Stowarzyszenie św. MarcinaStowarzyszenie św. Marcina
Patrona Ziemi OdolanowskiejPatrona Ziemi Odolanowskiej
Gmina i Miasto OdolanówGmina i Miasto Odolanów
Odolanowski Dom KulturyOdolanowski Dom Kultury
Centrum Integracji SpołecznejCentrum Integracji Społecznej

Wszystkie Atrakcje
Dostępne za DARMO

Namiot Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
• zakładanie profilu PUE ZUS
•  pomoc w złożeniu wniosku

o świadczenie DOBRY START 300+

 Występy muzyczne:
• Kapela zza Winkla
• Młodzieżowa Orkiestra Rozrywkowa z ODK
• Orkiestra PSM I st. w Odolanowie
• Kapela znad Baryczy

z a p r a s z a j ą  n az a p r a s z a j ą  n a

F E S T Y N  R O DZ I N N Y F E S T Y N  R O DZ I N N Y ʼ̓ 2 0 2 12 0 2 1
1 9  W R Z E Ś N I A  O D  G O D Z .  1 4 . 0 0  –  1 9 . 0 0  1 9  W R Z E Ś N I A  O D  G O D Z .  1 4 . 0 0  –  1 9 . 0 0  ( P a r k  N a t u r y( P a r k  N a t u r y ))

 Atrakcyjne pokazy
Straży Pożarnej
Znakowanie Rowerów
przez Policję

Mobilny Punkt Spisowy
Narodowego
Spisu Powszechnego

Jest okazja: SPISZ SIĘ!

Partnerzy i sponsorzy:

Nadleśnictwo ANTONIN
Koło w Odolanowie

Akcja Katolicka
Para� a św. Marcina

Akcja Katolicka
Para� a św. Barbary

RATMECH
mechanika pojazdowa

Zbigniew Ratajek

L�k����
C�n���� W�l�nt��ia��

� Od�l�n����

RESTAURACJA
NADBARYCZNA

Przedszkole Kubuś Puchatek
w Odolanowie

10-lecie CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
w Odolanowie
10-lecie CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ10-lecie CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
w Odolanowiew Odolanowie

PATRONAT MARLENY MALĄG MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZZUUKK
Zakład Usług Komunalnych

w Odolanowie
Rok założenia 1988

Ministerstwo Rodziny
Polityki Społecznej

P A T R O N A T  H O N O R O W Y

FESTYN na 102!FESTYN na 102!
Moc atrakcji czeka wszystkich uczestników Festynu Rodzinnego, który odbędzie 
się 19 września (niedziela) w godzinach od 14 do 19 na teranach odolanowskiego 
Parku Natury. Przy okazji będzie można ,,załatwić“ kilka bardzo ważnych spraw...

FESTYN na 102!FESTYN na 102! Bliskie z ZUSBliskie z ZUS
spotkaniespotkanie
Bliskie z ZUSBliskie z ZUS
spotkaniespotkanie
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Raszkowska z nowym odcinkiem

Oddany oficjalnie do użytku 
odcinek drogi był bowiem ostat-
nim ogniwem wyremontowa-
nej w latach poprzednich dro-
gi powiatowej Kaczory – Baby 
– Wierzbno. Powstała nowa 
nawierzchnia wraz ze ścieżką 
rowerową od ponad roku służy 
już użytkownikom ruchu. Znaj-
dujący się w granicach miasta 
wyremontowany odcinek to 
bardzo ruchliwy fragment dro-
gi, także ze względu na znajdu-

jący się w pobliży cmentarz. W 
sumie nowa nawierzchnia jezd-
ni położona została na odcinku 
650 m. Całość kosztowała ok. 
700 tys. zł. Z tego ok. 400 tys. zł 
pochodziło ze środków budżetu 
powiatu, a kwotą ok. 300 tys. zł 
dofinansowała zadanie Gmina 
Odolanów.

Burmistrz Odolanowa Ma-
rian Janicki zwrócił uwagę, 
że zadanie to został przyjęte 
z zadowoleniem przez miesz-

kańców.  - Po raz pierwszy nie 
darzyło mi się, żeby ktokol-
wiek wyraził się negatywnie o 
oddawanej inwestycji. Nasza 
współpraca, gminy i powiatu 
przynosi wymierne efekty, bu-
dujemy w zgodzie i nie mamy 
rozbieżnych stanowisk. Jeśli 
uda się nam dokończyć, to co 
zaplanowaliśmy w tej kadencji 
będzie można powiedzieć, że 
zrobiliśmy kawał dobrej roboty 
– powiedział.

- W tym roku udało się zna-
leźć środki i zrealizować bra-
kujący odcinek drogi znajdu-
jący się już w graniach miasta 
Odolanowa. Powstała nie tyl-
ko nowa jezdnia, ale również 
chodniki. To zadanie, o które 
zabiegali radni. Dziękuję także 
władzom Odolanowa za wspar-
cie finansowe tej inwestycji – 
powiedział Paweł Rajski Staro-
sta Ostrowski.  (sp)

Oddano oficjalnie do użytku wyremontowany odcinek ul. Raszkowskiej w Odolano-
wie wchodzący w skład sieci dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy. 
Wyremontowaną jezdnię i chodnik poświęcił proboszcz parafii św. Marcina dr Da-
riusz Smolnik, a wykonała firma GM z Krotoszyna.

Od prawej: starosta ostrowski Paweł Rajski, burmistrz GiM Odolanów Marian Ja-
nicki, ksiądz proboszcz dr Dariusz Smolnik, radny Rady Powiatu  Rafał Walkow, 
zastępca burmistrza Jan Prokop, radny Rady GiM Odolanów Eugeniusz Jakubiak 
i przewodniczący Rady GiM Odolanów Janusz Szustkiewicz.

Moment uroczystego otwarcia nowego odcinka ulicy Raszkowskiej.

Właściciele firmy GM z Krotoszyna, 
Wiesław Gembiak i Paweł Mikstacki. 
Kilkakrotnie podkreślano wysoką ja-
kość wykonanej inwestycji.

Milenijna w KaczorachNa ul. F. Sójki w Odolanowie 

Sosnowa z kostką

Kiedy wykonywaliśmy to zdjęcie trwa-
ły ostatnie prace wykończeniowe na 
ulicy Milenijnej w miejscowości Kaczo-
ry. Została położona nowa nawierzch-
nia asfaltowa. Jest to kolejna z  wielu 
inwestycji drogowych sfinansowanych 
przez Gminę Odolanów. Zakres prac 

na ul Milenijnej to m.in.: wykonanie 
nawierzchni jezdni i  zjazdów bitu-
micznych wraz z  placem do zawra-
cania, wykonanie odwodnienia po-
wierzchniowego, umocnienie poboczy 
kruszywem kamiennym , szer. 0,40 m,
gr. 15 cm, wykonanie oznakowania.

Trwa jedna z  największych  tegorocznych inwestycji dro-
gowych na terenie Gminy i  Miasta Odolanów, czyli prze-
budowa ul. Franciszka Sójki. Zakład Usług Komunalnych 
w  Odolanowie zakończył już prace związane z  wymianą 
sieci wodociągowej azbestowo-cementowej żeliwnej na 
PCV wraz z przyłączeniami. Dalszą część inwestycji reali-
zuje firma Gembiak-Mikstacki z Krotoszyna a zakres prac 
obejmuje m.in.:  rozbiórkę istniejącej konstrukcji jezdni 
o nawierzchni bitumicznej i nawierzchni chodników z pre-
fabrykatów betonowych,ustawienie krawężników, oporni-
ków i  obrzeży betonowych, wykonanie nowej konstrukcji 
jezdni bitumicznej o  szer. 5,5m, wykonanie chodników, 
zjazdów do posesji, pasa postojowego, ciągu pieszo-rowe-
rowego z kostki brukowej, płyt betonowych i kostki grani-
towej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 

Dokonano oficjalnego odbioru i  wi-
zytacji drogi gminnej nr 796361P ul. 
Sosnowej w Odolanowie. Zakres robót 
odcinka obejmował wykonanie na-
wierzchni ulicy z kostki betonowej na 
podbudowie z  kruszywa stabilizowa-
nego cementem wraz z  wykonaniem 
zjazdów do posesji, odwodnienie ulicy 
ściekiem ulicznym i  wpustami desz-

czowymi z  przykanalikami. Długość 
nawierzchni drogi to 0,113 km, a szer. 
6,1m. Wykonawcą zadania był ZUK 
Odolanów. W  odbiorze technicznym 
udział wzięli: zastępca burmistrza Jan 
Prokop, pełniący obowiązki kierowni-
ka ZUK Paweł Bartczak oraz inspek-
torzy z  Urzędu Gminy i  Miasta: Ewa 
Sitek i Waldemar Sacher. 

Jubileuszowe pary na spotkaniu z władzami samorządowymi Gminy i Miasta Odolanów

Uroczystość wręczenia medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla par
z rocznika 1971 odbędzie się w 2022 roku
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-   To pierwsza z cyklu 10 kon-
ferencji, które zostaną zaorga-
nizowane w  powiecie ostrow-
skim – powiedział ,,Dzwonkowi 
Odolanowskiemu” dyrektor 
Regionalnego Oddziału IMS 
w Odolanowie Bogusław Cebul-

ski. - Oddział został powołany 
20 listopada i  szybko podjęli-
śmy aktywną działalność. Już 6 
lutego zainaugurowaliśmy za-
jęcia Powszechnego Uniwersy-
tetu Nauczania Chrześcijańsko 
– Społecznego w  Odolanowie. 

Mamy tu pierwszych słuchaczy, 
którzy są w trakcie 2-semestral-
nych zajęć. Zgodnie stwierdzili, 
że to wielka rzecz móc wysłu-
chać znakomitych profesorów 
z  różnych dziedzin życia spo-
łecznego czy gospodarczego.

K o n f e r e n c j a  i  W y s t a w a  „ Ż y c i e  i  D z i a ł a l n o ś ć  R o b e r t a  S c h u m a n a  O j c a  W s p ó l n o t y  E u r o p e j s k i e j ”   ( S o b o t a ,  7  s i e r p n i a  2 0 2 1  r . )

EUROPOEUROPO
posłuchaj SCHUMANA...posłuchaj SCHUMANA...
W sali zabytkowego kościoła poewangelickiego w Odolano-
wie uroczyście otwarto wystawę i konferencję pt.: ,,Życie i Dzia-
łalność Roberta Schumana Ojca Wspólnoty Europejskiej”. Do 
grodu nad Baryczą zjechało wielu znamienitych gości, repre-
zentujących wiele organizacji i środowisk oraz władze Instytutu 
Myśli Schumana w Warszawie.

EUROPOEUROPO
posłuchaj SCHUMANA...posłuchaj SCHUMANA...

Robert Schuman (ur. 29 czerwca 1886 w  Luksemburgu, zm. 
4 września 1963 w Scy-Chazelles koło Metz) – francuski polityk, 
mąż stanu, dwukrotny premier Francji, reformatorski minister 
finansów oraz minister spraw zagranicznych, będący jedną 
z kluczowych postaci w kształtowaniu powojennej Europy i sto-
sunków transatlantyckich, uznawany za jednego z  ojców Unii 
Europejskiej, Rady Europy i  NATO. Czcigodny Sługa Boży Ko-
ścioła katolickiego. 

   Schuman urodził się w Luksemburgu, jednak jego rodzice 
pochodzili z Lotaryngii, dokąd wrócili wkrótce po narodzinach 
dziecka. Lotaryngia należała wówczas do Niemiec i  Schuman 
studiował na niemieckich uczelniach: w  Bonn, Monachium, 
Berlinie, a  studia ukończył ostatecznie w  Strasburgu. Gdy po 
I  wojnie światowej Lotaryngię przywrócono Francji, Schu-
man aktywnie włączył się do francuskiego życia politycznego. 
W roku 1919 po raz pierwszy zdobył mandat deputowanego do 
Zgromadzenia Narodowego (fr. Assemblee Nationale). Pra-
cował jako parlamentarzysta do roku 1940, kiedy Rząd Vichy 
umieścił go w areszcie domowym. Rok później Schuman uciekł 
z aresztu i przyłączył się do ruchu oporu.

   Walka z  nazizmem dała mu duży autorytet, na tle innych 
polityków oskarżanych o  kolaborację z  Niemcami. Z  ramienia 
Ludowego Ruchu Republikańskiego w  okresie od 24 listopada 
1947 do 26 lipca 1948 pełnił funkcję premiera Francji. Na krótko 
objął ten urząd ponownie 5 września 1948 na tydzień, ale jego 
zwolennikom nie udało się uzyskać stabilnej większości w par-
lamencie. W latach 1948–1953 pełnił funkcję ministra spraw za-
granicznych Francji.

  W maju 1950 roku Schuman, we współpracy z Jeanem Mon-
netem i kanclerzem Niemiec Konradem Adenauerem doprowa-
dził do porozumienia między Francją a  Niemcami w  sprawie 
wspólnego zarządzania przemysłami stalowym i  węglowym 
na terenie Zagłębia Ruhry. W ten sposób powstała Europejska 
Wspólnota Węgla i  Stali, której następcą stała się Wspólnota 
Europejska, a od 2009 r. dzisiejsza Unia Europejska. Deklarację 
Schumana ogłoszono 9 maja 1950 roku – dla upamiętnienia tego 
dnia 9 maja obchodzony jest jako Dzień Europy.

W  latach 1958–1960 Robert Schuman był przewodniczącym 
Parlamentu Europejskiego.

  Zmarł 4 września 1963 roku w swoim wiejskim domu w Scy-
-Chazelles 5 km od Metz. Początkowo został pochowany na miej-
scowym cmentarzu; potem jego prochy przeniesiono do kaplicy 
templariuszy stojącej naprzeciw jego domu.

Odegrano hymny RP i Odę do Radości.

Robert Schuman w 1941 roku.

Uroczyste otwarcie bardzo ciekawej wystawy przygotowanej przez Regionalny Oddział IMS w Odolanowie. Tradycyjnie nie 
zabrakło wstęgi i... ostrych nożyczek.
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Sylwetkę Roberta Schuma-
na oraz cele i  działania Insty-
tutu przedstawił m.in. prof. 
Zbigniew Krysiak – przewodni-
czący Rady Programowej IMS. 
Przyznał, że jest pod wielkim 
wrażeniem tego, co zobaczył 
w  Odolanowie. – Mamy tu na 
sali różne środowiska, często 
wyznające różny światopogląd. 
Ale łączy nas wszystkich Schu-
man. On zawsze integrował. 
Nie pytał nikogo skąd jesteś, ani 
jakie masz wartości. To, co się 
dzisiaj tutaj dzieje to jego duch 

– powiedział prof. Krysiak. 
-  W  czerwcu zakończyła się 
część formalna procesu beaty-
fikacyjnego Roberta Schuma-
na. Ogłoszono go czcigodnym 
sługą bożym. Teraz trwa czeka-
nie na cud za jego wstawiennic-
twem – dodał.  Krysiak zachęcił 
do tego, aby się o to modlić. Jak 
dodał, w dokumentach beatyfi-
kacyjnych jest wypowiedź byłe-
go prezydenta Francji Francois 
Miteranda. Określił on Schu-
mana jako „człowieka Bożego”. 
Choć sam był niewierzący, po-
przez swoje świadectwo złożył 
swoiste wyznanie wiary.

– Ale nie chodzi tylko o  to, 
by tylko mieć następnego świę-
tego – mówił w  Odolanowie 
Zbigniew Krysiak. – To wyzwa-
nie dla nas wszystkich. Misją 
IMS nie jest tworzenie wielkich 
organizacji czy instytucji, ale 
integracja różnych podmio-
tów z  poszanowaniem ich toż-
samości. Główne przesłanie 
Schumana sprowadzało się do 
trzech słów: jedność, solidar-
ność, pokój.  (pim)

K o n f e r e n c j a  i  W y s t a w a  „ Ż y c i e  i  D z i a ł a l n o ś ć  R o b e r t a  S c h u m a n a  O j c a  W s p ó l n o t y  E u r o p e j s k i e j ”   ( S o b o t a ,  7  s i e r p n i a  2 0 2 1  r . )

Wśród gości konferencji znaleźli się:
Poseł na Sejm RP – Tomasz Ławniczak (za swój krótki wykład 

zebrał gromkie brawa!), prof. Zbigniew Krysiak – przewodni-
czący Rady Programowej Instytutu Myśli Schumana,  przewod-
niczący Rady GiM Odolanów - Janusz Szustkiewicz, zastępca 
burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Jan Prokop,  wójt gminy 
Ostrów – Piotr Kuroszczyk, wójt gminy Przygodzice – Krzysztof 
Rasiak, Ryszard Krzyszkowski – prezes IMS, dr Marek Oktaba – 
dyrektor Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijań-
sko-Społecznego, Lech Górki – przedstawiciel Minister Rodziny 
i Polityki Społecznej Marleny Maląg, dr Jarosław Malczewski – 
wykładowca, ekspert rynku rolnego, dr Krzysztof Malczewski – 
wykładowca, ekspert od rynków Azji, Paweł Cybulski – doradca 
biznesu i prawa podatkowego, Piotr Winiarski – przedsiębiorca 
z Berlina, Paweł Pitera -  członek zarządu Poczty Polskiej, Ma-
rek Wardaszka – prezes Polskiego Stowarzyszenia Morsko-Go-
spodarczego, Dariusz Woś – przedsiębiorca, ekspert energii od-
nawialnej, Wojciech Jakimowicz – współprzewodniczący Rady 
Działalności Pożytku Publicznego przy Kancelarii Premiera RP, 
Marek Weihs – członek Rady Pożytku Publicznego, przewod-
niczący Zespołu Komunikacji Społecznej, Maria Skrzypińska 
– radna GiM, prezes Akcji Katoilickiej przy parafii św. Barbary, 
Henryk Sztukowski – prezes Akci Katolickiej przy parafii św. 
Marcina, radni powiatu ostrowskiego – Danuta Szwedziak i Ra-
fał Walkow.

Przemawiał prof.  Zbigniew Krysiak – 
przewodniczący Rady Programowej In-
stytutu Myśli Schumana w Warszawie.

Płomienną przemowę wygłosił zastęp-
ca burmistrza Gminy i Miasta Odola-
nów Jan Prokop. Pięknie mówił o na-
szej Małej Ojczyźnie- Odolanowie.Organizatorzy konferencji i wystawy oraz zaproszeni goście przed siedzibą Centrum Integracji Społecznej w Odolanowie.

Krótki koncert dała ,,Kapela znad Baryczy” sławiąc Odolanów i Ojczyznę w kilku 
najbardziej znanych utworach.

Licznie zgromadzeni słuchacze z zainteresowaniem wysłuchali kilku wykładów.

Od lewej: prof.  Zbigniew Krysiak, Jan Prokop, Tomasz Ławniczak, Janusz Szust-
kiewicz, Piotr Kuroszczyk i Bogusław Cebulski.

Przemawiał  Wojciech Jakimowicz – 
współprzewodniczący Rady Działal-
ności Pożytku Publicznego przy Kance-
larii Premiera RP, ale także wydawca 
prywatnej gazety. Jego przemyślenia 
na temat mediów przyjęto z dużym za-
interesowaniem.

Zastępca burmistrza Jan Prokop otrzy-
mał odznakę Instytutu Myśli Schuma-
na z rąk  prof. Zbigniewa Krysiaka, 
przewodniczącego Rady Programowej.
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O  dobrą zabawę dbali wy-
chowawcy organizując gry 
i zabawy, zajęcia sportowe, cie-

kawe eksperymenty czy zajęcia 
plastyczne. Jak zawsze nie za-
brakło nagród i niespodzianek. 

Zgodnie z  tradycją ostatniego 
dnia półkolonistów odwiedził 
przedstawiciel władz samorzą-
dowych Gminy i  Miasta Odo-

lanów, tym razem zastępca 
burmistrza Jan Prokop, który 
obdarował wszystkich upomin-
kami.

Miłym gestem ze strony 
rzecznika praw dziecka było 
przesłanie kompletu gadżetów 
dla wszystkich dzieci. Łącznie 
w  wypoczynku uczestniczyło 
ponad 200 osób. 

Podczas spotkania park za-
mienił się w halę sportową. W 
szranki ze sobą stanęli seniorzy i 
dzieci. Mimo różnicy w metryce 
urodzenia spotkanie odbyło się 
bez podziału na kategorię wieko-
wą. Atrakcji nie było końca.  Du-
żym powodzeniem cieszyły się 
ćwiczenia za pomocą piłek, laski; 
tor przeszkód; podnoszenie cię-
żarków; przeciąganie liny; rzut 

woreczkami do wyznaczonego 
celu; podrzucanie piłek na tę-
czowym kole czy też relaksujący 
masaż stóp wykonany na piłce z 
kolcami. Muzyka z dziecięcych 
lat, śpiewanie piosenek     i tance 
w kółeczku sprawiły dwóm po-
koleniom wiele radości. To tyl-
ko kolejny dowód na to, że przy 
odrobinie wzajemnego szacun-
ku i dobra zacierają się granice 

wieku, a ludzie wzajemnie po-
trzebują się do życia.

Świetna zabawa zwieńczo-
na była wymianą prezentów. 
Seniorzy już wcześniej przy-
gotowywali się do spotkania z 
przedszkolakami robiąc spe-
cjalnie na tę okazję kwiatki 
dla każdego z nich. Natomiast 
przedszkolacy nie zostali dłuż-
ni i wręczyli seniorom specjal-

nie przygotowane na tę okazję 
kolorowe talerzyki. 

    Można śmiało powiedzieć, 
że mimo dużych różnic wie-
kowych uczestników spotka-
nia stanowią oni zgrany team, 
świetnie się dogadują i na każ-
de kolejne spotkanie czekać 
będą z niecierpliwością.

  Elżbieta MACIEJEWSKA

  RELACJE  

J a n  P r o k o p  n a  z a k o ń c z e n i u  l e t n i c h  p ó ł k o l o n i i  w  G m i n i e  i  M i e ś c i e  O d o l a n ó w

Zakończył się ostatni turnus letnich półkolonii w Gmi-
nie i  Mieście Odolanów. Tym razem atrakcje związa-
ne z  półkoloniami odbyły się w  Szkole Podstawowej 
w Świecy, ale tak jak poprzednio uczestniczono w wy-
cieczkach do Kina Helios w Ostrowie, Campusu w Do-
masławicach czy na basen w Krośnicach.

W Parku przy ul. 1 Maja w Odolanowie przy wspaniałej pogodzie, odbyło się spo-
tkanie integracyjne seniorów z Dziennego Domu Senior+ w Odolanowie z dziećmi 
i opiekunami grupy przedszkolaków „Króliczki”z miejscowego Przedszkola im. Ku-
busia Puchatka. 

J a n  P r o k o p  n a  z a k o ń c z e n i u  l e t n i c h  p ó ł k o l o n i i  w  G m i n i e  i  M i e ś c i e  O d o l a n ó w

… to jedna rodzina
S e n i o r  M ł o d y  D u c h e m  –  „ Ł ą c z y m y  P o k o l e n i a ”

Celem spotkania była 
aktywizacja seniorów 
zmierzająca do integracji 
międzypokoleniowej oraz 
włączenie ich w  życie spo-
łeczności lokalnej. Seniorzy 
mieli możliwość nawiąza-
nia kontaktów społecznych 
z  przedstawicielami młode-
go pokolenia, dzięki czemu 
możliwe jest:

•  zapobieganie społecznej izo-
lacji osób starszych,

•  zapobieganie nieprawidło-
wym relacjom osób star-
szych z otoczeniem.

Tego typu spotkania 
stwarzają, zatem unikalną 
możliwość tworzenia więzi 
międzypokoleniowych oraz 
nawiązywania trwałych rela-
cji interpersonalnych.

DO zobaczenia
za ROK

Zastępca burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Jan Prokop na zakończeniu pół-
kolonii. Dzieci otrzymały drobne upominki i  podzieliły się swoimi wrażeniami 
z miło spędzonych dni. 

Organizatorzy
dziękują

Pragniemy serdecznie 
podziękować dyrekto-
rom szkół w  Odolanowie, 
w  Wierzbnie, w  Hucie 
i  w  Świecy za użyczenie 
budynków. Oraz: Patrycji 
Gaczyńskiej, Krzysztofo-
wi  Krawczykowi, Monice 
Walczak, Tomaszowi Sro-
ce i Donatcie Ratajek, oraz 
wychowawcom i  obsłudze 
szkół za zaangażowanie, 
dbanie o  bezpieczeństwo 
i poświęcony czas.
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Na „Wesołe Po-
dwórko” przy odo-
lanowskim Domu 
Kultury  przyby-
ło ponad 150 osób. 
T r a d y c y j n y m 
z w y c z a j e m 
uroczystość 
rozpoczęto 
h y m n e m 
e m e -
r y t ó w . 
K r y s t y -
na Pie-
t r z a k 
ubrana 
w koloro-
wy ,,strój lata”  
zarecytowała 
wierszyk pod 
tytułem „Za 
co kocham 
lato”. Były 
przemówienia 
gości : senator 
RP Ewy Matec-
kiej, starosty 
ostrowskiego 
Pawła Raj-
skiego, bur-
mistrza Gmi-

ny i Miasta Odolanów Mariana 
Janickiego -  wyrażające słowa  
pełnego uznania i  życzeń dla 
odolanowskich seniorów-eme-
rytów.  

Obecni byli również Jerzy  
Waliduda  przewodniczący 
Zarządu Rejonowego PZERiI 

w  Ostrowie Wlkp.,  Wojciech 
Słodkiewicz dyrektor Miej-
sko-Gminnego Centrum Po-
mocy „Wiara-Nadzieja-Miło-
śc”w  Odolanowie, Eugeniusz 
Jakubiak miejscowy radny, 
przewodniczący Osiedla im. 
Wojska Polskiego, Henryk 

Sztukowski prezes Akcji  Ka-
tolickiej,  Danuta Dybol przed-
stawicielka Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku, Elżbieta Tomczak 
sołtys wsi Tarchały Wielkie. 
Barbara Pawlicka -Pestka, 
członek zarządu rejonowe-
go.     Wśród uczestników nie 
zabrakło grupy osób z  Dzien-
nego Domu Senior Plus. Waż-
nym punktem spotkania było 
wręczenie  odznak, dyplomów 
i  podziękowań za aktywną 
działalność w  związku eme-
rytów. Złote Odznaki PZERiI 
otrzymali:  Grażyna Ratajek, 
Danuta Geisler, Krzysztof Ko-
walski i  pośmiertnie Helena 
Musiałowska. Listami gratu-
lacyjnymi zostały wyróżnione: 
Barbara Łyczywek, Danuta 
Wojciechowska, Zofia Kowal-
ska, Janina Maciejewska. Tra-
dycją w  związku jest uhonoro-
wanie  80-latków.  Zaszczytu 
tego doczekali się: Zbigniew 
Drwal, Bolesław Nych, Józef 
Karwik i Jan Rakuła. 

W  części artystycznej 
w specjalnym recitalu wystąpił 

Jacek Silski śpiewający nie tylko 
Śląskie Szlagiery.  Była loteria 
z  nagrodami, między innymi 
z   kawą „Woseba” i   reproduk-
cjami prac malarskich ostrow-
skich malarzy ufundowanych 
przez Powiat Ostrowski,a  wrę-
czanych przez starostę Pawła 
Rajskiego.

Przewodniczący koła Józef 
Wajs zapowiedział, że impreza 
„Lato z  Seniorem” zapisze się 
na trwale w kalendarzu imprez 
związku. 

-  Wyjeżdżamy także na wy-
cieczkę nad morze ,w  dniach 
od 9 do 19 września br., do OW 
„Fregata” w  Łebie. Spotkanie 
zakończyło się wspólnym po-
częstunkiem kawowym i  przy 
wyśmienitym placku droż-
dżowym upieczonym przez 
piekarnie Gminnej Spółdziel-
ni „Samopomoc Chłopska” 
w Odolanowie – powiedział Jó-
zef  Wajs.  (w)

P o n a d  1 5 0  o s ó b  n a  , , W e s o ł y m  P o d w ó r k u ”  c h c i a ł o  n a c i e s z y ć  s i ę  …  l a t e m

Burmistrz Marian Ja-
nicki oraz przewodniczą-
cy Józef Wajs apelowali 
do uczestników spotkania
o wzięcie udziału w szcze-
pieniu przeciwko chorobie 
Covid 19,które odbyło się 4
i 7 sierpnia w Odolanowie. 

Na „Wesołe Po-
dwórko” przy odo-
lanowskim Domu 
Kultury  przyby-
ło ponad 150 osób. 
T r a d y c y j n y m 
z w y c z a j e m 
uroczystość 
rozpoczęto 
h y m n e m 
e m e -
r y t ó w . 
K r y s t y -
na Pie-
t r z a k 
ubrana 
w koloro-
wy ,,strój lata”  
zarecytowała 
wierszyk pod 
tytułem „Za 
co kocham 
lato”. Były 
przemówienia 
gości : senator 
RP Ewy Matec-
kiej, starosty 
ostrowskiego 
Pawła Raj-
skiego, bur-
mistrza Gmi-

P o n a d  1 5 0  o s ó b  n a  , , W e s o ł y m  P o d w ó r k u ”  c h c i a ł o  n a c i e s z y ć  s i ę  …  l a t e m

LATO z senioremLATO z seniorem
na ,,szóstkę”na ,,szóstkę”
„Lato z Seniorem „  pod takim hasłem odbyło się pierwsze tegoroczne   
spotkanie odolanowskich seniorów zrzeszonych w  Kole Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Odolanowie.

Do seniorów zwrócił się włodarz Ziemi Odolanowskiej, burmistrz Gminy i Miasta Marian Janicki. 
Władze samorządowe od lat z powodzeniem realizują gminną politykę senioralną.

Od lewej przewodniczący Koła Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Odolanowie, radny Rady Powiatu 
Ostrowskiego i były burmistrz Odolanowa Józef Wajs ze sta-
rostą ostrowskim Pawłem Rajskim. 

Obecna była senator 
RP Ewa Matecka.

Goście i organizatorzy wspaniałego spotkania...

Najważniejsi goście imprezy to oczywiście odolanowscy seniorzy!

Śląskie szlagiery w wykonaniu 
Jacka Silskiego trafiły w gust pu-
bliczności.



12

Blanko, gratuluję powoła-
nia do Kadry Województwa 
Wielkopolskiego. Czym dla 
ciebie jest to wyróżnienie? 

- Zdaję sobie sprawę, że na 
pewno nie każdy ma taką szan-
sę, jaką ja dostałam. Myślę, że 
to coś wyjątkowego. To marze-
nie każdego sportowca. Bardzo 
się z tego cieszę.

 Jak zaczęła się twoja przy-
goda z  piłką nożną? Ktoś miał 
wpływ na tę sportową drogę?

 - Właściwie piłka nożna od 
wczesnego dzieciństwa była 
dla mnie czymś, co lubiłam, 

co sprawiało mi radość, każ-
dą wolną chwile spędzałam na 
grze w piłkę. Od przeszło roku 

jestem w  Akademii Piłkarskiej 
KAO. Właściwie trafiłam tam 
dzięki mojej cioci Irce, która 

wiozła swojego brata na tre-
ning i  mnie też tam zabrała. 
Kiedy trener Karol zobaczył 
mnie na pierwszym treningu, 
to stwierdził, że muszę zostać 
w jego  Akademii. No i nie mo-
gło być inaczej, zostałam w   
KAO z czego bardzo się cieszę.

Twój trener z  Akademii 
mówi, że masz wiele walorów, 
dzięki którym możesz osią-

gnąć bardzo wysoki 
sportowy poziom, 
bo wyróżniasz się 

m.in. zaangażowaniem i  wolą 
walki – jednym słowem mówi, 
że taka zawodniczka to skarb. 
Co sądzisz o tych pochwałach? 

  - Tak, to jest prawda, ciągle 
jestem w  ruchu. Moją mocną 
stroną jest właśnie szybkość 
i  zwinność. Miło słyszeć takie 
pochwały od trenera, bo dodają 
mi siły i woli walki. I na pewno 
to widać, że na zielonej mura-
wie czuję się jak ryba w wodzie.

Jakie wyzwania czekają cię 
w najbliższych czasie? 

 - Obecnie mamy zakoń-
czony sezon. Jednak w  KAO 
ciągle coś się dzieje: intensyw-
nie trenujemy, wyjeżdżamy na 

półkolonie, 
trener organizuje nam wyjazdy 
integracyjne. Nie ma czasu na 
nudę. Dnia 31 lipca 2021 roku 
Warta Poznań, drużyna która 
występuje w  Polskiej Ekstra-
klasie, zaprosiła mnie na test 

i  mecz. Teraz spodziewam się 
kolejnego zaproszenia.

Wzorujesz się na jakimś 
piłkarzu? Twój ulubiony ze-
spół? Komu na Euro 2020 –  
oprócz Polakom – kibicowałaś 
najbardziej?

  - Moim wzorem do naśla-
dowania jest Neymar Jr i  Ky-
lian Mbappe. Natomiast moim 
ulubionym zespołem jest fran-
cuski klub piłkarski PSG (czyli 
Paris Saint-Germain Football 
Club). Na Euro 2020 - oprócz 
oczywiście Polakom - kibicowa-
łam również drużynie z Francji 
i Brazylii.

W  jaki sposób relaksujesz 
się po treningach? Twoje hob-
by?

- Po treningach, gdy przy-
jeżdżam do domu, to zazwyczaj 
nadal gram w  piłkę, czasem 
z kuzynem Mateuszem, czasem 
z tatą, a  jak nie mam z kim, to 
po prostu sama. Mama ciągle 
mi powtarza: „ty jeszcze masz 
mało…”. A ja mogę grać do póź-
nego wieczora. Teraz są waka-
cje, więc jest okazja. Moim hob-
by jest oczywiście piłka nożna 
i innego nie potrafię wymyślić.

  
Czy twoje plany na przy-

szłość będą związane ze spor-
tem? Wiesz już kim chciałabyś 
zostać?

- Mam taką nadzieję, bardzo 
bym chciała osiągnąć karie-
rę sportową i  zostać piłkarką. 
Choć wiem, że w  tym sporcie 
dziewczyny mają trudniej. 
Mam wspaniałego trenera Ka-
rola Płokarza, który we mnie 
wierzy, więc myślę, że dzięki 
zaangażowaniu i motywacji je-
stem w stanie osiągnąć wiele.

Dziękuję bardzo za rozmo-
wę i życzę powodzenia! 

Rozmawiała:
Katarzyna MACIEJEWICZ

  SPORT  

,,Właściwie piłka nożna od wczesnego dzieciństwa była dla mnie czymś, co lubi-
łam, co sprawiało mi radość, każdą wolną chwile spędzałam na grze w piłkę. Od 
przeszło roku jestem w Akademii Piłkarskiej KAO. Właściwie trafiłam tam dzięki 
mojej cioci Irce, która wiozła swojego brata na trening i mnie też tam zabrała...”

„KOPANIA” nigdy nie 

MAM mało!
Ma dopiero jedenaście lat, a  już interesują się nią poważne kluby. Uczy się 
w Szkole Podstawowej nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim i należy do Akademii 
Piłkarskiej KAO w Bonikowie. O swojej sportowej pasji i przyszłości opowiada 

Blanka MATYSIAK z Tarchał Wielkich. 

gnąć bardzo wysoki 
sportowy poziom, 
bo wyróżniasz się 

m.in. zaangażowaniem i  wolą 
walki – jednym słowem mówi, 
że taka zawodniczka to skarb. 
Co sądzisz o tych pochwałach? 

  - Tak, to jest prawda, ciągle 
jestem w  ruchu. Moją mocną 
stroną jest właśnie szybkość 
i  zwinność. Miło słyszeć takie 

ciągle coś się dzieje: intensyw-
nie trenujemy, wyjeżdżamy na 

półkolonie, 
trener organizuje nam wyjazdy 
integracyjne. Nie ma czasu na 
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Wakacje na sportowoWakacje na sportowo

Turniej  im. Grzegorza FinkeTurniej  im. Grzegorza Finke

PucharPuchar
AnimatorówAnimatorów
OrlikaOrlika

Strzelec roku!Strzelec roku!

Pod siatką na OrlikuPod siatką na OrlikuIII memoriał im. Romana Lisa III memoriał im. Romana Lisa 

Na Orliku w  Odolanowie 
zorganizowano turniej piłki 
nożnej chłopców drużyn nie-
zrzeszonych. Turniej składał 
się z trzech części. Uczestniczy-
ły w  nim 4 drużyny składające 
się z  6 zawodników. Pierwsza 
edycja odbyła się już 3 lipca 
2021 i  wtedy wyniki były na-
stępujące:I  miejsce - COBRY
II miejce -FC NAPOLEWCE, 
III miejsce - NA SPONTANIE
IV miejsce – BYKI. Drugi tur-
niej odbył się 15 lipca 2021 i wy-
niki były następujące: I miejsce 
– COBRY, II miejsce -FC NAPO-
LEWCE, III miejsce - NA SPON-
TANIE. IV miejsce -BYKI. Trze-
ci turniej odbył się 5 sierpnia 

2021 i wyniki były następujące: 
I  miejsce - FC NAPOLEWCE, 
II miejsce – COBRY, III miejsce 
-NA SPONTANIE, IV miejsce – 
BYKI.

  Klasyfikacja końcowa: 
I  miejsce -COBRY, II miejsce - 
FC NAPOLEWCE, III miejsce 
- NA SPONTANIE, IV miejsce 
– BYKI. Najlepszym strzel-
cem został Alan Maciejewski 
- 30 bramek, a najmłodszym za-
wodnikiem był Patryk Ratusz-
ny-10 lat. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe medale 
ufundowane przez sponsorów, 
oraz nagrody rzeczowe ufun-
dowane przez Urząd Gminy 
i Miasta Odolanów.  (lz)

Uroczystego otwarcia zawo-
dów dokonał burmistrz Gminy 
i  Miasta Odolanów Marian Ja-
nicki. Na imprezie pojawili się 
zaproszeni goście: Maria Fin-
ke - żona śp. Grzegorza Finke, 
Starosta Powiatu Ostrowskie-
go Paweł Rajski, wicestarosta 
Roman Pacholczyk, przewod-
niczący Rady Gminy i  Miasta 
Odolanów Janusz Szustkiewicz, 
wiceprzewodnicząca  Gabriela 
Zawada, p.o. kierownika ZUK 
w  Odolanowie Paweł Barczak, 
radni powiatu ostrowskiego 
Józef Wajs oraz Rafał Walkow, 
sołtys wsi Nadstawki Irena Ku-
bica, wiceprzewodniczący MG 
Zrzeszenia LZS w  Odolanowie 
Krzysztof Wewiór.

   Turniej był rozgrywany 
w  dwóch grupach. Wzięło 
w  nim udział 8 drużyn: Kate-

ring Wierzbno, LKS Gorzyce 
Małe, Korona Nadstawki, KSK 
Krotoszyńska, OSP Odolanów, 
Start Nabyszyce, Orły Huta, 
Iskra Świeca.

Klasyfikacja końcowa wyglą-
dała następująco: I miejsce Orły 
Huta, 

II miejsce Katering Wierzb-
no, III miejsce Korona Nad-
stawki, IV miejsce Start Naby-
szyce, V miejsce LKS Gorzyce 
Małe, VI miejsce OSP Odola-
nów, VII miejsce KSK Kroto-
szyńska, VIII miejsce Iskra 
Świeca.

   Zwycięskim drużynom wrę-
czono puchary. Ponadto nagro-
dy indywidualne otrzymali za-
wodnicy Orła Huta: najlepszy 
bramkarz - Adrian Płaczek, król 
strzelców z trzema trafieniami 
-  Patryk Franc.  (h)

Odbył się V Nocny Turniej 
Piłki Nożnej o  Puchar Ani-
matorów Orlika w Tarchałach 
Wielkich. Rozgrywki rozpo-
częły się o  godzinie 20:00, 
a zakończyły o godzinie 2 na-
stępnego dnia. O  najwyższy 
stopień podium walczyło 6 
zespołów. Uroczystego otwar-
cia turnieju dokonał zastępca 
Burmistrza Gminy i  Miasta 
Odolanów Jan Prokop.  Sę-
dziował Henryk Mizgalski. 
Turniej cieszył się jak zawsze 
zainteresowaniem kibiców 
którzy do późnych godzin 
nocnych obserwowali mecze 
piłkarskie.

Startujące zespoły podzie-
lono na 2 grupy po 3 zespoły, 
w  których grano systemem 
,,każdy z każdym” a następnie 
dwa najlepsze zespoły z  grup 
grały w półfinale.

Na zakończenie turnieju ze-
społy uczestniczące we współ-
zawodnictwie otrzymały pu-
chary i  dyplomy wręczone 
przez Animatora Orlika w Tar-
chałach Wielkich Krzysztofa 
Wewióra oraz przewodni-
czącego Miejsko- Gminnego 
Zrzeszenia LZS w Odolanowie 
Bogdana Frąszczaka.

Wyróżniono również naj-
lepszego strzelca turnieju 
którym został reprezentujący 
barwy LZS Tarchalanka Ukra-
iniec Roman Tymofiiv, zdo-
bywca8 bramek, najlepszym 
bramkarzem uznano Michała 
Grobarka.

Odbyły się zawody w  strzela-
niu z wiatrówki długiej dla człon-
ków Odolanowskiego Bractwa 
Strzeleckiego o  Puchar Prezesa 
i tytuł Najlepszego Strzelca roku 
2021.Każdy startujący zawod-

nik oddał w  dwóch seriach po 5 
punktowanych strzałów.

Strzelcem roku został Krzysz-
tof  Dybol gromadząc 95 punk-
tów. Kolejne miejsca zajęli: 2. 
Wioletta Andrzejewska - 92 pkt. 
, 3. Wojciech Geisler - 87 pkt., 
4.Ewa Rataj - 81 pkt.,  5.Wiesław 
Jędrzejak - 80 pkt., 6. Krzysztof 
Fabiś - 77 pkt. 

Odolanowskie Bractwo Strze-
leckie organizując zawody o  ty-
tuł najlepszego strzelca bractwa 
nawiązuje do tradycji Kurkowe-
go Bractwa Strzeleckiego, które 
również działało w  Odolanowie 
i organizowało coroczne zawody 
o tytuł króla. (w)

Na Orliku w  Odolanowie od-
był się turniej siatkówki 3-oso-
bowej. W turnieju wzięły udział 
4 drużyny: Iskra Stolec ( Krzysz-
tof Małuszek, Wojciech Suś, 
Paweł Zybała ), Smacznej Ka-
wusi ( Norbert Małecki, Łukasz 
Śmigiel, Kacper Szpak ), ATK ( 
Andrzej Brodala, Tomasz Biał-
kowski, Jakub Brodala ), KPW 
( Hubert Kubik, Kamil Pawlak, 
Przemysław Dymała ). Grano 
systemem każdy z każdym.

Wyniki:
•  Iskra Stolec

– Smacznej Kawusi  0:2
• ATK – KPW  2:1
• Iskra Stolec – ATK  2:0
• Smacznej Kawusi – KPW  2:1

• Iskra Stolec – KPW  1:2
• Smacznej Kawusi – ATK  2:0

Klasyfikacja końcowa:
• I miejsce – Smacznej Kawusi,
• II miejsce – KPW
• III miejsce – Iskra Stolec,
• IV miejsce – ATK.Turniej rozgrywano w dwóch 

grupach, z których dwie najlep-
sze drużyny weszły do półfina-
łów. Grupę A  wygrała drużyna 
Orły Huta, tuż za nimi uplaso-
wał się lokalny rywal Korona 
Nadstawki. Grupę B zdomino-
wały drużyna gospodarzy LZS 
Start Nabyszyce oraz Catering 
Wierzbno. W  półfinale zespół 
z  Huty pokonał nieznacznie 
Catering Wierzbno. Drugi pół-
finał przyniósł rozstrzygnięcia 
w  regulaminowym czasie gry. 
LZS Start Nabyszyce w  wyraź-
ny sposób pokonał Koronę Nad-
stawki. W  wielkim finale po 
fantastycznym i  wyrównanym 
meczu wygrał Start Nabyszyce, 
który drugi raz z  rzędu został 
zwycięzcą całego memoriału. 
Mecz o 3 miejsce także dostar-
czył wielu emocji. Pomimo 

ogromnej walki Korona Nad-
stawki musiała uznać wyższość 
drużyny z Wierzbna. 

Rozegrano także mecz OLD-
BOYS pomiędzy drużynami 
Nabyszyc oraz Łąkocin. Do-
piero w  końcowych minutach 
zwycięstwo 1-0 zapewniła sobie 
drużyna LZS Start Nabyszyce.

Marek MIERZWIAK

Rozegrano III memoriał im. Romana Lisa na boisku spor-
towym w Nabyszycach. Już po raz trzeci oczy całego 
piłkarskiego regionu skierowane były na Nabyszyce. 
Turniej jak co roku dedykowany był znanemu i cenio-
nemu działaczowi sportowemu śp. Romanowi Lisowi.

Na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej im Ja-
nusza Korczaka w Hucie odbył się Turniej Piłki Noż-
nej LZS im. Grzegorza Finke zorganizowany przez 
Ludowy Zespół Sportowy „Orły” Huta, Radę Sołacką 
oraz KGW Hucianki.

Tak cieszyli się piłkarze Startu Naby-
szyce, zwycięzcy turnieju.

Zawody odbyły się w dobrej, sportowej 
atmosferze, a najlepsi strzelcy zebrali 
wiele gratulacji.

Drużyna Orły Huta nie była ,,zbyt gościnna” i zwyciężyła w I Turnieju Piłkarskim 
im. Grzegorza Finke.

Na zakończenie turnieju pozowano do wspólnego zdjęcia.

Nocne w piłkę granie ma już w Tarcha-
łach Wielkich pięcioletnią tradycję.

Od lewej: przewodniczący MG Zrzesze-
nia LZS Bogdan Frąszczak, zastępca 
burmistrza Gminy i Miasta Odolanów 
Jan Prokop i  sędzia zawodów Henryk 
Mizgalski.

Siatkarze amatorzy w 3-osobowych skła-
dach zagrali na odolanowskim Orliku.

Skład zwycięskiego ze-
społu: Bartosz Śmigiel, Ad-
rian Wewiór, Marcin Kaik, 
Michał Grobarek, Roman 
Tymofiiv, Marcin Miel-
czarek, Wojciech Pacyna, 
Wojciech Wewior, Mateusz 
Pauter.
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Prezes BM Stal Ostrów 
Wielkopolski Bartosz Karasiń-
ski blisko dwa miesiące temu 
spotkał się z burmistrzem Gmi-
ny i  Miasta Odolanów Maria-
nem Janickim. Rozmawiano 
m.in. o  powołaniu w  grodzie 
nad Baryczą filii Akademii Ko-
szykówki. Dziś możemy napi-
sać, że Akademia powstanie 
i  chłopcy z  naszej gminy będą 
mieli wielką szansę spróbować 
swoich sił pod koszem.

- Mam nadzieję, że chętnych 
nie zabraknie – powiedział pre-
zes drużyny mistrza Polski 
Bartosz Karasiński – talenty są 
wszędzie i objawiają się niespo-
dziewanie. Oczywiście trzeba 
zaparcia i chęci do treningów...

-  Wszystko jest przygoto-
wane na przyjęcie Akademii – 
powiedział ,,Dzwonkowi Odo-
lanowskiemu” koordynujący 
projekt, prezes MG Zrzeszenia 
LZS w  Odolanowie Bogdan 
Frąszczak – mamy do dyspozy-
cji halę sportową z  zapleczem, 
które pozwala na przeprowa-
dzenie zajęć zgodnie z  wy-
mogami trenerów Akademii. 
Oczywiście nie będą pobierane 
żadne opłaty od uczesników.         

Zajęcie w  Akademii Koszy-
kówki w Odolanowie będą bez-
płatne, a  mogą na nie uczęsz-
czać dzieci w wieku od 8 do 12 
lat. Planowane są dwa treningi 
w  tygodniu, z  których jeden 
trwający około półtorej godzi-
ny. Zajęcia będą prowadzone 
przez trenerów Akademii, któ-
rymi w przeważającej większo-
ści są byli wybitni koszykarze 
oraz koszykarki.  (bf)

A k a d e m i a  K o s z y k ó w k i  B M  S t a l  O s t r ó w  W l k p  z  f i l i ą  w  O d o l a n o w i e

Masz od 8
do 12 lat.

Zostań
koszykarzem!  

Zgłoś się
do Akademii

BM STAL
w Odolanowie!

SZUKAMYSZUKAMY
koszykarskich TALENTÓWkoszykarskich TALENTÓW
SZUKAMYSZUKAMY
koszykarskich TALENTÓWkoszykarskich TALENTÓW
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Znajdź 5 szczegółów różniących obrazki

Słowa wpisujcie prawoskrętnie

Wykreślanka

Pokoloruj mnie

Krzyżówka

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą hasło.

Rozwiązanie krzyżówki z nr 6/2021 – hasło:  JESIEŃ 2 3 4 51

marka
zapalni-
czek

lekarz
specjali-
sta od
protez

pilot
dwupła-
towca

dostoj-
nik
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zakaże-
nia

...
Padano
- ser
włoski

otsęzc
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4

5

2

3

1



F o t o r e p o r t a ż  M i c h a ł a  W A L K Ó W A  z   a k c j i  s t r a ż a c k i e j  w   f i r m i e  S H  H Y B S Z

Wcześniej z  zadymionej 
hali, w której trwała normalna 
produkcja i pracowały wszyst-

kie linie technologiczne ewa-
kuowali się pracownicy.

Hala uległa zadymieniu. 
Jak się później okazało pożar 
wybuch w  kotłowni, gdzie 
znajdowały się butle z  gazem 
technicznym. Pożar udało się 
opanować.

Na szczęście nie mieliśmy 
do czynienia z  prawdziwym 
pożarem, a  jedynie z  ćwi-
czeniami zorganizowanymi 
przez kierownictwo firmy 
HYBSZ oraz Ochotniczą Straż 
Pożarną w  Tarchałach Ma-
łych. - Cieszę się, że mogliśmy 

przeprowadzić takie ćwicze-
nia – powiedział ,,Dzwonko-
wi Odolanowskiemu” właści-
ciel firmy Sławomir Hybsz. 
-  Próbna ewakuacja prze-
biegła zgodnie z  zasadami 
bezpieczeństwa i  higieny 
pracy, pracownicy przestrze-
gali wszystkich obowiązują-
cych procedur – dodał.

- Współpraca strażaków 
i  pracowników zakładu była 
wzorowa – potwierdził Paweł 
Bzik, dowodzący akcją naczel-
nik Zarządy Ochotniczej Stra-

ży Pożarnej w Tarchałach 
Wielkich. Najważniejszym 
aspektem ćwiczeń ewa-
kuacyjnych jest prak-
tyczne sprawdzenie 
warunków oraz or-
ganizacji ewaku-
acji, co w  znacz-
nym sposób 
p o d n i e ś ć 
ma po-
z i o m 
b e z -
pieczeństwa. 
R e g u l a r n i e 
o r g a n i z o w a n e 
ćwiczenia ewaku-
acyjne pozwalają 
na wyrobienie 
prawidłowych 
nawyków za-
c h o w a n i a 
w s z y s t k i c h 
użytkowników 
budynku w  sy-
tuacji realnego 
zagrożenia. 
(pim)

Strażacki wóz z wielkim impetem i na sygnale wjechał na teren hali pro-
dukcyjno-magazynowej firmy SH Hybsz w Gorzycach Małych. Strażacy, 
z aparatami ochrony dróg oddechowych na twarzach, natychmiast przy-
stąpili do akcji gaśniczej.

KOTŁOWNIA
z … butlami z GAZEM

W  ćwiczeniach udział 
wzięli strażacy z  OSP 
w Tarchałach Wielkich: Pa-
weł Bzik, Piotr Kołodziej, 
Agnieszka Mickiewicz, Ma-
teusz Koniarek i Łukasz Se-
tecki.

SH HYBSZ.  Polski produ-
cent przewodów elektrycz-
nych, przewodów spiralnych 
i  wiązek. Jako wiodąca euro-
pejska fabryka jest głównym 
dostawcą wysokiej jakości 
produktów na światowe rynki. 
Stawiamy na nowe rozwiąza-
nia produkcyjne, przy zastoso-
waniu nowoczesnych urządzeń 
technologicznych. Kilkudzie-
sięcioletnie doświadczenie po-
zwala na sprawne planowanie 
produkcji jak i realizację zamó-
wień.

KABLOWNIA
Zakład produkcji przewo-

dów elektrycznych. Kablow-
nia produkuje przewody 
elektryczne o szerokich moż-
liwościach zastosowania. 
Jako producent posiadający 
wysokiej klasy linie produk-
cyjne, wykonujemy również 
indywidualne zamówienia 
klientów, nie zawierające się 
w  naszej standardowej ofer-
cie.

WYROBY GOTOWE
Zakład produkcji przewo-

dów spiralnych, gniazd, pneu-
matyki

W  zakładzie wyrobów go-
towych produkuje się z  myślą 
o przeznaczeniu na rynek czę-
ści pojazdów, w szczególności 
rynek części samochodów cię-
żarowych, naczep i  przyczep. 
Fabryka produkuje: przewo-
dy spiralne, przewody pneu-
matyczne, wtyczki, gniazda, 
przewody akumulatorowe 
i rozruchowe

SPECJAL
Wiązki – produkcja in-

dywidualna. Zakład produ-
kujący wyłącznie na indy-
widualne zlecenia klientów 
układy przewodów/wiązki 
elektryczne z  zastosowaniem 
do pojazdów mechanicznych. 
Realizujemy zamówienia 
producentów pojazdów rol-
niczych i  użytkowych, produ-
centów naczep i przyczep oraz 
firm wykonujących zabudowy 
specjalne. Szczegóły odnośnie 
zakresu i  możliwości produ-
kowanego asortymentu, a tak-
że plany układów wiązek – są 
udzielane wg. indywidualne-
go zapytania klienta.

Po zakończonej akcji była okazja do pamiątkowego zdjęcia. Od lewej: właściciel firmy Sławomir Hybsz, naczelnik 
OSP w Tarchałach Wielkich Paweł Bzik i kierownik zakładu w Gorzycach, Małych Dariusz Ciarczyński.

ży Pożarnej w Tarchałach 
Wielkich. Najważniejszym 
aspektem ćwiczeń ewa-
kuacyjnych jest prak-
tyczne sprawdzenie 
warunków oraz or-
ganizacji ewaku-
acji, co w  znacz-
nym sposób 
p o d n i e ś ć 
ma po-
z i o m 
b e z -
pieczeństwa. 
R e g u l a r n i e 
o r g a n i z o w a n e 
ćwiczenia ewaku-
acyjne pozwalają 
na wyrobienie 
prawidłowych 
nawyków za-
c h o w a n i a 
w s z y s t k i c h 
użytkowników 
budynku w  sy-
tuacji realnego 
zagrożenia. 
(pim)

cie. go zapytania klienta.
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