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Od chwili podjęcia uchwały 
jedna z  ulic w  Odolanowie nosi 
nazwę Madera. Ustalono także 
nowe stawki podatkowe od nie-
ruchomości. Stawki  od grun-
tów z prowadzeniem 
d z i a ł a l n o ś c i 
gospodarczej 
(bez wzglę-
du na spo-
sób zakwa-
lifikowania 
w  ewidencji 
g r u n t ó w 
i  budyn-
ków) od 1 
m kw po-
wierzch-

ni wynoszą 0,95 zł , pod widami po-
wierzchniowymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi jezior 
i sztucznych zbiorników, od 1 ha – 5,17 zł. 
Pozostałych, w  tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizację 
pożytku publicznego od 1 m kw – 0,36 zł.  
Niezabudowanych objętych obszarem re-
witalizacji i dla przeznaczonych w planie 
pod zabudowę mieszkaniową, usługową 
lub o charakterze mieszanym, od 1 m kw 
– 3, 40 zł.

Zmianie uległy także stawki od bu-
dynków lub ich części: mieszkalnych od 
1 m kw – 0,89 zł, związanych z  działal-
nością gospodarczą oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajmowa-
nych na działalność gospodarczą od 1 
m kw powierzchni użytkowej – 25,50 zł, 
od działalności gospodarczej wykwalifi-
kowanym materiałem siewnym od  1 m 
kw – 12,04 zł, związanych z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych od 1 m kw – 5,25 
zł, pozostałych od 1 m kw – 5,80 zł.  Od 
budowli 2 proc. ich wartości określonej 

w odrębnych przepisach.
Uchwalono stawki dopłaty do zbioro-

wego odprowadzania ścieków, w taryfie 
Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą 
w Odolanowie, dla odbiorców usług z te-
renu Gminy i  Miasta Odolanów, w  wy-
sokości:
1)  Grupa 1 - Odbiorcy usług korzysta-

jący z  usług Zakładu w  zakresie od-
prowadzania ścieków i  zaopatrzenia 
w  wodę, rozliczani za ilość odprowa-
dzanych ścieków zgodnie ze wskaza-
niami wodomierza głównego, odpro-
wadzający ścieki bytowe z budynków 
mieszkalnych:
a) 4,71 zł brutto do 1 m3 ścieków,
b)  4,36 zł brutto dla odbiorcy na okres 

rozliczeniowy;
2)  Grupa 2 - Odbiorcy usług korzysta-

jący z  usług Zakładu w  zakresie od-

prowadzania ścieków i  zaopatrzenia 
w wodę, rozliczani za ilość odprowa-
dzanych ścieków zgodnie ze wska-
zaniami wodomierza głównego, od-
prowadzający ścieki bytowe z innych 
budynków niż budynki mieszkalne: a) 
1,56 zł brutto do 1 m3 ścieków, b) 4,36 
zł brutto dla odbiorcy na okres rozli-
czeniowy;

3)  Grupa 3 - Odbiorcy usług korzystają-
cy z usług Zakładu jedynie w zakresie 
odprowadzania ścieków, rozliczani za 
ilość odprowadzanych ścieków zgod-
nie ze wskazaniami urządzenia po-
miarowego:
a) 1,56 zł brutto do 1 m' ścieków,
b)  8,51 zł brutto dla odbiorcy na okres 

rozliczeniowy.
Ustalono stawkę dopłaty do 1 m3 ście-

ków, w  taryfie Odolanowskiego Zakła-
du Komunalnego spółka z  ograniczoną 
odpowiedzialnością z  siedzibą w  Raczy-
cach, dla odbiorców usług z terenu Gminy 
i Miasta Odolanów, w wysokości:
1)  Grupa 1 - Odbiorcy usług odprowadzają-

cy ścieki bytowe z budynków mieszkal-
nych - 17,43 zł brutto;

2)  Grupa 2 - Pozostali odbiorcy - 14,28 zł 
brutto. 

(pim)
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NOWE STAWKI
i dopłaty
Tradycyjnie w sali kościoła poewangelickigo odbyło się po-
siedzenie XXXI Sesji Rady Gminy i Miasta w Odolanowie. 
Radni przyjęli szereg uchwał.

Radni na sali obrad. Od lewej: Grzegorz Fleischer, Czesław Lis, Zdzisław Gertig, Marian Dolata, 
Anna Kądziela, Barbara Cebulska i Maria Skrzypińska.

Radni na sali obrad. Od lewej: Dorota Katarzyna Bzik, Eugeniusz Jakubiak, Marcin Szorski, Maciej Żuraw, Jan Kowalski, Jarosław Cierpka. Skarbnik 
GiM Odolanów Beata Gościniak każdorazowo na posiedzeniach komisji i rady wyjaśnia rajcom wszystkie zawiłości finansowe związane z np. z budże-
tem i jego zmianami.

Od lewej burmistrz GiM Odolanów Marian Janicki, przewodniczący Janusz Szustkiewicz i za-
stępca przewodniczącego Gabriela Zawada.

Radni są wyposażeni w tablety, a wyniki 
głosowania są widoczne na telebimie. 

Radni Maciej Żuraw (pierwszy z lewej)
i Jan Kowalski to młode pokolenie odola-
nowskich rajców.
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Natalia, skąd wzięła się pa-
sja do malarstwa?

- W  ubiegłym roku prze-
mknęło przez mój salon kilka 
kryzysów ze względu na panu-
jącą sytuację z  COVID 19. Ob-
ostrzenia, odgórne zamknięcie 
salonu przez jakiś czas, zakaz 
organizowania ludziom imprez 
typu wesela czy osiemnastki 
przyczyniło się do zmniejsze-
nia znacznej ilości klientek… 
I wtedy pomyślałam, że wypeł-
nię swój wolny czas czymś in-
nym.

Jak się zaczęło?
- Mój debiutowy obraz na-

zywa się „Dama w  tarapatach”. 
Namalowany akrylem. Przedsta-
wia on rozproszoną drobinkami 
złota głowę kobiety na czarnym 
tle. Czerwone usta nadają zmy-
słowości, natomiast rozproszo-
na drobinkami złota głowa jest 
oznaką problemów, zakłopota-
nia. Ręce przylegające do twarzy 
zbierają wszystkie myśli w jedną 
całość. Zakochałam się w  moim 
pierwszym obrazie! Tak bardzo, 
że jestem na etapie robienia 
duplikatu, bo tamten powędro-
wał do Poznania. Maluję zatem 
wieczorami, kiedy mam ciszę 
i  spokój. Zagłębiam się w  tym 
co robię, aż tracę poczucie czasu 
i ląduję w łóżku czasem grubo po 
północy.

Czyli jesteś samoukiem… 
Kiedy tak naprawę odkryłaś 
swój talent do malarstwa?

- Zawsze sobie marzyłam, 
żeby kiedyś namalować coś na 
płótnie. Za dzieciaka bardzo lu-
biłam kolorować, rysować ulu-
bione postacie z bajek. Czasem 
wspomagałam się kalką, wtedy 
kontury musiały być idealnie 

obrysowane a  później to ko-
lorowałam. Lubiłam też ryso-
wać lub malować,  z  gotowego 
wzoru, jak i  również miałam 
swoje „wizje”. Ubiegłego roku 
w  październiku wybrałam się 
do sklepu po wszystkie przy-
bory potrzebne do malowania. 
Kupiłam kilka pędzli, sztalugę, 
farby i się zaczęło… Tak, jestem 
samoukiem. Absolutnie nie 
przygotowywałam się do ma-
lowania farbami na płótnie, nie 
sporządzałam listy co trzeba 
kupić na start, nie kończyłam 
żadnych kursów/szkoły z  tym 
z w i ą z a n e j , 
ani też nie 
p r z e g l ą d a -
łam tutoriali 
w  internecie 
„jak malo-
wać farbami”. 
U r u c h o m i -
łam swoją wy-
obraźnię.

Co jest 
i n s p i r a c j ą 
i  głównym te-
matem twoich 
dzieł?

- To przede 
wszystkim moje 
uczucia, prze-
myślenia, hu-
mory, kaprysy 
jak i  również in-
ternet. I  jak tak 
teraz przeglądam 
to, co zmalowa-
łam, stwierdzam, 
że ulubionym 
moim tematem 

jest postać kobiety (udziwnio-
nej kobiety) z rozproszoną gło-
wą. Ale między innymi miałam 

też okazję 
n a m a l o -
wać dla 
k o g o ś 
abstrak-
cję o roz-
m i a r a c h 
210/150 cm, 
co było dla 
mnie rów-
nie miłym 
doświad- c z e n i e m 
i  życzę sobie więcej takich 
doświadczeń oraz przede 
wszystkim podwojenia doby 
- jeśli można (śmiech). Bo jed-

nak odkąd 
świat wrócił po części do nor-

malności (mam tutaj na myśli 
perypetie związane z  COVID 
19), to ja i mój salon kosmetycz-
ny również.  Brakuje przez to 
czasu na pogodzenie obowiąz-
ków z  przyjemnościami, czyli 
malowaniem.

Masz swojego artystyczne-
go idola?

- Zaczęłam obserwować 
niektórych artystów, szukając 
inspiracji, nowych wiadomo-
ści, jednak nie znalazłam jak 
dotąd swojego ulubieńca. To 
chyba nie takie proste skoro 
ma się swój temat narzucony 
w głowie.

Co oprócz 
malowania lubisz robić 

w wolnym czasie?
-  Żeby było moje życie 

jeszcze bardziej kolorowe to do-
dam, że prócz malowania farba-
mi i ozdabiania moim klientkom 

paznokci kolorowymi lakie-
rami, to uwielbiam też pracę 
przy kwiatach! Uwielbiam 
kwiaty, roślinność i  prace 
manualne z  nimi związane. 
Od ponad dziesięciu lat je-
stem zaprzyjaźniona z jedną 
z odolanowskich kwiaciarni 
i  tam można mnie też cza-
sami spotkać, pomagającą 
dziewczynom przy pracy. 
Układanie bukietów rów-
nież traktuję bardziej jako 
pasję, bo kwiaty wywołują 
uśmiech na mojej twarzy. 
Tak więc wolnego czasu 
mam bardzo mało, a jeśli 
już się znajdzie, to sta-

ram się go poświęcić mojemu 
synkowi Florianowi. Jako cieka-
wostkę dodam, iż imię Florian 
nie wzięło się z przypadku, gdyż 
swoje źródło ma w  słowie „flo-
rus” - „Kwitnący kwiat”.

Dziękuję bardzo za rozmo-
wę.

Rozmawiała:
Katarzyna MACIEJEWICZ
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Czas wydarzeń

W  Sulmierzycach odbyła 
się - Konferencja i  wystawa 
Roberta Schumana.

Wystąpienia i  prezenta-
cje przygotowali: Bogusław 
Cebulski, dyrektor Regional-
nego Oddziału Myśli Schuma-
na w  Odolanowie, dr Marek 
Oktaba - dyrektor Powszech-
nego Uniwersytetu Nauczania 
Chrześcijańsko - Społecznego 
w  Warszawie,  z  odtworzenia 
wideo poseł Tomasz Ławni-
czak, dr Jarosław Malczewski 
- ekonomiczne zasady myśli 
chrześcijańsko- społecznej. 

Odbył się mini koncert 
Kapeli znad Baryczy, a  wśród 
gości głos zabrali Adam Ste-
inberg z  Chicago, chemik 
i  przedsiębiorca oraz Jerzy 
Okupnik - wykładowca akade-
micki.  (nao)

W  Odolanowskim Domu 
Kultury miało miejsce spotka-
nie hodowców trzody chlewnej 
z terenu Gminy i Miasta Odola-
nów z  Powiatowym Lekarzem 
Weterynarii w  Ostrowie Wiel-
kopolskim - Dariuszem Hyhs 
oraz Inspektorem Weteryna-
ryjnym ds. zdrowia i  ochrony 
zwierząt - Krzysztofem Skład-
nikiewiczem. W  spotkaniu 
wziął również udział burmistrz 
Gminy i  Miasta Odolanów - 
Marian Janicki, który na wstę-
pie powitał licznie przybyłych 
hodowców.

Głównym tematem były 
przystosowania gospodarstw 
produkujących trzodę chlewną 
do nowych przepisów związa-
nych z  chorobą ASF, sprzeda-
żą świń oraz ich transportem. 

Przedstawione zostały realne 
przykłady zagrożenia choro-
bą wywołane przez dziki oraz 
sposoby zapobiegania rozprze-
strzenianiu się choroby. Omó-
wiono również wiele innych 
istotnych tematów, które ho-
dowcy poruszyli w zadawanych 
pytaniach.  (w)

W  Dziennym Domu Senior+ 
w  Odolanowie przy ul. Dworco-
wej 2 odbyły się bezpłatne bada-
nia laryngologiczne w  ramach 
Programu Profilaktyki Nowo-
tworów Głowy i  Szyi. Badania 
skierowane były do osób w wieku 
40-65 lat obejmowały tradycyjne 
badania laryngologiczne, posze-
rzone o  diagnostykę nasofibe-
roskopem. Z  badań skorzystało 
55 mieszkańców Gminy i Miasta 
Odolanów.

Termin kolejnego bada-
nia został wyznaczony na 

30.10.2021 r. Rejestracja pod nr 
tel.: 62 620 08 81 – Urząd Gmi-
ny i Miasta Odolanów. Badania 
odbędą się w  budynku Dzien-
nego Domu Senior+ w  Odo-
lanowie przy ul. Dworcowej 2 
(budynek dworca PKP).  (w)

W  przedszkolu w  Gliśnicy 
gościł Krystian Sikora, zwy-
cięzca międzynarodowych za-
wodów  Toughest Firefighter 
Challenge, które były organizo-
wane w Kołobrzegu. Są to jedy-
ne takie zawody rozgrywane na 
piasku (plaży), podczas których 
strażacy w pełnym rynsztunku 
bojowym muszą wykonać wiele 
trudnych zadań. 
Sikora, zawodo-
wo – strażak z Ko-
mendy Powiato-
wej Państwowej 
Straży Pożar-
nej w  Ostrowie 
Wielkopolskim 
(prywatnie - tata 
naszych przed-
szkolaków) po-
konał 55 rywali 
i  trzykrotnie sta-
wał na podium, 

zajmując:1 miejsce indywidu-
alnie i  w  tandemie z  Jarosła-
wem Grabowskim oraz 3 lokatę 
w tandemie- mix z Martą Arro-
be da Encarnacao.

   Przedszkolaki wraz z  dy-
rektorem szkoły oraz kadrą 
pedagogiczną zaśpiewały panu 
Krystianowi „Sto lat”, złożyły 
gratulacje oraz życzyły dalszych 
sukcesów.  (g)

Uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej w Wierzbnie jak co 
roku wyruszyli w pieszy Ogól-
nopolski Rajd „Jesień Chopi-
nowska” organizowany przez 
Oddział PTTK w Ostrowie 
Wielkopolskim. 

Grupa uczniów wraz z opie-
kunkami Genowefą Jurek i Lu-
cyną Stasierską wybrali trasę 
„Spacerkiem po Antoninie”, 
która liczyła 5 km. Przez całą 
drogę turystom towarzyszyły: 
ładna pogoda, świeże powie-
trze, piękne widoki, ciekawe 
okazy przyrody i … komary.

Na mecie, przy Pałacu My-

śliwskim w Antoninie młodzież 
brała udział w konkurencjach 
sprawnościowych i zajęciach 
na strzelnicy. Nadleśnictwo An-
tonin zorganizowało ciekawe 
warsztaty dla uczestników raj-
du oraz pokazy interaktywne. 
Udział w warsztatach był nagra-
dzany, dlatego dzieci otrzymały 
pamiątkowe długopisy, magne-
sy, książki i wiele innych nagród. 
Po zakończeniu rajdu w Pałacu 
Myśliwskim odbył koncert raj-
dowy; był to recital fortepianowy 
młodego pianisty, który prze-
pięknie grał utwory Fryderyka 
Chopina.  (sts)

W  pierwszą niedzielę wrze-
śnia podczas mszy św. o godz. 10 
30 w parafii św. Barbary w Odo-
lanowie, odprawianej w  inten-
cji rozpoczęcia nowego roku 

szkolnego, miała miejsce miła 
uroczystość. Na zakończenie eu-
charystii ks. proboszcz Tadeusz 
Kaczmarek zaprosił wszystkie 
dzieci przed ołtarz, a  zwłaszcza 
pierwszoklasistów z  tornistra-
mi i  po stosownej modlitwie 
nastąpiło ich poświęcenie. Ks. 
proboszcz życzył wszystkim 
uczniom dobrych wyników 
w  nauce, wytrwałości, radości,  
wszystkiego dobrego i  udzielił 
Bożego błogosławieństwa na 
rozpoczynający się nowy rok 
szkolny i katechetyczny.  (hw)

W  Sali Koncertowej Odola-
nowskiego Domu Kultury w mi-
łej atmosferze odbyło się uroczy-
ste rozpoczęcie roku szkolnego 
2021/2022. W uroczystości udział 
wzięli zastępca Burmistrza GiM 
Odolanów Jan Prokop, kierownik 
CUW Odolanów Marcin Stryjak, 
przedstawicle Rady Rodziców 
Szkoły, nauczyciele, rodzice oraz 
społeczność uczniowska.

Jan Prokop który podkreślił 
korzyści płynące z  kształcenia 

artystycznego, pogratulował 
uczniom wysokich umiejętno-
ści muzycznych których naby-
wają pod kierunkiem świetnej 
i  doświadczonej kadry peda-
gogicznej. Słowa uznania skie-
rował do wszystkich uczniów 
i rodziców w szczególności klas 
pierwszych, którzy wykazali się 
dużym talentem oraz predyspo-
zycjami muzycznymi podczas 
przesłuchań przy przyjęciach 
do placówki.  Wszystkim obec-
nym życzył udanego i  pomyśl-
nego Nowego Roku Szkolnego 
bogatego w  wydarzenia arty-
styczne i  liczne sukcesy. Głos 
zabrał również dyrektor szko-
ły Janusz Lizurej życząc wy-
trwałości, sukcesów uczniom 
i  kadrze pedagogicznej, oraz 
radości płynącej z  edukacji ar-

tystycznej.
Drugą część gali rozpoczęcia 

roku szkolnego, – utrzymaną 
w  artystycznej lekkiej atmosfe-
rze poprowadził Maciej Sołty-
siak. Zgodnie z  tradycją szkoły 
pierwsze występy artystyczne 
wykonali w  mistrzowskim stylu 
nauczyciele szkoły - Arkadiusz 
Hylewski – skrzypce oraz Łukasz 
Kryjom - fortepian w duecie wy-
konali „Cierpienie miłosne” Frit-
za Kreislera oraz I część koncertu 
„Lato” z cyklu „Cztery Pory Roku” 
Antonio Vivaldiego. Solistycznie 
Łukasz Kryjom wykonał na for-
tepianie III Mazurki Fryderyka 
Chopina op. 24. Na zakończe-
nie uroczystości zaprezento-
wano kadrę pedagogiczna oraz 
serdecznie powitano uczniów 
pierwszej klasy wraz z  ich na-
uczycielami.  (sm)

Równolegle z  Festynem 
Rodzinnym w  Odolanowie 
odbywał się również Festyn 
w  Gorzycach Małych zorgani-
zowany przez lokalne KGW, 
podczas którego oprócz przy-
gotowanych na ten dzień 
atrakcji, takich jak zamki 
dmuchane, punkty gastrono-
miczne, czy oprawa muzyczna 
DJ-a,  można było zaszczepić 
się przeciw COVID-19. Na fe-
stynie pojawił się by przywitać 
wszystkich i życzyć miłej zaba-
wy, zastępca burmistrza GiM 
Odolanów Jan Prokop.  (p)

W  sali wiejskiej w  Raczy-
cach odbył się Festyn zorgani-
zowany przez Koło Gospodyń 
Wiejskich podczas, którego 
można się było zaszczepić prze-
ciw COVID-19 i spisać w Naro-
dowym Powszechnym Spisie 
Ludności. Podczas spotkania 
nie zabrakło pysznych, dar-
mowych dań, występów dzieci 
z  miejscowej szkoły. Dodatko-
wymi atrakcjami były dmucha-
ne zamki, spotkanie z policjan-
tem oraz pokazy strażaków. 
Oprawę muzyczną zapewnił 
zespół Zodiak.  (w)

Schuman
w Sulmierzycach

Hodowcy w ODK

Badania Laryngologiczne w Senior+

Strażak zwycięzca

Rajd „Jesień Chopinowska”

Błogosławieństwo  na nowy rok szkolny 

Nowy rok szkolny i nowe wyzwania w Szkole Muzycznej

Gorzyce Małe Raczyce
Ko l e j n e  F e s t y n y  n a  Z i e m i  O d o l a n o w s k i e j

Najbardziej wzruszeni byli pierwszo-
klasiści i ich rodzice.

W Szkole Muzycznej w Odolanowie za-
inaugurowano nowy rok szkolny.

Wielu hodowców pojawiło się na odo-
lanowskim spotkaniu...

Na trasie rajdu...

Gminę i  Miasto Odolanów 
odwiedził sympatyczny Pan Ja-
cek, który wraz ze swoim kotem 
Parysem przemierza piecho-
tą Polskę, aby pomóc Kindze, 
dziewczynce która porusza się 
na wózku inwalidzkim i  po-
trzebuje pilnej operacji. Zapra-
szamy do wsparcia podróżni-
ków i  polubienia strony Pana 
Jacka na Facebook - W  butach 
z kotem!  (w)

Pan w butach i kot
odwiedzili Odolanów!

Ta wizyta zapadła w pamięci wszystkich przedszkolaków.
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 Nie zabrakło stoisk z  za-
bawkami i  przysmakami dla 
najmłodszych.  Targom towa-
rzyszyła  prezentacja salono-
wych pojazdów min. z  ekolo-
gicznym napędem – Peugeot 
Sztukowski,  Opel Domcar Sp. 
z o.o , Volkswagen – Ignaszak 
Kalisz. Dużą niespodziankę 
sprawili właściciele zabytko-
wych pojazdów, którzy licznie 
zaprezentowali pojazdy min. 
na placu prezentował się Fiat 
z  1926 r. oraz przedwojenny 
Moris.  Duże zainteresowanie 
wzbudziły  rodzime pojazdy 
z  okresu PRL-u  – Polonezy, 
Duże i  Małe Fiaty, Żuki, Sy-
renki. Muzyczną dawkę ener-
gii  zapewniła świetna kapela 
,,Z Kopyta”.  Muzycy wykonali 
swoje kompozycje,  chętnie 

sięgali do znanych melodii 
min. odolanowskiej „Kape-
li Znad Baryczy”. Muzyczny 
koncert z humorem spodobał 
się publiczności.

Uroczystego otwarcia tar-
gów ogrodniczych dokonali 
burmistrz GiM Odolanów Ma-
rian Janicki,  przewodniczący 
Rady GiM Janusz Szustkiewicz, 
zastępca burmistrza Jan Pro-
kop. Obecni byli także radni. 

    TARGI OGRODNICZE W ODOLANOWIE  

ATRAKCJI 
nie brakowało

T a r g i  O g r o d n i c z e  A D '  2 0 2 1  z a  n a m i …

Organizatorzy targów ser-
decznie dziękują wszystkim 
podmiotom biorącym udział 
w  tegorocznych targach, 
Warsztatom  Terapii Zajęcio-
wej z  Odolanowa, Przedsta-
wicielom i  markom pojazdów  
– Peugeot Sztukowski, Opel  

Sp. z  o.o   Kalisz, Volkswagen – 
Ignaszak Kalisz, Uczestnikom, 
zaproszonym gościom,  właści-
cielom pojazdów zabytkowych 
oraz w szczególności Jakubowi 
Dudkowi oraz Romanowi Mę-
dykowskiemu. (odk)

Po rocznej przerwie spowodowanej  pandemią na terenie przylegającym 
do Odolanowskiego Domu Kultury ponownie zagościły Targi Ogrodni-
cze. Kolorowe i atrakcyjne stoiska zachęcały zwiedzających drzewami,  
krzewami owocowymi i ozdobnymi, kompozycjami kwiatowymi, wyroba-
mi wikliniarskimi, rękodziełem, produktami pszczelarskimi, pieczywem 
i wędlinami. Dla smakoszy czekało  stoisko z przyprawami oraz owoca-
mi i sokami z ekologicznych sadów.
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W zależności od roku 
zarejestrowanych jest 
od 40-60 osób . W  cią-
gu  sześciu lat zebrano 
ponad 100 litrów tego 
cennego leku. W  tym 
roku zarejestrowanych było 
49 osób, pozyskano ponad 
18 litrów krwi. Stałym 
punktem jest możliwość 
zmierzenia sobie ciśnie-
nia, dzięki uprzejmości 
Alicji Bothur i  Grażyny 
Małuszek.  

Całej akcji towarzy-
szy niezwykła atmos-
fera, którą tworzą dzie-
ci, młodzież oraz dorośli. 
Można było podziwiać wy-
stępy taneczne zarówno 

najmłodszych z  Przedszkola 
im. Kubusia Puchat-
ka w  Odolanowie, 
Przedszkola z Naby-

szyc jak i wokalne młodzieży 
ze Szkoły Podstawo-

wej w   Świecy Szko-
ły Podstawowej 
w  Odolanowie, 
przygotowanych 
przez  Aleksandrę 
Walkow.  Dodat-
kową atrakcją, 

oprócz baloników, 
koszulek, odblasków 

rozdanych dzieciom 
dzięki uprzejmości  
radnego Rady Powia-
tu Ostrowskiego Ra-
fała Walkowa radne-

go powiatowego, były 
także pokazy  Straży 

Pożarnej z Odola-
nowa, a  w  trady-
cję wpisał się już 
taniec belgijski, 
przy którym 
bawią się także 
dorośli.

Katarzyna 
OSTROWSKA

V I I  D z i e ń  D a w c y  S z p i k u  K o s t n e g o  i  H o n o r o w e g o  K r w i o d a w s t w a   w  O d o l a n o w i e  

100 litrów
w sześć LAT
W ,,Zagrodzie” przy Bramie 600-lecia w Odolanowie odbył się  VII j Dzień Dawcy Szpiku Kostnego i Honorowego 
Krwiodawcy. Początkowo można było oddać krew w ambulansie, po 2 latach chętnych do ratowania ludzkiego życia 
było tak dużo, że organizatorzy zdecydowali się na stacjonarny pobór krwi.

100 litrów
w sześć LAT

W zależności od roku 
zarejestrowanych jest 
od 40-60 osób . W  cią-
gu  sześciu lat zebrano 
ponad 100 litrów tego 
cennego leku. W  tym 
roku zarejestrowanych było 
49 osób, pozyskano ponad 
18 litrów krwi. Stałym 
punktem jest możliwość 
zmierzenia sobie ciśnie-
nia, dzięki uprzejmości 
Alicji Bothur i  Grażyny 

Całej akcji towarzy-
szy niezwykła atmos-
fera, którą tworzą dzie-
ci, młodzież oraz dorośli. 
Można było podziwiać wy-
stępy taneczne zarówno 

najmłodszych z  Przedszkola 
im. Kubusia Puchat-
ka w  Odolanowie, 
Przedszkola z Naby-

szyc jak i wokalne młodzieży 
ze Szkoły Podstawo-

wej w   Świecy Szko-
ły Podstawowej 
w  Odolanowie, 
przygotowanych 
przez  Aleksandrę 
Walkow.  Dodat-
kową atrakcją, 

oprócz baloników, 
koszulek, odblasków 

rozdanych dzieciom 
dzięki uprzejmości  
radnego Rady Powia-
tu Ostrowskiego Ra-
fała Walkowa radne-

go powiatowego, były 
także pokazy  Straży 

Pożarnej z Odola-
nowa, a  w  trady-
cję wpisał się już 
taniec belgijski, 
przy którym 
bawią się także 
dorośli.

OSTROWSKA

było tak dużo, że organizatorzy zdecydowali się na stacjonarny pobór krwi.

Organizatorami, jak co 
roku, były cztery szkoły: 
Szkoła Podstawowa w  Na-
byszycach,  Szkoła Podsta-
wowa w Odolanowie, Szko-
ła Podstawowa w  Świecy,   
Branżowa Szkoła I  Stopnia 
w  Odolanowie, Klub Ho-
norowych Dawców Krwi 
w  Odolanowie oraz Graży-
na Stasik.  

Organizatorzy serdecznie 
dziękują wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji 
i  wsparcia tego wydarzenia, 
a  byli to m.,in.: Urszula i  Ro-
man Prokop, Palarnia Kawy 
„WOSEBA”, GS w  Odolano-
wie, Urząd Gminy i  Miasta 
Odolanów, Telewizja Interne-
towa Jana Grzony, Barbara, 

Ewa i  Roman Marcinkowscy, 
Adam Ćwiertniak, Natalia 
i Przemysław Jurek, Piotr Leja, 
Stowarzyszenie Miłośników 
Przyrody, Kultury, Aktyw-
nego Wypoczynku, Pomocy 
Niepełnosprawnym „ Razem 
Raźniej”, Rada Rodziców przy  
Szkole Podstawowej w  Odola-
nowie i Świecy, wolontariusze.
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DZIECI
w rolach
GŁÓWNYCH

    FESTYN RODZINNY  

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

ZUK
Zakład Usług Komunalnych

w Odolanowie
Rok założenia 1988

Festyn Rodzinny AD'2021 (tym razem we wrześniu) – tysiące ludzi w pięknym Parku Natury

Działacze Stowarzyszenia
św. Marcina Patrona Ziemi 
Odolanowskiej zatęsknili 
za organizacją cieszą-
cego się zawsze wiel-
kim powodzeniem 
wśród mieszkań-
ców Ziemi Odola-
nowskiej – Festy-
nu Rodzinnego. 
Po przerwie spo-
wodowanej pan-
demią Covid 19 
– w  niedzielę 19 
września, wszystko 
,,wróciło do normy”. 
Przedostatni dzień 
kalendarzowego lata 
okazał się na tyle bo-
gaty w słońce i tempera-
turę, aby do Parku Natury 
skierowało swoje kroki ty-
siące ludzi, rodziny z dzieć-
mi w różnym wieku, ale także odola-
nowscy seniorzy. 

Władze samorządowe Gminy i Miasta Odolanów, od prawej zastępca burmistrza Jan Prokop, burmistrz Marian Janicki
z posłem RP Tomaszem Ławniczakiem. 

 Minister Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg sprawowała honorowy patro-
nat nad tegorocznym Festynem Rodzinnym. Razem z burmistrzem Gminy i Miasta Odolanów Marianem 
Janickim w miasteczku 500+. 

DZIECIDZIECI
w rolachw rolach
GŁÓWNYCHGŁÓWNYCH

Partnerzy i sponsorzy:

Działacze Stowarzyszenia
św. Marcina Patrona Ziemi 
Odolanowskiej zatęsknili 
za organizacją cieszą-
cego się zawsze wiel-
kim powodzeniem 
wśród mieszkań-
ców Ziemi Odola-
nowskiej – Festy-
nu Rodzinnego. 
Po przerwie spo-
wodowanej pan-
demią Covid 19 
– w  niedzielę 19 
września, wszystko 
,,wróciło do normy”. 
Przedostatni dzień 
kalendarzowego lata 
okazał się na tyle bo-
gaty w słońce i tempera-
turę, aby do Parku Natury 
skierowało swoje kroki ty-
siące ludzi, rodziny z dzieć-
mi w różnym wieku, ale także odola-

 Minister Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg sprawowała honorowy patro-
nat nad tegorocznym Festynem Rodzinnym. Razem z burmistrzem Gminy i Miasta Odolanów Marianem 
Janickim w miasteczku 500+. 
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F e s t y n  R o d z i n n y  A D ' 2 0 2 1  ( t y m  r a z e m  w e  w r z e ś n i u )  –  t y s i ą c e  l u d z i  w  p i ę k n y m  P a r k u  N a t u r y

WS PA N I A Ł E  P O P O ŁU D N I E  w Pa r ku  N a t u r y

Tradycyjnie nie brakowało wielu atrakcji. 
Wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Rozryw-
kowa PSM I stopnia, swoje wokalne możli-
wości prezentowała uzdolniona muzycznie 
młodzież i dzieci. Prowadzący Festyn Tere-
sa Wojtczak i  Michał Walkow nie musieli 
specjalnie zapraszać dziatwy do skorzy-
stania z  ,,dmuchanego miasteczka”, gdzie 
królowały zamki z  długimi zjeżdżalniami. 
Dzieci mogły sprawdzić się także w sporto-
wych grach i zabawach, pomalować twarze, 
skupić się chwile przy tworzeniu dzieł pla-
stycznych oraz wraz z rodzicami odwiedzić 

dziesiątki stoisk z niezliczoną ilością kolej-
nych atrakcji. Zaprezentowały się m.in.  Ko-
menda Powiatowa Państwowej Straży Po-
żarnej z Ostrowa Wielkopolskiego, wielkim 
zainteresowaniem cieszyły się Warsztaty 
Ceramiki i jej wypalanie w specjalnej techni-
ce RAKU ( ŚDS Odolanów i Elements Studio 
Cermika), Warsztaty Plastyczne przygoto-
wane przez Senior+.  Przyjechało specjalne 
Miasteczko 500+, gdzie dzieci mogły otrzy-
mać pluszowe misie od minister Marleny 
Maląg, w przerwie swoich aktywności arty-
stycznych i sportowych.

Był mobilny Punkt Szczepień Covid 
19 zabezpieczany przez strażaków z  odo-
lanowskiej OSP oraz policjantów z  KPP 
w  Ostrowie Wielkopolskim, którzy dodat-
kowo w  profesjonalny sposób znakowali 
rowery. Aglomeracja Kalisko-Ostrowska po-
mogła w podstawieniu autobusu, w którym 
można było poddać się badaniom w ramach 
programu #stopczerniak oraz programu 
#żółtakropka przeciwko WZZ typu B.

Oficjalnego otwarcia Festynu dokonali burmistrz GiM Odolanów, jednocześnie prezes Stowarzyszenia św. Marcina 
Marian Janicki, przewodniczący Rady Janusz Szustkiewicz i zastępca burmistrza Jan Prokop.  Po Parku Natury spa-
cerował także poseł RP Tomasz Ławniczak. Nieco później na scenie pojawiła się honorowa patronka tegorocznej 
imprezy, minister Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg. Podziękowano jej za wieloletnią 
owocną współpracę z gminą, za życzliwość i pomocną dłoń, która docierała do wielu naszych mieszkańców. Była 
również okazją do wręczenia Bogusławowi Cebulskiemu, prezesowi Centrum Integracji Społecznej w Odolanowie 
podziękowań z okazji 10-lecia działalności tej organizacji w Odolanowie.

Częstowano, oczywoście 
za darmo, lokalnymi spe-
cjałami:  chlebem ze smal-
cem i  kiszonym ogórkiem, 
ciastem drożdżowego i  gro-
chówką. Stoiska gastrono-
miczne zostały przygotowa-
ne przez Gminno-Miejskie 
Centrum Pomocy Wiara-
-Nadzieja-Miłość, Miejsko 
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, oraz oddział Ak-
cji Katolickiej przy parafii 
św. Marcina. Stoisko promo-
cyjne Gminy i Miasta Odola-
nów było jak zawsze oblega-
ne przez dzieci ze względu 
na setki nadmuchanych he-
lem balonów. Oprócz balo-
nów można było tam otrzy-
mać różnorodne gadżety 
nawiązujące symboliką do 
grodu nad Baryczą.
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Dużym zaintereso-
waniem cieszyły się sta-
nowiska promocyjno 
informacyjne naszych 
stałych partnerów Festy-
nu: Nadleśnictwa Anto-
nin, Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych w  Ostrowie 
Wielkopolskim, Banku 
Spółdzielczego w Dobrzy-
cy, Punktu Informacyj-
nego Funduszy Europej-
skich, Firmy WOSEBA, 
firmy M-MOT. Na każdym 
stoisku można było za-
poznać się z  ofertą danej 
instytucji, bądź firmy, 
wziąć udział w  kon-
kursie oraz otrzymać 
firmowe upomin-
ki gadżety, czy jak 
w  przypadku sto-
iska firmy WO-
SEBA skosztować 
świeżej i  aroma-
tycznej kawy. Na 
miejscu przygoto-
wany został również 
Punkt Spisowy w  ramach 
Narodowego Spisu Po-
wszechnego 2021.

nin, Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych w  Ostrowie 
Wielkopolskim, Banku 
Spółdzielczego w Dobrzy-
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poznać się z  ofertą danej 
instytucji, bądź firmy, 
wziąć udział w  kon-
kursie oraz otrzymać 
firmowe upomin-
ki gadżety, czy jak 
w  przypadku sto-
iska firmy WO-
SEBA skosztować 
świeżej i  aroma-
tycznej kawy. Na 
miejscu przygoto-
wany został również 
Punkt Spisowy w  ramach 
Narodowego Spisu Po-
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F e s t y n  R o d z i n n y  A D ' 2 0 2 1  ( t y m  r a z e m  w e  w r z e ś n i u )  –  t y s i ą c e  l u d z i  w  p i ę k n y m  P a r k u  N a t u r y

Głównym organizatorem 
Festynu Rodzinnego było 
Stowarzyszenie św. Marcina 
Patrona Ziemi Odolanow-
skiej. Przy współudziale: Odo-
lanowskiego Domu Kultury, 
Gminno-Miejskiego Centrum 
Pomocy „Wiara-Nadzieja-
-Miłość” , Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
wraz z Centrum Wolontariatu, 
Przedszkola im. Kubusia Pu-
chatka, Akcji Katolickiej przy 
parafii św. Marcina w  Odola-
nowie, Akcji Katolickiej przy 

parafii św. Barbary, Centrum 
Integracji Społecznej w  Odo-
lanowie, Odolanowskiego Koła 
Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów.

   Podziękowania  organiza-
torzy skierowali także do :fir-
my WOSEBA, Gminnej Spół-
dzielni „Samopomoc Chłopska 
w  Odolanowie, Restauracji 
Nadbaryczna, Wytwórni Wód 
Gazowanych Jerzy, Banku 
Spółdzielczego w  Dobrzycy 
oddział w  Odolanowie, firmy 
M-MOT.
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Okazuje się, że przez 10 lat 
z propozycji pomocowych CIS 
skorzystało 300 beneficjentów, 
z których większość odnalazła 
ponownie swoje godne miej-
sce w  życiu rodzinnym i  spo-
łecznym. Mówił o  tym prezes 
Bogusław Cebulski. 

Zaproszeni goście otrzy-
mali specjalne podziękowania 
od jubilata za współpracę i po-

moc w  codziennym funkcjo-
nowaniu.  Dyplomy ,,Przyja-
ciel Klubu Rodzina CIS” trafiły 
do rąk: minister Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i  Polityki Spo-
łecznej Marleny Maląg, szefa 
jej kancelarii Piotra Trybka, 
Przemysława Jaśkiewicza, 
Waldemara Weihsa, Wojcie-
cha Jakimowicza, Cezarego 
Miżejewskiego, Macieja Kuny-

sza, MOPS 
w  Odo-
l a n o w i e , 
G m i n n e j 
K o m i s j i 
R o z w i ą -
z y w a n i a 
Problemów 
Uzależnień 
i  Przemocy 
, Kapeli znad 
Baryczy. 

D r e w n i a n e 
dyplomy odebra-
li włodarze gmin 
współpracujących 
z  CIS: burmistrz 
GiM Odolanów 
Marian Ja-
nicki, prze-
wodniczący 
Rady GiM Ja-
nusz Szustkie-

wicz i zastępca burmistrza 
Jan Prokop, wójt gminy 
Ostrów Piotr Kuroszczyk 
i  zastępca wójta gminy 

Sośnie Dariusz Berek. Dy-
plom został także dostar-

czony do gminy Przygodzi-
ce.

Szklane statuetki: MRiPS  
Warszawa, RDPP (odbierał 
Bogdan Aniszczyk), NIW 

Warszawa (Przemysław Jaśkie-
wicz), KGHM Lubin (Bogdan 
Nuciński),  Starostwo Powiato-
we w  Ostrowie Wielkopolskim 
(Mirosław Rychlik), Stowarzy-
szenie św. Marcina Odolanów 
(Marian Janicki), Fundacja Kró-
lowej Polski św. Jadwigi z Pusz-
czykowa (Andrzej Markiewicz), 
Fundacja Pomocy Wzajemnej 
Barka (Piotr Szymański), Po-
wiatowy Urząd Pracy w  Ostro-
wie Wielkopolskim, Stowarzy-
szenia Dolina Baryczy (Jerzy 
Berlik). 

Na ręce Bogusława Cebul-
skiego skierowano wiele oko-
licznościowych adresów, dy-
plomów i statuetek.  (pim)

  FESTYN RODZINNY/JUBILEUSZ CIS  

Chciałoby się rzec, jak ten czas szybko biegnie. Mija właśnie 10 lat 
od powstania Centrum Integracji Społecznej w Odolanowie. W odno-
wionej siedzibie organizacji odbyło się spotkanie jubileuszowe, które 
było okazją do wspomnień i snucia planów na przyszłość.

10- lec ie  Centrum Integrac j i  Społeczne j  w Odolanowie

JUBILEUSZ dla... 300 beneficjentów
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JUBILEUSZ dla... 300 beneficjentów

Materiały
z FESTYNU RODZINNEGO  
przygotowali:
Piotr MŁOCZYŃSKI
Natalia ORLIKOWSKA
Michał WALKÓW

Podczas jubileuszowego spotkania w siedzibie CIS w Odolanowie. Gratulacje na scenie Festynu Rodzinnego złożyła CIS minister Marlena Maląg.Prezes CIS Bogusław Cebulski.

UŚMIECHU
nie  brakowało

Na  Festynie Rodzinnym ujawniło się wiele wokalnych talentów...
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W Y C I E C Z K I  Z N O W U  S T A Ł Y  S I Ę  P O P U L A R N E  -  O D  M O R Z A  D O  B I E S Z C Z A D  ( p r z e z  M i l i c z  i  R a s z k ó w )

Z  miejsca zakwaterowa-
nia niemal codziennie przy 
pięknej słonecznej pogodzie 
uczestnicy wybierali  się na 

spacery brzegami morza oraz 
po pięknej Łebie. Podczas 
jednego z  dni pobytu udali 
się na całodniową wyciecz-

kę do Trójmiasta zwiedzając 
ciekawe miejsca historyczne. 
W Gdańsku  zwiedzono, mię-
dzy innymi, Kościół Mariacki  
gdzie o godzinie 12  obejrzano 
pokaz figur zegara astrono-
micznego znajdującego się 
wewnątrz bazyliki. Spaceru-
jąc po Gdańsku zwiedzono 
ponadto Fontannę Neptuna, 
polski port na Długim Tar-
gu, Ratusz Głównego Miasta, 
w Gdyni statek- muzeum „Dar 
Pomorza”, okręt-muzeum 

ORP „Błyskawica”, w  Sopocie 
spacerowano po  Molo i  od-
poczywano w  pobliskim par-
ku racząc się dobrym jadłem 

i  kawą.  Był rejs statkiem po 
morzu Bałtyku. W  godzinach 
wieczornych w miejscowej ka-
wiarni można było posłuchać 
muzyki i potańczyć. 

Kończąc pobyt Józef Waj-
s,przewodniczący koła podzię-
kował wszystkim za uczest-
nictwo  podkreślając duże 
zaangażowanie w  organizację 
i  przebieg wypoczynku Zo-
fii i  Krzysztofowi Kowalskim 
z Raczyc, Grażynie  i Marii No-
skowicz z Odolanowa, Helenie   
Rusajczyk z  Uciechowa, Marii 
Talaga ze Świecy. Uczestnicy 
wypoczynku dziękowali także 
burmistrzowi  GiM Odolanów 
Marianowi Janickiemu za fi-
nansowe wsparcie wyjazdu. (j)

- Odwiedziliśmy mini 
zoo, które jest ciekawą atrak-

cją w  regionie, Kościół Pod-
wyższenia Krzyża Świętego, 
kompleks rekreacyjno-wypo-
czynkowy „Kąpielka” , który 
cieszy się bardzo dużym po-
wodzeniem w  sezonie let-
nim, Rynek, oraz Pałac w po-
bliskich Przybysławicach 
(gmina Raszków) – informu-
je Natalia Orlikowska. - Prze-
wodnikiem po ,, swojej Ma-
łej Ojczyźnie” był burmistrz 
Raszkowa Jacek Bartczak. (n)

Uczestnicy zdobywali 
umiejętności obserwowania 
przyrody w środowisku natu-
ralnym oraz dowiedzieli się, 
jakie warunki geologiczne 
miały wpływ na zróżnicowa-
nie krajobrazu w  regionie 
Doliny Baryczy. Poznali ge-
nezę powstawania stawów, 
występującą tam faunę (ob-
serwowali różne gatunki 
ptaków, np. perkozy, łyski, 
kormorany, gęgawy, czaple 

białe, trzciniaki) i  florę oraz 
specyfikę hodowli ryb.    Do-
datkową atrakcją był seans 
filmowy z  poczęstunkiem( 
popcorn plus naturalny nek-

tar owocowy z  Doliny Bary-
czy), a  także zakupy w  skle-
piku Starej Bombkarni. 

W  wyjeździe uczestniczyło 
49 uczniów z klas 4, nad któ-
rymi opiekę sprawowały: Z. 
Dymalska,l I.Gąbka, i A. Sty-
baniewicz. (sp)

-  Zwiedzanie rozpoczęli-
śmy od wąwozu dalej muzeum 
archidiecezjalne, katedra, ry-
nek i  podziemia sandomier-
skie. Po południu udaliśmy się 
w  dalszą drogę. Po dotarciu 
w Bieszczady zamieszkaliśmy 
w  ośrodku wypoczynkowym 
w Myszkowcach nad małą za-
porą solińską.

Nazajutrz zwiedzaliśmy 
Duklę, Iwonicz Zdrój, zapo-
rę nad Soliną, a  wieczorem 
wspólnie przy smażonych 
kiełbaskach biesiadowaliśmy. 
Nie zabrakło dobrej muzyki, 
,,tańców i  dla odważnych”, 
czy nauki regionalnego tańca 
Karczmareczka.

Udaliśmy się do Arłamowa 
(kompleks sportowo-hote-

lowy naszej drużyny piłkar-
skiej), dalej do Krasiczyna, 
gzie zwiedziliśmy Zespół 
Zamkowo-Parkowy zbudowa-

ny przez Stanisława Krasic-
kiego i jego syna Marcina. Na-
stępnie odwiedziliśmy rynek, 
forty i twierdze w Przemyślu.

W  ostatnim dniu zwie-
dziliśmy fabrykę czekolady 
w Korczynie, tam poznaliśmy 
historię tego słodkiego sma-
kołyku z  możliwością degu-
stacji, z której bardzo ochoczo 
skorzystali wszyscy uczestni-
cy wycieczki, a w szczególno-
ści najmłodsi.

W  drodze powrotnej   zje-
chaliśmy do Krakowa. Tam 
zwiedziliśmy Rynek,Sukien-
nice i kościół Mariacki. (ak)

Osiemdziesięciu odolanowskich  seniorów zrzeszonych w Kole Polskiego Związ-
ku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, spędziło dziesięć dni nad polskim morzem. 
Miejscem zakwaterowania był ośrodek wypoczynkowy  „Fregata” w Łebie. 

Emeryci zdobyli... ,,Fregatę” Burmistrz Raszkowa
przewodnikiem

Uczniowie w Dolinie Baryczy

,,Razem dla Raczyc” w Bieszczadach

Kolejne spotkanie odola-
nowskich seniorów od-
będzie się w dniu 18 paź-
dziernika br. o  godz.17,00  
w  restauracji „Nadbarycz-
na”. Będzie świętowany  
„Dzień Seniora”.  

Kolejną w  tym roku wycieczkę odbyli beneficjanci 
Centrum Integracji Społecznej, członkowie Klubu 
Rodzina CIS i odolanowscy seniorzy, którzy nie po-
jechali daleko, bo do Raszkowa, ale wyjazd okazał 
się bardzo interesujący.

W ramach Dnia Integracji, który został zaplanowa-
ny na 10 września br., uczniowie klas: 4a, 4b i  4c 
SP w Odolanowie wraz z wychowawczyniami wzięli 
udział w  geograficzno – przyrodniczej wycieczce 
edukacyjnej ścieżkami Doliny Baryczy.

Po raz kolejny Stowarzyszenie  ,,Razem dla  Raczyc” zorganizowało dla grupy 49 
osób wycieczkę w Bieszczady. Po drodze do malowniczych gór zatrzymaliśmy 
się i zwiedziliśmy miasto serialowego ,,Ojca Mateusza”- Sandomierz – informuje 
radna Gminy i Miasta Odolanów, mieszkanka Raczyc Anna Kądziela.
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Pierwszego dnia odbył się 
Gminny Festyn Sportowy dla 
uczniów szkół podstawowych 
z  terenu całej gminy. Celem 
tego przedsięwzięcia było pro-
pagowanie zdrowego stylu życia 
poprzez uczestnictwo w impre-

zie o  charakterze rekreacyjno-
-sportowym oraz integracja 
między rówieśnikami z  sąsied-
nich szkół.

Rywalizacja drużyn była 
bardzo zacięta, młodzież brała 
udział w  rozgrywkach w  „Dwa 

o g n i e 
k l a s y 
I V - V I , 
w  piłkę 

koszykową 
klasy VII-VIII 
oraz w  wyści-
gach rzędów. 

Festyn zakoń-

czył się biegiem sztafetowym, 
w  którym uczestniczyły całe 
drużyny. Przy sprzyjającej au-
rze, impreza przebiegała w mi-
łej i  przyjemnej atmosferze. 
Zwycięzcą została SP w  Odo-
lanowie, II miejsce zajęła SP 
w Raczycach, na podium stanę-
ła również drużyna SP ze Świe-
cy. Zwycięzcy otrzymali medale 
a  wszyscy uczestniczy nagrody 
w postaci piłek.   

Nazajutrz, 11 września br. ro-
zegrano tradycyjny turniej piłki 
nożnej - XXVI Miejsko-Gmin-
ny Młodzieżowy Turniej Piłki 
Nożnej im. gen .Kazimierz Gla-
bisza. Wzięły w  nim udział re-
prezentacje Szkół w Raczycach, 
Tarchałach Wielkich i Odolano-
wie. Reprezentacje składały się 

z drużyn w kategoriach kl. I-III, 
kl. IV-VI i  kl.VI-VIII. Podczas 
uroczystego otwarcia turnieju 
z  udziałem zaproszonych gości 
Zygmunt Łyczywek i  Sławo-

mir Ostrowski 
przedstawili 
postać wiel-
kiego patro-
na turnieju 
u  jednego 
z  patronów 
SP w  Odo-
l a n o w i e 

oraz krótką  historię turnieju 
na przestrzeni 25 lat. Ponad-
to uczeń Szkoły Podstawowej 
w Odolanowie Filip Fischer od-
czytał przygotowany przez  Mał-
gorzatę Brodalę (nauczyciel hi-
storii w SP Odolanów) biogram 
gen. Kazimierza Glabisza.

Oficjalnego otwarcia tur-

nieju dokonała Ka-
tarzyna Ostrowska- 

Jańczak (wicedyrektor 
dyr. SP Odolanów), 
która życzyła wszyst-
kim rywalizacji w spor-
towej i  bezpiecznej 

atmosferze.  Drużyny 
z  klas I-III rywalizowały 

w  sali gimnastycznej, zaś 
mecze sędziował Jacek Saj-

naj. Natomiast na małym 
boisku trawiastym  rywalizo-

wały kl. IV-VI  (sędzia Henryk 
Mizgalski). Ostatnim akcentem 
sportowej rywalizacji był mecz 
pomiędzy reprezentacjami SP 
Tarchały Wielkie i  SP Odola-
nów, który rozegrano na płycie 
głównej

Po rozegraniu wszystkich 
meczów nastąpiła dekoracja 
zwycięzców. W kategorii kl .I-III 
, I miejsce zajęła Szkoła Podsta-
wowa w  Raczycach, II miejsce 
zajęła SP Odolanów a  III miej-
sce zajęła SP Tarchały Wielkie. 
W kategorii  kl. IV-VI zwyciężyła 
reprezentacja SP Odolanów, II 
miejsce zajęła SP Tarchały Wiel-
kie, a  III miejsce przypadło SP 
Raczyce. W najstarszej kategorii 
wiekowej kl. VII-VIII po bardzo 
emocjonującym pojedynku zwy-
ciężyła reprezentacja SP Tar-
chały Wielkie, a II miejsce zajęła 
drużyna SP Odolanów.

   Wojciech KUBIAK

  SPORT  

W Odo lanowie  r ywa l i zowano  w ramach  Narodowego  Dn ia  Spor tu

WIELKIE święto SPORTOWCÓW
małych i WIĘKSZYCH
WIELKIE święto SPORTOWCÓW
małych i WIĘKSZYCH
W ramach obchodów Narodowego Dnia Sportu, który w tym roku przy-
padał 11 września nauczyciele wychowania fizycznego Szkoły Podsta-
wowej w Odolanowie zorganizowali dwudniową imprezę sportową. Do 
organizacji włączyli się aktywnie: dyrekcja szkoły, Rada Rodziców, Miej-
sko-Gminne Zrzeszenie LZS w Odolanowie oraz Miejsko-Gminny Szkol-
ny Związek Sportowy w  Odolanowie. Koordynatorem i  prowadzącym 
obchody Narodowego Dnia Sportu był Wojciech Kubiak.
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W  Świe-
cy II odbył się 

pierwszy w  histo-
rii gminy Turniej Skata 

Sportowego, a  rywalizo-
wano o Puchary Burmistrza 

Gminy i  Miasta Odolanów 
i  tytuł najlepszego zawodnika 
w  Wielkopolsce. Do rywaliza-
cji przystąpiło 45 zawodników 
z  różnych zakątków naszego 
kraju. Zadowolenie z  frekwen-

cji nie krył i poziomu zawodów 
nie krył Paweł Kiszka, prezes 
Opolskiego Związku Skata, 
który był jednocześnie sędzią 
głównym. 

Liczne nagrody najlep-
szym wręczli patron turnieju, 
burmistrz Marian Janicki iza-

stępca burmistrza Jan Prokop. 
Organizatorzy kierują również 
podziękowania dla Rady So-
łeckiej w  Świecy II za przygo-
towanie smacznych posiłków, 
Miejsko-Gminnego Zrzeszenia 
LZS w Odolanowie oraz Gminy 
i Miasta Odolanów.

Turniej Skata o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

Skat to gra w  karty bardzo 
popularna w  naszym kraju 
zwłaszcza w  województwie 
śląskim. Talia do gry składa 
się z  32 kart. Rozdający roz-
daje po trzy karty każdemu 
z  graczy, zaczynając od tego 

po swojej lewej ręce zgodnie 
z  ruchem wskazówek zegara. 
Następnie odkłada dwie kar-
ty do skata i  dalej rozdaje po 
cztery karty każdemu z grają-
cych i  na koniec po trzy karty 
każdemu.

Gospodarz  zawodów: OZSkat Opole w  dniu 18.09.2021
Sędzia – Paweł Kiszka Kierownik Grzegorz Fleischer
Świeca II Sala Wiejska ul.Szkolna 1 Gmina Odolanów Sekretariat: Paweł Kiszka

m Nazwisko, imię Klub
suma 1s 2s 3s
z gry  Z gry  Z gry  Z gry

1 Kościelny Roman SKAT Kolonowskie 3492 1341 911 1240
2 Pijanka Andrzej VICTORIA TRANZYT Chróścice 3041 1023 919 1099
3 Koziorowski Marian KS SKAT-LUB Kochcice 2940 356 817 1767
4 Tadeusz Maciej Gran Szamocin 2852 1260 809 783
5 Kosubek Janusz LECH Kędzierzyn-Koźle 2810 737 1376 697
6 Trzeciakowski Jerzy LECH Kędzierzyn-Koźle 2805 1129 799 877
7 Kocot Andrzej NITRON Krupski Młyn 2716 1002 924 790
8 Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice 2678 945 753 980
9 Rączkowski Mieczysław LECH Kędzierzyn-Koźle 2639 624 746 1269
10 Kędzia Stanisław KS SKAT-LUB Kochcice 2619 908 1053 658
11 Samol Krzysztof NITRON Krupski Młyn 2585 650 1303 632
12 Byczek Stanisław KS KAROLINKA Gogolin 2575 823 1145 607
13 Rother Krzysztof KOMAX Opole - Borki 2417 1212 771 434
14 Fleischer Grzegorz VICTORIA TRANZYT Chróścice 2404 1167 117 1120
15 Stanulla Jerzy DK STRZELEC Strzelce Opolskie 2378 251 1186 941
16 Długosz Piotr-Paweł KOMAX Opole - Borki 2373 439 874 1060
17 Siedlecki Bronisław VICTORIA TRANZYT Chróścice 2354 678 725 951
18 Dzierzawa Josef-Paul SWORNICA Opole - Czarnowąsy 2330 898 901 531
19 Nowak Jan VICTORIA TRANZYT Chróścice 2280 877 948 455
20 Skiba Bernard nn Poznań 2276 591 957 728
21 Szymura Piotr KS KAROLINKA Gogolin 2268 831 687 750
22 Machoń Jarosław KS SKAT-LUB Kochcice 2247 544 1129 574
23 Bryłka Ernest KS Kuźnia Zawadzkie 2162 862 327 973
24 Świtała Franciszek KS Kuźnia Zawadzkie 2148 439 1087 622
25 Hadamek Józef KS KAROLINKA Gogolin 2124 724 1033 367
26 Woga Jan Nowy Tomyśl 2080 200 716 1164
27 Burczyk Andrzej Gran Szmocin 2063 882 618 563
28 Miąskowiak Zygmunt nn Poznań 2059 884 332 843
29 Kaźmierowski Stanisław Gran Szamocin 2056 873 221 962
30 Szymski Marcin VICTORIA TRANZYT Chróścice 2016 448 774 794
31 Biernacki Zbigniew LECH Kędzierzyn-Koźle 1983 907 558 518
32 Kaszuba Piotr NITRON Krupski Młyn 1905 759 502 644
33 Kodura Ireneusz KOMAX Opole - Borki 1882 486 785 611
34 Walczyk Krzysztof KS KAROLINKA Gogolin 1759 301 472 986
35 Wieja Piotr KS KAROLINKA Gogolin 1661 411 548 702
36 Mitko Antoni KS KAROLINKA Gogolin 1614 432 372 810
37 Sklorz Roman KOMAX Opole - Borki 1488 1175 27 286
38 Skubała Roman KS SKAT-LUB Kochcice 1477 485 346 646
39 Dubiel Zbigniew NITRON Krupski Młyn 1471 1102 -52 421
40 Michalski Henryk LECH Kędzierzyn-Koźle 1287 358 392 537
41 Cięciel Tadeusz Goszcz 1226 -183 754 655
42 Diadieło Stanisław Nowy Tomyśl 1116 301 586 229
43 Knopik Robert Opole 1008 538 288 182
44 Pietrek Jerzy SWORNICA Opole - Czarnowąsy 789 389 410 -10
45 Szimber Andrzej KS SKAT-LUB Kochcice 247 -58 163 142

32karty SZCZĘŚCIA

Od lewej: zastępca burmistrza Jan Prokop, główny organizator turnieju i 14 zawod-
nik klasyfikacji generalnej Grzgorz Fleischer,  prezes Opolskiego Związku Skata, 
który był jednocześnie sędzią głównym Paweł Kiszka, burmistrz Marian Janicki.
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45 Szimber Andrzej

Grzegorz Fleischer był najbardziej 
zadowolonym graczem turnieju
w Świecy II.

Świeca II była przez jeden dzień stolicą polskiego skata!

Radny Gminy i Miasta Odolanów, sołtys wsi Świeca II 
Grzegorz Fleischer to znakomity gracz w skata sporto-
wego i wielki propagator tej coraz bardziej popularnej 
gry i  to nie tylko na Śląsku. Ziściło się jego marzenie 
i skat trafił na Ziemię Odolanowską.

Puchary dla najlepszych zawodników turnieju.
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Z  KOSZYKÓWKĄ
p o d  R Ę K Ę
Z KOSZYKÓWKĄ
p o d  R Ę K Ę

To było fanta-
styczne przeżycie 
– usłyszeliśmy od 
jednego z  młodych 
zapaleńców koszy-
kówki, który wpisał 
się do odolanow-
skiej Filii Akade-
mii  BMSLAM Stal. 

W hali Szkoły Pod-

stawowej w Odolanowie, w  ra-
mach obchodów Narodowego 
Dnia Sportu, który w tym roku 
przypadł na 11 września, dzie-
ci i młodzież spotkali się z za-
wodnikami Arged BMSLAM. 

Zawodnicy aktualnego 
mistrza Polski  opowiedzieli 
zgromadzonym na trybunach 
uczniom klas I-VII o  swoich 
osiągnięciach sportowych, 

planach na przyszłość. Odpo-
wiadali chętnie na wszystkie 
pytania nurtujące dzieci. Po-
jawiły się wśród nich pytania 
związane z  dietą zawodników, 
godzinami, które spędzają na 
treningach, od kiedy zaczęli 
trenować, ile mają wzrostu.

Koszykarze przygotowali 
także szereg niespodzianek. 
Nagrodą za poprawną odpo-
wiedź uzyskaną od dziecka 
był bilet na najbliższy mecz 
w   w  Ostrowie Wlkp., ponadto 
rozegrali  z uczniami 20 minu-
towy mecz. Następnie chętne 
dzieci rzucały do kosza i każdy 
udany rzut nagradzany był bile-
tem na mecz koszykówki. Spo-
tkanie zakończono wspólnym 
pamiątkowym zdjęciem.

Atmosfera była niezwykła 
i po spotkaniu sporo dzieci wy-
raziło chęć uczestnictwa w  za-
jęciach, które będą odbywają 
się w ramach Akademii Koszy-
kówki w  Szkole Podstawowej 
w Odolanowie.  (k)

To było fanta-
styczne przeżycie 
– usłyszeliśmy od 
jednego z  młodych 
zapaleńców koszy-
kówki, który wpisał 
się do odolanow-
skiej Filii Akade-
mii  BMSLAM Stal. 

W hali Szkoły Pod-

  Filia Akademii Koszykówki BM Stal Ostrów w Szkole Podstawowej w Odolanowie
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Znajdź 10 szczegółów różniących obrazki

Rebusy

Labirynt

Łamigówka

Krzyżówka

Litery z pól ponumerowanych w prawym górnym rogu utworzą hasło.

Rozwiązanie krzyżówki z nr 08/2021 – hasło: BRAMA
2 3 54 61
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oko z
mó-

zgiem

Nasi
bratan-
kowie

leczni-
cza
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Róży"

1

2

3

4

5

6



Wystawę można obejrzeć w kościele poewangelickim w Odolanowie

TRZY SPOJRZENIA
– trzy artystki

Trzy spojrzenia –wycze-
kiwana wystawa malarstwa 
Iwony Moleckiej (Odolanów) 
Moniki Ratajczak (Leszno), Iza-
beli Modrzejewskiej (Sieradz) 
została uroczyście w  kościele 
poewangelickim.  

Autorki licznych wystaw 
krajowych i  zagranicznych, 
absolwentki Akademii Sztuk 
Pięknych im. Eugeniusza 
Gepperta we Wrocławiu za-
prezentowały cześć swojego 

bogatego dorobku artystycz-
nego. Wystawa „Trzy spoj-
rzenia” oprowadza widza po 
malarstwie artystek, które 
w  sposób subtelny a  jedno-
cześnie ujmujący przemawia 
do wyobraźni uczestnika ko-
lorem, kreską oraz  innymi 
ciekawymi formami wypo-
wiedzi artystycznej. Otwarcie 
wystawy połączone zostało 
z   występem absolwenta PSM 
I  st. W  Odolanowie pianisty 

Adriana Skrobańskiego, który 
wykonał Preludium cis-moll 
op. 3 nr. 2  S. Rachmaninowa. 

Podczas otwarcia wystawy 
obecni byli zaproszeni goście-
:radni Gminy i  Miasta Odola-
nów Zdzisław Gertig iMarcin 
Szorski, kierownik ZUK Anna 
Głowacz, dyrektor Biblioteki 
Publicznej w  Odolanowie Mał-
gorzata Jędrzejak, przewod-
niczący Osiedla Przedmieście 
Eugeniusz Stolarek.  (odk)

Iwona Molecka - tworzy swoje 
prace przez pryzmat rzeczywi-
stości świata uczuć i  barw. Jej 
malarstwo zaprasza do spaceru 
po kolorze i  dekoracyjnej linii 
orientu. Obrazy tworzą niekoń-
czące się otwarte kompozycje. 
Elementy graficzne przenikają 
w  kolor kompozycji i  tworzą 
tajemniczą czasoprzestrzeń 
i ruch. Brała udział w wielu wy-
stawach grupowych, indywi-
dualnych, plenerach artystycz-

nych, aukcjach i spotkaniach ze 
sztuką. Ukończyła Państwowe 
Liceum Sztuk Plastycznych 
im T. Potworowskiego w  Po-
znaniu, Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika - Wydział Sztuk 
Pięknych w Toruniu, Akademię 
Sztuk Pięknych im Eugeniusza 
Gepperta na wydziale Malar-
stwa i  Rzeźby we Wrocławiu 
– tytuł magistra sztuki - 2020. 
Uprawia malarstwo olejne 
i akrylowe .

Monika Ratajczak urodziła się 
w  Lesznie. Ukończyła Akade-
mię Sztuk Pięknych im. Euge-
niusza Gepperta we Wrocła-
wiu. Studiowała na wydziale 
malarstwa i rzeźby - kierunek 
malarstwo. W swoich pracach 
stara się uchwycić niezwy-
kłość, zjawiskowość, piękno 
otaczającego świata i człowie-
ka, nawiązując jednocześnie 
dialog z  widzem pokazując 
swoje refleksje i  przemyśle-
nia. Swoją twórczość traktuje 
jako pamiętnik otaczającej ją 
rzeczywistości. Obecna wy-
stawa, to mini przegląd jej 
wieloletniej pracy artystycz-
nej. Przedstawione prace nie 

mają wspólnego charakteru 
i  tematu, łączy je malarskość 
i  wrażliwość. Namalowane 
są techniką olejną na płótnie, 
szerokimi pędzlami lub szpa-
chlą tworząc przy tym grubą 
fakturę. Uprawia malarstwo 
sztalugowe, ilustruje książki, 
wykonuje grafikę komputero-
wą i  monotypie. Brała udział 
w licznych wystawach indywi-
dualnych, zbiorowych i w kon-
kursach malarskich. Otrzyma-
ła wiele nagród, dyplomów 
i  wyróżnień. Jest członkiem 
Stowarzyszenia Sztuka Dla 
Wszystkich w  Lesznie i  Wiel-
kopolskiego związku Arty-
stów Plastyków.

Izabela Modrzejewska - absol-
wentka Akademii Sztuk Pięk-
nych we Wrocławiu, studentka 
kierunku artterapia. Pracowała 
jako scenograf przy bajce „Ro-

dzina Treflików”. Wielbicielka 
ekspresjonizmu i  twórczości 
Zdzisława Nikitki. Autorka 
wielu wystaw indywidualnych 
oraz grupowych.

Wystawę można oglądać 
do końca października br. 
w  dniach i  godzinach: śro-
da, piątek w  godzinach 
10.00-17.00. Niedzielę  3 i  31 
października w  godzinach 
od 14.00-16.00
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