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ŻYCIE musi mieć...ŻYCIE musi mieć...
PRZYCZYNYPRZYCZYNY

rozmowa z Karoliną BINEK z Raczyc

- Pasja do pisania narodziła się we mnie już w zerówce. To właśnie 
wtedy napisałam swoje pierwsze opowiadanie o królikach, które 
brały udział w konkursie na najlepszy latawiec. Z kolei pierwsza 
przeczytana przeze mnie książka to „Mój brat niedźwiedź”. Jednak 
moją ulubioną zdecydowanie była ta o 
wiewiórkach, które rzucały orzechami 
w przechodzących pod drzewami ludzi.

Co może się zdarzyć na powiatowych drogach na terenie gminy Odolanów?Co może się zdarzyć na powiatowych drogach na terenie gminy Odolanów? czytaj str. 2

Za oknami jesień, ale inwestycy jny ekspres się nie zatrzymuje…Za oknami jesień, ale inwestycy jny ekspres się nie zatrzymuje… czytaj str. 12

przeczytana przeze mnie książka to „Mój brat niedźwiedź”. Jednak 

Czytaj
na str. 3-4

Świętowali odolanowscy seniorzy - wspaniała atmosfera w NadbarycznejŚwiętowali odolanowscy seniorzy - wspaniała atmosfera w Nadbarycznej czytaj str. 8

WZRUSZAJĄCE WZRUSZAJĄCE chwile 
PAMIĘCIPAMIĘCI

czytaj str. 12

chwile chwile WZRUSZAJĄCE WZRUSZAJĄCE chwile chwile 
PAMIĘCIPAMIĘCI
czytaj na stronie 10czytaj na stronie 10

Naj          lepszyNaj          lepszy
rozmowa z Krystianem SIKORĄ – mieszkańcem Gliśnicy i strażakiem 
z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wiel-
kopolskim – o wielkich sportowych sukcesach czytaj str. 7

                           złotych na pływalnię typu ,,DELFINEK”                           złotych na pływalnię typu ,,DELFINEK” czytaj str. 6
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W  piśmie burmistrza Mariana Janic-
kiego czytamy: - ,,Zbliża się nowy 2022 rok, 
a co za tym idzie przystępujemy do kon-
struowania budżetu i zadań na 2022 rok. 
Występując w imieniu Władz Samorządo-
wych oraz Mieszkańców Gminy i  Miasta 
Odolanów widzę pilną potrzebę uwzględ-
nienia w budżecie Powiatu Ostrowskiego 
następujących zadań drogowych:
1. Wykonanie modernizacji nawierzchni 

drogi powiatowej nr 5169P pomiędzy Go-
rzycami Wielkimi a  Nabyszycami wraz 
z wykonaniem ścieżki rowerowej,

2.  Kontynuacja dalszego ułożenia dywa-
nika asfaltowego od strony Gliśnicy 
do Nabyszyc, dot. drogi powiatowej nr 
5326P,

3.  Wykonanie modernizacji drogi powia-
towej nr 5335P Odolanów- Boników-So-
śnie wraz z wykonaniem ścieżki rowe-
rowej,  dot. odcinka drogi od Odolanowa 
do Bonikowa w kierunku Granowca na 
który to odcinek wykonano  projekt bu-
dowlany,

4.  Ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej 
jezdni wraz z wymianą sieci kanalizacji 
deszczowej w  ciągu drogi powiatowej 
nr 5328P, dotyczy ul. Strzeleckiej w Odo-
lanowie, odcinek drogi od skrzyżowania 
ul. Strzeleckiej z  ul. Kurochowską do 
granicy miasta w kierunku Raczyc,

5.  Odnowa nawierzchni jezdni asfaltowej 
drogi powiatowej nr 5337P Boników-
-Świeca, dotyczy drogi pomiędzy Boni-
kowem  a Świecą II.

6.  Budowa dalszego ciągu chodnika w cią-
gu drogi powiatowej nr 5328P   w miej-

scowości Raczyce ( lewa strona od Odo-
lanowa).

7.  Budowa chodnika w ciągu drogi powia-
towej nr  5328P  Bartniki-Uciechów-Ra-
czyce-Odolanów, dotyczy  ul. Wrocław-
skiej w Uciechowie.

8.  Modernizacja nawierzchni jezdni drogi 
powiatowej nr   5473P  ul. Gimnazjalnej 
w Odolanowie wraz z wykonaniem ka-
nalizacji deszczowej,

9.  Modernizacja drogi powiatowej nr 
5326P wraz z wykonaniem ścieżki rowe-
rowej  pomiędzy miejscowością Baby,  
a Gliśnicą.

10.  Wykonanie budowy chodnika w ciągu 
drogi powiatowej nr 5330P Huta-Dęb-
nica przez wieś Huta,

11.  Ponadto widzimy konieczność opra-
cowania dokumentacji budowlanej na 
wykonanie : -   budowy ścieżki rowero-
wej w ciągu drogi powiatowej nr 5328P 
łączącej miejscowość Uciechów z miej-
scowością Bartniki, gmina Milicz, bu-
dowy ścieżki rowerowej  w ciągu drogi 
powiatowej nr 5329P, od skrzyżowania 
drogi powiatowej z  drogą woj. nr 444  
przez miejscowość Huta i Nadstawki - 
Janków Przygodzki do drogi woj. nr 445 
Odolanów- Ostrów Wlkp.
Jednocześnie informuję, iż bardzo czę-

sto  w rozmowach z mieszkańcami gminy 
podnoszony jest temat bieżącego utrzy-
mania poboczy dróg powiatowych. Widzi-
my konieczność wielokrotnego wykasza-
nia poboczy dróg na całej ich szerokości 
w granicy pasa drogowego a nie tylko na 
szer. 1m. Widzimy również konieczność 

częstego  porządkowania zadrzewienia 
poboczy dróg poprzez wycinanie i  obci-
nanie drzew i krzewów przydrożnych , co 
ma duży wpływ na bezpieczeństwo ruchu 
drogowego.

Pismo w  sprawie dróg powiatowych 
do włodarzy starostwa skierował także 
radny Józef Wajs. Dostał odpowiedź, że 
Powiat Ostrowski złożył dwa wnioski do 
Banku Gospodarstwa Krajowego o  dofi-
nansowanie inwestycji drogowych w  ra-
mach Rządowego Funduszu Polski Ład. 
Już wiadomo, że środki przyznano na roz-
budowę drogi powiatowej Gorzyce Wiel-
kie – Nabyszyce (koszt 9,5 mln zł).

- W nawiązaniu do pisma burmistrza 
Odolanowa – mówi Józef Wajs -   skiero-
wanego do Pana Starosty Ostrowskiego 
w sprawie ujęcia do realizacji zadań dro-
gowych na terenie miasta i gminy Odola-
nów na rok 2022 informuję,że w pełni po-
pieram realizację przedmiotowych zadań. 
Nadmieniam, że są one zbieżne z moimi 
wnioskami i  interpelacjami jakie skiero-
wałem w sprawie dróg powiatowych.

1 listopada - Dzień Wszystkich Świę-
tych obchodzony jest w  Kościele katolic-
kim od IX wieku. Wyznaczył je na 1 listo-
pada papież Grzegorz IV w 837 roku.

Kościół wspomina w tym dniu nie tyl-
ko oficjalnie uznanych świętych, czyli be-
atyfikowanych i kanonizowanych, ale tak-
że wszystkich wiernych zmarłych, których 
życie nacechowane było świętością

1 listopada ludzie przychodzą na cmen-
tarze, aby zapalić znicze i pomodlić się za 
zmarłych - najbliższych i przyjaciół. Jest to 
też święto obchodzone przez część innych 
wyznań, a  także zwyczaj praktykowany 
przez osoby bezwyznaniowe i niewierzą-
ce, mający być wyrazem pamięci oraz od-
dania czci i szacunku zmarłym.                       

Dzień 11 listopada, jako rocznica odzy-
skania przez Naród Polski niepodległego 
bytu państwowego i  jako dzień po wsze 
czasy związany z wielkim imieniem Józe-
fa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Na-
rodu w walkach o wolność Ojczyzny - jest 
uroczystym Świętem Niepodległości”.

W czwartek 11 listopada obchodzimy 
103. rocznicę odzyskania przez naszą 
Ojczyznę niepodległości po 124 latach 
niewoli austriackiej, pruskiej i  rosyj-
skiej. Dzień ten został uznany za święto 
państwowe cytowaną wyżej ustawą z 23 
kwietnia 1937 r. o  Święcie Niepodległo-
ści, ale uroczyste obchody odbywały się 
już wcześniej.

Msza święta w intencji mieszkańców 
Ziemi Odolanowskiej odbędzie się w ko-
ściele pw. św. Marcina o godz. 9.00.

    WYDARZENIA  

Panu Piotrowi Kuroszczykowi
wójtowi gminy Ostrów Wielkopolski  wyrazy głębokiego współ-
czucia z powodu śmierci Matki składają  burmistrz GiM 
Odolanów Marian Janicki, przewodniczący Rady GiM Janusz 
Szustkiewicz i zastępca burmistrza Jan Prokop.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci 

Śp. Bronisława Oleksego
sekretarza i skarbnika ZKRP i BWP w Odolanowie

Cześć Jego Pamięci!

Prezesi Kół 

Bogdan Czubak  (Odolanów)

Jacek Morawski (Ostrów Wielkopolski)

Tadeusz Włodarczyk (Przygodzice)

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Bronisława Oleksego
wieloletniego działacza organizacji kombatanckich

całej Rodzinie składają wyrazy głębokiego współczucia 

 Zastępca Burmistrza GiM Odolanów Burmistrz GiM Odolanów 

 (-)  Jan PROKOP (-) Marian JANICKI

WYDAWCA: Odolanowski Dom Kultury (dyr. Janusz LIZUREJ), ul. Bartosza 7, 63-430 Odolanów, tel. (62) 733-13-08
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Co będzie się działo na drogach powiatowych w gminie i mieście Odolanów?

WALKA o (lepsze) DROGI
Władze samorządowe Gminy i Miasta Odolanów wystosowały pismo do Sta-
rosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego, co jest początkiem konsultacji w sprawie 
dróg powiatowych na terenie Ziemi Odolanowskiej w 2022 roku. Od trzech 
kadencji w sprawy te jest również zaangażowany radny Józef Wajs.

Kartki z listopadowego 

kalendarza

Dam pracę
Gospodarstwo rolne z okolic Ostrów 
Wielkopolski-Odolanów zatrudni pra-
cownika oborowego.
Do obowiązków pracownika należeć 
będzie ładowanie pasz, dojenie krów, 
pojenie cieląt, obserwacja stanu zdro-
wotnego krów, cieląt, nadzór nad roz-
rodem, pomoc przy wycielaniu, utrzy-
manie porządku w oborze i wokół 
obory prawo jazdy kategorii B, T.

Kontakt telefoniczny
693-598-968

oraz 607-825-320

Ostatnie zdjęcie Bronisława Oleksego ( z lewej) 
w siedzibie odolanowskiego Koła ZKRP i BWP. 
Obok prezes Bogdan Czubak.

MARII STYLE
STOŁY I KRZESŁA

Boników ul. Długa 11
tel. 605 562 501, 693 483 124
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Karolino, na profilu inter-
netowym napisałaś „Aaa! Już 
jest! Znów trzymam moje 
największe marzenie w  rę-
kach!”. Proszę, opowiedz, 
z  czego jesteś taka dumna 
i  w  jaki sposób spełniłaś to 
kolejne marzenie?

- W  styczniu tego roku 
skończyłam pisać swoją drugą 

książkę. Zaczynałam ją kilka 
razy, były to zupełnie różne 
historie, aż w  końcu dwa lata 
temu wymyśliłam tę właści-
wą. Mogę nawet powiedzieć, 
że inspiracja przyszła sama, 
o  czym wspominałam szerzej 
na swojej stronie internetowej 
www.karolinabinek.pl. Przez 

cały ten czas różne wersje roz-
działów czytał Paweł, który, 
podobnie jak jeden z  głównych 
bohaterów, jest ratownikiem 
medycznym i  udzielał mi też 
konsultacji. Inną ważną posta-
cią w  mojej drugiej książce jest 
kleryk Adam. W sprawach zwią-
zanych z kwestiami kościelnymi 
pomagał mi więc mój kolega Se-
bastian Zbierański. Natomiast 
w kwestiach prawnych doradzał 
mi Maks Nagalski. Tym razem 
zdecydowałam się wydać po-
wieść sama. Korektą zajął się 
Hubert Piechocki, a całą oprawą 
graficzną i  składem Sebastian 
Szymczak. Bardzo dziękuję 
więc całemu mojemu męskie-

mu zespołowi, dzięki któremu 
książka jest dokładnie taka, jaką 
chciałam. Później sama organi-
zowałam też druk powieści i za-
kładek, które dodaję do każdego 
egzemplarza książki. Proces wy-
dawniczy trwał w sumie niecałe 
trzy miesiące i  relacjonowałam 
go na swoim Instagramie. Nie-
samowicie się cieszę, że moje 
kolejne największe marzenie 

tak szybko trafiło w  moje ręce! 
„Pachniesz imbirem” można 
kupić teraz na mojej stronie in-
ternetowej www.karolinabinek.
pl oraz w Odolanowie w marke-
cie Pszczółka.

„Ale arbuz” to Twoja debiu-
tancka powieść wydana w  2015 
roku. Teraz tytuł książki brzmi 
„Pachniesz imbirem”… Chyba 
masz słabość do owoców i  wa-
rzyw… Skąd pomysł na tytuł? 

- Tytuł mojej drugiej książki 
to nawiązanie do piosenki Kor-
teza pt. „Z  imbirem”. W  utwo-
rze tym podmiot zwraca się do 
dziewczyny, dla której się zmie-
niał, a teraz źle się czuje w swojej 

nowej wersji i  postanawia za-
kończyć związek. Mówi jej też, 
że zasługuje na kogoś lepszego 
niż on. Sama mam za sobotą 
tego typu relacje, podobnie jak 
wiele znajomych mi osób. Dlate-
go też postanowiłam, że właśnie 
ten motyw znajdzie się w  mojej 
książce. Co istotne, o komentarz 

Ma 23 lata, w ubiegłym roku obroniła licencjat z dziennikarstwa i ko-
munikacji społecznej na Wydziale Nauk Politycznych i  Dziennikar-
stwa UAM w Poznaniu. W październiku rozpocznie ostatni rok stu-
diów na kierunku nowe media. Od dwóch lat łączy studia dzienne 
z pracą na pełen etat w jednej z poznańskich redakcji...

ŻYCIE musi mieć...ŻYCIE musi mieć...
PRZYCZYNYPRZYCZYNY

ciąg dalszy na str. 4

ŻYCIE musi mieć...ŻYCIE musi mieć...
PRZYCZYNYPRZYCZYNY

rozmowa z rozmowa z Karoliną BINEK z RaczycKaroliną BINEK z Raczycrozmowa z rozmowa z Karoliną BINEK z RaczycKaroliną BINEK z Raczyc
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do mojej powieści poprosiłam 
Asię – psycholog, która tłuma-
czy, skąd wynikają zachowania 
poszczególnych postaci. Po reak-
cjach czytelników wiem, że wielu 
z nich utożsamia się z bohatera-
mi, a słowa Asi pomogły im spoj-
rzeć inaczej na niektóre sprawy.

Pierwszą książkę napisałaś 
jako nastolatka w wieku 16 lat… 
Teraz jesteś studentką dzienni-
karstwa, która ma już większe 
doświadczenie i  życiowe, i  pi-
sarskie. Potrafisz powiedzieć, 
czym różnią się te książki, a co je 
łączy? 

- Bohaterami mojej pierw-
szej książki są nastolatkowie 
i właśnie do tej grupy wiekowej 
przede wszystkim skierowa-
ny jest „Ale arbuz!”. Tym ra-
zem główna bohaterka to mło-
da dziennikarka, która nagle 
musi się zmierzyć z  wieloma 
przeciwnościami losu, a  jedną 
z nich jest nieuleczalna choroba. 
„Pachniesz imbirem” jest więc 
powieścią dojrzalszą i  porusza-
jącą zupełnie inne kwestie. Ale 
właśnie pisząc ją byłam też w in-
nym momencie życia i  miałam 
już inne doświadczenia niż ta 
nastoletnia Karolina. Natomiast 
akcja obu książek rozgrywa się 
w  niewielkich miasteczkach, 
podobnych do Odolanowa. 
Chyba mam do nich jakąś sła-
bość! Główna bohaterka ma też 
psa, bo to moje ulubione zwie-
rzę i  nie wyobrażam sobie nie 
umieszczać go w  książce. Poza 
tym w „Pachniesz imbirem”, po-
dobnie jak w  „Arbuzie” oprócz 
tych poważniejszych sytuacji 
jest też wiele zabawnych. Aż tak 
bardzo nie zmienił się też mój 
styl pisania przez te lata. Moja 
druga powieść napisana jest 
lekkim językiem, a bohaterowie 
wielokrotnie zamiast „tak” od-
powiadają „no”. Bo to po prostu 
książka o  życiu, które nie za-
wsze jest idealne.

Wróćmy trochę do począt-
ków… Kiedy narodziła się pasja 
do pisania? Co czytała w dzieciń-
stwie mała Karolinka?

Pasja do pisania narodziła 
się we mnie już w  zerówce. To 
właśnie wtedy napisałam swoje 
pierwsze opowiadanie o  króli-
kach, które brały udział w  kon-
kursie na najlepszy latawiec. 
Z  kolei pierwsza przeczytana 
przeze mnie książka to „Mój 
brat niedźwiedź”. Jednak moją 
ulubioną zdecydowanie była ta 
o  wiewiórkach, które rzucały 
orzechami w  przechodzących 
pod drzewami ludzi. Rodzice 
bardzo dużo czytali mi i  bra-
tu, przez co książki były obecne 
w  moim życiu już od najmłod-
szych lat i ta miłość wciąż trwa.

Jakich teraz książek szukasz 
na półkach? Co najchętniej dziś 
czyta młoda pisarka?

- Dziś najchętniej sięgam po 
biografie, reportaże lub książki 
o  tematyce górskiej. Czasami 
wciąż zdarzy mi się też przeczy-
tać powieść. W  ciemno kupuję 
te autorstwa Magdaleny Witkie-
wicz, którą udało mi się niedaw-
no nawet poznać. Duże wrażenie 
zrobił też na mnie „Sen o okapi”. 
Jako dziennikarka mam możli-
wość otrzymywania niektórych 
książek jeszcze przed premie-
rami, więc właściwie ciągle coś 
czytam.

  
Można powiedzieć, że two-

im kolejnym marzeniem będzie 
trzecia książka? Co już dziś cho-
dzi ci po głowie? 

-  Oczywiście, że tak! Trzecia 
książka już się pisze, a jej tytuł to 
„Usłyszeć ciszę”. Będzie to druga 
część „Pachniesz imbirem”. Będą 
ci sami bohaterowie, ale znaj-
dzie się też kilka nowych posta-
ci. Mogę już zdradzić, że Zośkę 
– główną bohaterkę – wyślę tym 
razem na psychoterapię. Chcia-
łabym pokazać, jak ważne jest to, 
by niektóre kwestie poukładać 
sobie w  głowie i  dowiedzieć się, 
skąd wynikają nasze zachowania 
i decyzje. Bo nic w życiu nie dzie-
je się bez przyczyny.

Dziękuję za rozmowę i życzę 
powodzenia.

Rozmawiała:
Katarzyna MACIEJEWSKA

ciąg dalszy ze str. 3

Czas wydarzeń

Publiczność wysłucha-
ła sonat, romansów muzy-
ki filmowej oraz opracowań 
klasycznych na gitarę, min. 
Rene Espere „Evocatio”,  Ran-
no  Nurmsaar  „Mu suda on 
Randaja”, Astora Piazzolla / 
Milonga  Del Angel”,  Verano 
Porteño. Liryczne, melancho-
lijne utwory były przeplatane 
energetycznymi   kompozycja-
mi. Całość wydarzenia dopeł-
niła narracja koncertmistrza,   
który oprowadzał słuchacza 
po poszczególnych częściach 
koncertu.  

Recital gitarowy otworzył 
uzdolniony duet młodych, 
bardzo dobrze zapowiadają-
cych się gitarzystów – Agaty 
Brzezichy z  Odolaowa oraz 
Antoniego Stawika z  Ostrowa 
Wlkp. Młodzi artyści ucznio-
wie Szkoły Muzycznej II st. 
W  Ostrowie Wielkopolskim 
wykonali kompozycję Rolanda 
Dyensa „PoullBots”.

   Publiczność, która wy-
pełniła wszystkie miejsca 
bardzo ciepło przyjęła wy-
stęp młodych artystów oraz 
recital gitarowy Daniela Julle. 
W  koncercie udział wzięli za-
proszeni goście: m.in. zastęp-
ca burmistrza Gminy i  Miasta  
Odolanów Jan Prokop, prze-
wodniczący Rady GiM Odo-
lanów Janusz Szustkiewicz,  
radni GiM Maria Skrzypińska, 
Grzegorz Flejscher oraz radny 
Powiatu Ostrowskiego  Rafał 
Walkow, skarbnik GiM Odola-
nów Beata Gościniak oraz dy-
rektor LO w  Odolanowie Ewa 
Wieja.  (odk)

Z okazji przypadającego Dnia 
Edukacji Narodowej burmistrz 
Gminy i Miasta Odolanów w to-
warzystwie zastępcy burmistrza 
Jana Prokopa oraz inspektor ds. 

oświaty Elżbiety Prusiewicz-Saj-
naj, wręczył nagrody dyrekto-
rom i nauczycielom szkół  z te-
renu gminy i miasta nagrody za 
osiągnięcia i wyniki nauczania w 
roku szkolnym 2020/2021. 

Włodarze Ziemi Odolanow-
skiej dziękując pedagogom za 
niezwykły trud włożony w wy-
chowanie i przekazywanie wie-
dzy w dzisiejszych niełatwych 
czasach, życzyli jednocześnie 
osobistego spełnienia i satys-

fakcji z wykonywanej pracy. Jak 
podkreślił Janicki najbardziej pa-
mięta i docenia się po latach tych 
wychowawców, którzy wymagali 
odpowiedzialnego i sumiennego 
podejścia do nauki.  (w)

Z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej we filii w Gliśnicy odbyła 
się uroczysta akademia, przy-
gotowana przez nauczycieli, 
zarówno szkoły, jak i oddziałów 
przedszkolnych ( E. Radajewska, 
P. Pawlaczek, D. Golec, L. Misiek, 
D. Kowalczyk). Młodzi artyści- 
uczniowie oraz przedszkolaki- 

zaprezentowali swoje umiejęt-
ności wokalne i recytatorskie.

Po części artystycznej wszyst-
kim pracownikom szkoły życzenia 
złożył zastępca burmistrza GiM 
Odolanów Jan Prokop, oraz  dy-
rektor Sławomir Ostrowski, który 
wręczył także nagrody. Otrzymali 
je: E. Radajewska, L. Misiek, D. Ko-
walczyk, A. Kowalska, B. Furma-
nek, H. Gaworski.  (paw)

W ramach Światowego Dnia 
Gitary w  sali kościoła poewan-
gelickiego odbył się  koncert gi-
tarowy Estończyka, absolwenta 
Akademii Estońskiej Daniela 
Julle. W  trakcie koncertu pu-
bliczność wysłuchała współcze-
snej muzyki klasycznej z okresu 
XX wieku. Program koncertu 
oprowadzał słuchacza przez 
kompozytorów gitarowych po-
chodzących z  Bułgarii, Łotwy, 
Rosji, Argentyny czy Estonii. 

Wspaniałe gitarowe święto miało swo-
je miejsce w Odolanowie.

Światowy Dzień Gitary 

Doceniony
pedagogiczny trud

Nagrody
w Gliśnicy

Nauczyciele z nagrodami Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

Władze Gminy i Miasta Odolanów z nagrodzonymi nauczycielami.

Ewa Bielak Szkoła Podstawowa w Świecy

Renata Maślińska Szkoła Podstawowa w Uciechowie

Beata Noskowicz Zespół Szkół w Odolanowie

Irena Jacyno
Szkoła Podstawowa im. Ignacego
Łukasiewicza w Garkach

Barbara Stolarek Szkoła Podstawowa w Raczycach

Paweł Dymała
Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Odolanowie

Bogna Trepka
Przedszkole im. Kubusia Puchatka
w Odolanowie

Ewa Gaworska
Przedszkole im. Kubusia Puchatka
w Odolanowie

Małgorzata
Kaczmarek

Szkoła Muzyczna I stopnia
w Odolanowie

Barbara Miłosz Szkoła Podstawowa w Wierzbnie

Magdalena
Krzywda-Patryas

Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka w Hucie

Agata Strączkowska
Szkoła Podstawowa im. Polskich Sportow-
ców w Tarchałach Wielkich

Andrzej Wasiela Szkoła Podstawowa w Świecy

Sławomir Kowalski Szkoła Podstawowa w Raczycach

Maria Sawicka
Przedszkole im. Kubusia Puchatka
w Odolanowie

Krzysztof Krawczyk
Szkoła Podstawowa im. Janusza
Korczaka w Hucie

Sławomir Ostrowski Branżowa Szkoła I stopnia w Odolanowie

Barbara Okupnik Centrum Usług Wspólnych w Odolanowie
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R E K L A M A  P Ł A T N A

Obecne działa 8 sekcji: pla-
styczna zajmująca się przede 
wszystkim zdobnictwem arty-
styczny (decoupage, makrama 
itp.) prowadzona przez Cz. Wa-
sielak - poniedziałek 15.30, gry 
(brydż, gry planszowe) - ponie-
działek 17.00, muzyka (śpiew) 
prowadzona przez A. Walkow 
- wtorek 15.30, literatura, te-
atr i  film, prowadzona przez B. 

Dattę - wtorek 17.00, historia 
prowadzona przez R. Walkowa 
- środa 16.00, rysunek i  malar-
stwo (nauka technik graficznych, 
malarskich) prowadzona przez 
I. Molecką - czwartek 15.35 - jest 
to nowo powstała sekcja na ży-
czenie studentów UTW, taniec 
prowadzony przez I. Molecką, 
czwartek 16.30, gimnastyka pro-
wadzona przez M. Zydorowicz - 
piątek 17.30.

Zajęcia sekcji odbywają się 
w budynku Szkoły Podstawowej 
w Odolanowie (al. Jana Pawła 1) 
z  wyjątkiem zajęć z  gimnastyki, 
która odbywa się na Pilawie.

Ponadto UTW ma w planach 
organizację 2 wykładów nauko-
wych, które odbędą się w  Bi-
bliotece Publicznej. W  planach 
są też 2 wycieczki turystyczna 
i kulturalna. Poniżej relacja z tu-
rystycznej, która odbyła się 14 
października. Studenci wybrali 
się na wycieczkę po Dolinie Ba-
ryczy. Dzień rozpoczęli od ob-
serwacji ornitologicznych pro-
wadzonych przez Panią Beatę 
Orłowską z  Uniwersytetu Wro-
cławskiego. Odwiedzili także sta-
cję ornitologiczną aby obejrzeć 
dokarmianie ptaków i budki dla 
nietoperzy i  ptaków. Następnie 
udali się do Żmigrodu, gdzie 
zwiedzali basztę w żmigrodzkim 
pałacu i  otaczający pałac ogród. 
Tam też zjedli obiad w restaura-
cji zamkowej. Kolejnym etapem 
było zwiedzanie pałacu w  Mili-
czu obecnej siedziby Technikum 
Leśnego. Stamtąd powoli wracali 
do Odolanowa, jednak w Gątko-
wicach zrobili przerwę na kawę 
i  przepyszne ciasto w  kawiarni 
RYBKA. To był udany dzień, pe-
łen atrakcji i  dobrego humoru. 
Wszyscy cieszyli się, że znowu 
mogą się spotkać.

Wszystkich chętnych za-
chęcamy do zapisywania się do 
UTW!

Ewa WIEJA

Po ponad rocznej przerwie 
spowodowanej pandemią koro-
nawirusa ruszył od październi-
ka 2021 r. odolanowski Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku.

Słuchacze odolanowskiego UTW ko-
chają m.in. piękno przyrody...

8 sekcji czeka
na... Ciebie

Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Odolanowie znowu działa

Z okazji  Dnia Edukacji Na-
rodowej odbyło się pasowanie 
na  uczniów klas I Szkoły Pod-
stawowej w Tarchałach Wielkich 
i Szkoły Filialnej w Gorzycach 
Małych. Podniosła uroczystość 
zgromadziła nie tylko dymnych 
pierwszoklasistów i ich nauczy-
cieli, ale także rodziców. Samo-
rząd odolanowski reprezentował 
zastępca burmistrza GiM Jan 
Prokop.  (p)

Pasowanie
,,pierwszaków”

TARCHAŁY WIELKIE GORZYCE MAŁE
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O d o l a n ó w  b ę d z i e  u c z y ł  d z i e c i  p ł y w a ć  w e  w ł a s n y m  b a s e n i e

13,513,5 mln złotychmln złotych
na pływalnięna pływalnię
typu ,,DELFINEK”typu ,,DELFINEK”

Rząd opublikował listę powiatów, które otrzy-

mały dofinansowanie w ramach Polskiego 

Ładu. W pierwszym rozdaniu do województwa 

wielkopolskiego trafiło dwa miliardy złotych. 

Na liście znalazły się także gminy z terenu po-

łudniowej Wielkopolski. Do władz powiatu oraz 

gmin z powiatu ostrowskiego trafiło w sumie 

blisko 70 milionów złotych. Gmina Odolanów 

otrzyma 13,5 mln zł na krytą pływalnię, co na tle 

pozyskanych środków przez inne samorządy 

wygląda bardzo obiecująco.

•  Gmina Ostrów Wielkopolski  – 
ok. 1,1 mln zł na moderniza-
cję infrastruktury drogowej 
w Lewkowie

•  Gmina Przygodzice  – otrzyma 
około 3,2 mln zł na przebudowę 
sieci wodociągowej w  Czar-
nymlesie

•  Gmina Sieroszewice  – otrzy-
mała wsparcie na dwa zadania 
w wysokości ponad 2,4 mln zł: 
na modernizację drogi i  budo-
wę kanalizacji w Latowicach

•  Gmina Sośnie  – na budowę 
oczyszczalni ścieków otrzy-
mała ponad 13 mln

•  Gmina Raszków  – na roz-
budowę zbiornika wodnego 
w Pogrzybowie otrzymała po-
nad 8,7 mln zł

•  Gmina Nowe Skalmierzy-
ce  – dostała dofinansowanie 
w  wysokości ponad 11,7 mln 
na modernizację dróg i  bu-
dowę Centrum Aktywności 
Społecznej

•  Miasto Ostrów  – otrzyma 
ponad 14 mln zł na moderni-
zację ul. Grunwaldzkiej i Li-
manowskiego

•  Samorząd Powiatu Ostrow-
skiego  – otrzymał wsparcie 
na poziomie około 14,7 mln. 
zł na modernizację dróg 
(w  tym drogi Gorzyce Wiel-
kie – Nabyszyce w  gminie 
Odolanów) oraz budowę Po-
radni Psychologiczno-Peda-
gogicznej

Rządowy Fundusz 
Polski Ład:

Program Inwestycji 
Strategicznych

Rządowy Fundusz Polski 
Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych ma na celu 
dofinansowanie projektów 
inwestycyjnych realizowa-
nych przez gminy, powia-
ty i  miasta lub ich związki 
w  całej Polsce. Program 
realizowany jest poprzez 
promesy inwestycyjne 
udzielane przez Bank Go-
spodarstwa Krajowego. 
Wysokość bezzwrotnego 
dofinansowania jest zależ-
na od obszaru prioryteto-
wego, w  którym mieści się 
planowana inwestycja.

R E K L A M A  P Ł A T N AO B W I E S Z C Z E N I E  B E Z P Ł A T N E

Powiat ostrowski  pozostałe samorzady:

Czy odolanowska  pływalnia, która ma powstać przy Szkole Podstawowej będzie wyglądać 
podobnie do tego ,,Delfinka” w Szczawnie Zdroju? 
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Gratuluję zwycięstwa 
w  międzynarodowych zawo-
dach Toughest Firefighter 
Challenge w  Kołobrzegu. Na 
czym polegały te zmagania i ja-
kie były konkurencje?

  - Zawody polegają na tym, 
że w całym uposażeniu straża-
ka z aparatem odo (czyli ochro-
ną dróg oddechowych) 
wbiegamy na trzecie 

piętro. 
Z  pakietem 19 kg zo-
stawiamy go na górze, 
tam wciągamy następny 
pakiet 19 kg i zbiegamy po 
każdym stopniu. Później wę-
żową i  trafiamy wodą do celu. 
I ostatnia konkurencja to holo-
wanie manekina – 80 kg tyłem 
30 m. Są to jedyne takie zawody 

rozgrywane na pia-
sku (plaży), podczas 
których strażacy 
w  pełnym rynsz-
tunku bojowym 
muszą wykonać 
wiele trudnych za-
dań.

Żeby pokonać po-
nad pięćdziesięciu ry-

wali i trzykrotnie sta-
wać na podium to 

trzeba być mocno 
wysportowanym 

i  silnym nie tyl-
ko fizycznie… 
Jak pracuje się 

na takie wyniki? 

- Na pewno trzeba dużo tre-
nować, mieć dużo wytrwało-
ści i  chęci do uprawiania tego 
sportu. Na pewno jest też po-
trzebne wsparcie i  motywacja 
od kolegów ze zmiany, z który-

mi trenuję, ponieważ samo wy-
startowanie w takich zawodach 
to już duży sukces oraz odwaga.

  
Proszę opowiedzieć o  naj-

ważniejszych zawodach… Jakie 
osiągnięcie miały dla ciebie 
największe znaczenie?

 -  Myślę, że te zawody 
w  Kołobrzegu mają dla mnie 
duże znaczenie, ponieważ 
nie byłem na nich faworytem. 

A  dodatkowo były to jedyne 
zawody w  Europie rozgrywa-
ne na plaży. Zająłem I  miej-
sce indywidualnie, I  miejsce 
w  tandemie z  Jarosławem 
Grabowskim oraz III miejsce 
w tandemie - mix z Martą Ar-
robe da Encarnacao. Wcze-
śniej były już drobne sukcesy: 
IV miejsca czy III w  sztafe-
tach.

W  dzieciństwie marzyłeś, 
by zostać strażakiem? 

  - Oczywiście, jak prawie 
każdy mały chłopak chciałem 
zostać strażakiem. No i  zosta-
łem! Moje marzenia się spełni-
ły. Więc warto nie tylko marzyć, 
ale samemu pomóc spełniać 
swe marzenia. Bo szczęściu 
trzeba pomóc!

Cechy dobrego strażaka – 
według ciebie?

  - Dobry strażak powinien 
być przede wszystkim odważny 
i odporny na stres oraz bardzo 
sprawny fizycznie. I dobrze też, 
by strażak posiadał dużą wie-
dzę na temat ochrony przeciw-
pożarowej. 

Co najchętniej robisz 
w wolnym czasie?

  - Przez wiele lat moją pasją 
był boks. W 2013 roku zostałem 
mistrzem Irlandii w  boksie do 
91 kg. Później stałem jeszcze 
dwukrotnie na najniższym po-
dium. Ale ze względu na liczne 
drobne urazy i kontuzje, posta-
nowiłem przestać walczyć. Nie 
oznacza to wcale, że przestałem 
trenowaćm, ponieważ treningi 
zawsze były moją pasją. I tak po 
powrocie do Polski i  rozpoczę-
ciu służby, szukałem zajęcia dla 
siebie, trochę biegałem. I  tak 
prawie trzy lata temu powstał 
pomysł, aby wystartować w za-
wodach Toughest Firefighter 
Challenge. I tak małymi krocz-
kami zbliżałem się do podium 
na różnych imprezach. Od ja-
kiegoś czasu byłem już w  czo-
łówce polskich zawodników, 
a zawody w Kołobrzegu tylko to 
potwierdziły.

Dziękuję bardzo za rozmo-
wę.

Rozmawiała:
Katarzyna MACIEJEWICZ

    LUDZIE Z PASJĄ  

Dziewiąty rok pracuję  jako młodszy ratownik – kierowca. Wcześniej 
spędziłem ponad dziewięć lat w Irlandii, ale gdzieś tam zawsze chcia-
łem wrócić i pracować w straży, co mi się udało…

FAWORYTEMFAWORYTEM
nie BYŁEMnie BYŁEM
FAWORYTEMFAWORYTEM
nie BYŁEMnie BYŁEM

rozmowa z Krystianem SIKORĄ – mieszkańcem Gliśnicy i strażakiem z Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim – o wiel-
kich sportowych sukcesach

Gratuluję zwycięstwa 
w  międzynarodowych zawo-
dach Toughest Firefighter 
Challenge w  Kołobrzegu. Na 
czym polegały te zmagania i ja-
kie były konkurencje?

  - Zawody polegają na tym, 
że w całym uposażeniu straża-
ka z aparatem odo (czyli ochro-
ną dróg oddechowych) 
wbiegamy na trzecie 

piętro. 
Z  pakietem 19 kg zo-
stawiamy go na górze, 
tam wciągamy następny 
pakiet 19 kg i zbiegamy po 
każdym stopniu. Później wę-
żową i  trafiamy wodą do celu. 
I ostatnia konkurencja to holo-
wanie manekina – 80 kg tyłem 
30 m. Są to jedyne takie zawody 

rozgrywane na pia-
sku (plaży), podczas 
których strażacy 
w  pełnym rynsz-
tunku bojowym 
muszą wykonać 
wiele trudnych za-
dań.

Żeby pokonać po-
nad pięćdziesięciu ry-

wali i trzykrotnie sta-
wać na podium to 

trzeba być mocno 
wysportowanym 

i  silnym nie tyl-
ko fizycznie… 
Jak pracuje się 

na takie wyniki? 

kich sportowych sukcesach

Trzecią  lokatę Sikora wywalczył w tandemie - mix z Martą 
Arrobe da Encarnacao.

Triumfował w tandemie wraz z Jaro-
sławem Grabowskim.  

Krystian Sikora na najwyższym stop-
niu podium.
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- Dzień Seniora, to wy-
jątkowy symbol pamięci 
i  wdzięczności kierowany 
do ludzi, którzy wspominają 
uroki minionych lat, to dosko-
nały powód aby przypomnieć 
wszystkim o  ludziach w  po-
deszłym wieku. Przyjmijcie 
życzenia dobrego zdrowia 
sił witalnych i  pogody ducha, 
cennego zdrowia i dni pełnych 
pozytywnych myśli. Życzę by 
życzliwość, opieka, wdzięcz-
ność ze wszystkich stron to-
warzyszyła Wam na następ-
nie, dni, tygodnie, miesiące 
i lata – powitał seniorów prze-
wodniczący odolanowskiego 

koła PZERiI Józef Wajs.
Emerytów odwiedzili tego 

dnia m.in.: Paweł Rajski – sta-
rosta Powiatu  Ostrowskie-
go, Roman Pacholczyk - wi-

cestarosta, Marian Janicki 
- burmistrz Gminy i  Miasta 
Odolanów, Andrzej Baraniak 
- sekretarz Miasta Ostrowa 
Wlkp, Janusz Szustkiewicz - 
przewodniczącego Rady Gmi-
ny i Miasta w Odolanowie, Eu-

geniusz Jakubiak radny Rady 
GiM, Wojciech Słodkiewicz 
- dyrektora Miejsko Gminne-
go Centrum Pomocy Wiara-
-Nadzieja-Miłość oraz Barba-
ra Pawlicka-Pestka z Zarządu 
Rejonowego PZERiI w  Ostro-
wie Wlkp.

Oczywiście nie zabrakło 
życzeń i  pozdrowień wygło-
szonych przez starostów, 
przewodniczącego rady oraz 
odczytanych w  liście  od pre-
zydent Miasta Ostrowa Wlkp 
Beaty Klimek.

W  części artystycznej wy-
stąpili Dominika i  Janusz Żył-
ka, którzy swym występem 
przez prawie dwie godziny ba-
wili zgromadzoną publiczność. 
Spotkanie upłynęło w  bardzo 
miłej atmosferze przy dobrej 
muzyce, pysznej kawie i  ciast-
ku przygotowanym przez re-
staurację Nadbaryczna.  (waj)

  ZDARZENIA  

Odolanowskie Dni Seniora – fotoreportaż Michała WALKÓWA

JESIENNAJESIENNA
chwila RADOŚCI
Tradycyjnie każde spotkanie odolanowskich seniorów zrze-
szonych w Kole Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów rozpoczyna się hymnem emerytów. Tak też było 
podczas spotkania z okazji tegorocznego Dnia Seniora.

chwila RADOŚCIchwila RADOŚCI
Tradycyjnie każde spotkanie odolanowskich seniorów zrze-
szonych w Kole Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów rozpoczyna się hymnem emerytów. Tak też było 
podczas spotkania z okazji tegorocznego Dnia Seniora.
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Obecnością uroczystość 
zaszczycili starosta Powiatu 
Ostrowskiego Paweł Rajski, 
wicestarosta Roman Pachol-
czyk, zastępca burmistrza 
Gminy i  Miasta Odolanów Jan 
Prokop, przewodniczący Rady 
Gminy i  Miasta Odolanów Ja-

nusz Szustkiewicz, proboszcz 
miejscowej parafii ks. dziekan 
Tomasz Łazarski, sponsorzy 
i  licznie zgromadzeni miesz-
kańcy wsi Uciechów. Prezes 
Stowarzyszenia Gabriela Za-
wada przywitała zaproszonych 
gości oraz biesiadników.

Najstarsza uczestniczka bie-
siady liczyła 86 lat.  Paweł Rajski 
oraz Jan Prokop wręczyli jej pięk-
ny bukiet kwiatów życząc dużo 
zdrowia i zadowolenia.

Wspólne biesiadowanie 
poprzedziła krótka część ar-
tystyczna dzieci ze studia pio-
senki Odolanowskiego Domu 
Kultury pod kierunkiem Pau-
li Pływaczyk oraz uczennicy 
Państwowej Szkoły Muzycznej 
I Stopnia w Odolanowie  z klasy 
saksofonu Macieja Sołtysiaka. 
Gości bawił również miejscowy 
zespół Uciechowianie. 

Uroczystości towarzyszyła 
również wystawa prac konkur-
sowych dzieci ze SP w Uciecho-
wie pt.„ Rodzinne Tradycje”. 
Można było także podziwiać 
piękne obrazy mieszkanki 
Uciechowa Anny Szczepaniak.

Członkowie Stowarzyszenia 
przy pomocy kucharki - Marii 
Duplaga przygotowali poczę-
stunek oraz ,,Chatę Wiejską” 

z  pysznymi tradycyjnymi po-
trawami tj. poćka, gzika, chle-
bek wiejski z  masełkiem, sma-
lec, ogórki, bigos, żurek itp.

Niespodzianką wieczoru był 
występ zespołu Karpowicz Fa-
mily. Po występie DJ Adamo ba-
wił gości do białego rana. (zaw)

V Bies iada  z  Tradyc ją  w Uc iechowie

WSPANIAŁAWSPANIAŁA
zabawa (jak zawsze)zabawa (jak zawsze)
Po rocznej przerwie spowodowanej obostrze-
niami COVID-19, Stowarzyszenie „Nasz Ucie-
chów” z okazji Światowego Dnia Seniora oraz 
Dnia Ludzi Starszych już po raz piąty zorganizo-
wało Biesiadę z Tradycją dla osób 50+.

WSPANIAŁAWSPANIAŁA
zabawa (jak zawsze)zabawa (jak zawsze)

V Biesiada z  Trady-
cją mogła odbyć się dzięki 
wsparciu finansowemu Po-
wiatu Ostrowskiego oraz Fun-
duszu Grantowego Dobrego 
Sąsiedztwa dla Ostrowa Wiel-
kopolskiego, a  także hojności 
lokalnych sponsorów.

Organizatorzy dziękują: 
firmie Artbianco z  Pleszewa, 
PPHU „ Zofi’’ Karolowi i Moni-
ce Szymanowskim, Zakładowi 
Przetwórstwa Mięsnego Ro-
manowi Binek, Wytwórni Wód 
Gazowanych ,,Jerzy” Jerzego 

Nowaka, PPUH WOSEBA, 
P.P.H.U. EUROBUD Eugeniu-
sza Jakubiaka ,ks. dziekanowi 
Tomaszowi Łazarskiemu, Fer-
mie Drobiu Romanowi i  Zofii 
Rzeszowskim , Usługi Ogólno-
budowlane Wojciecha Perza, 
MTW Prokop - Magdalenie 
i  Tomaszowi Prokop, Pasiece 
Pszczelarskiej Eugeniusza i  Jo-
lanty Szulc, Skleppwi Spożyw-
czy Iwony i  Adamoma Ćwiert-
niaków, Annie Szczepaniak, 
Gospodarstwu Rolnemu Józefa 
Kowalskiego.

Uczestnicy wyjazdu zwiedzi-
li Muzeum Bombki w Miliczu. 

Kolejną atrakcją wycieczki 
był przejazd kolejką wąskoto-
rową w  Krośnicach. Stamtąd 
udano się do Milicza, gdzie 

zachwycano się stawami ryb-
nymi. 

W  drodze powrotnej za-
trzymano się w  Sulmierzycach. 
Zwiedzano Muzeum Regionalne 
Ziemi Sulmierzyckiej.  (mac, orl)

Zastępca burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Jan Prokop wręczył piękne bukie-
ty kwiatów...

Seniorzy nie kryli zadowolenia z wycieczki...

Goście Biesiady z Tradycją zwiedzili 
ciekawą wystawę fotograficzną , gdzie 
zaprezentowano zdjęcia z poprzednich 
edycji imprezy.

Na zespół ,,Uciechowianie” zawsze można liczyć.

Wycieczki aktywnych seniorów na... PLUS Karaoke online w Środowiskowym Domu Samopomocy w Odolanowie

Projekt „Wycieczki aktywnych seniorów – Senio-
rów na Plus” jest kontynuacją projektu realizowa-
nego w roku 2018 i 2019 przez Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie. 
W ramach projektu przygotowany jest cykl spotkań 
wyjazdowych o charakterze kulturalnym oraz kra-
joznawczym dla osób w podeszłym wieku tzn. se-
niorów z Dziennego Domu Senior+ w Odolanowie 
i  mieszkańców Odolanowskiego Domu Pomocy 
Społecznej.

PIĘKNO najbliższej OKOLICYPIĘKNO najbliższej OKOLICY

Uczestnicy Środowisko-
wego Domu Samopomocy 
w  Odolanowie wzięli udział 
w  „Karaoke 2021”. Konkurs 
jest imprezą cykliczną organi-
zowaną przez Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Ostrowie 
Wielkopolskim. W  tym roku, 
w związku z panującą sytuacją 

epidemiologiczną, realizowany 
był w  formie online na stronie 
internetowej sds.osw.pl oraz 
poprzez platformę youtube 
oraz komunikator internetowy 
teams. 

  Uczestnicy konkursu prze-
syłali wcześniej przygotowane 
nagrania wideo wykonywanych 
utworów muzycznych, które 
następnie były prezentowane 
w  dniu imprezy. Po zakończe-
niu prezentacji, każdy z Ośrod-
ków biorących udział miał 
możliwość oddania głosu, na 
ich zdaniem najciekawiej i naj-
lepiej wykonany utwór. ŚDS 
Odolanów zdobył wyróżnienie 
za wykonanie przez Zbigniewa 
Błaszczyka piosenki pt. „Lalu-
nia” zespołu MIG.  (zaw)

,,LALUNIA”  z wyróżnieniem,,LALUNIA”  z wyróżnieniemPIĘKNO najbliższej OKOLICYPIĘKNO najbliższej OKOLICY ,,LALUNIA”  z wyróżnieniem,,LALUNIA”  z wyróżnieniem
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Uroczystości pogrzebowe 
rozpoczęły się od mszy św, 
którą odprawił ks. kanonik 
Krystian Szenowski, dziekan 

odolanowski wraz z  ks. pra-
łatem  dr Dariuszem Smol-
nikiem i  ks. proboszczem 
Tadeuszem Kaczmarkiem. 

Asystę wojskową zapewnił Ja-
rociński 16 batalion Remontu 
Lotniska.

Po mszy uroczysty kon-
dukt wśród którego było 8 

małych trumien udał się na 
cmentarz, gdzie okryto je 
biało-czerwoną flagą. Na uro-
czystościach pogrzebowych 
oprócz dużej ilości przybyłych 
mieszkańców Odolanowa 
zjawili się m.in. poseł na Sejm 
RP Jan Mosiński, wicewoje-
woda Aneta Niestrawska,  dy-
rektor oddziału IPN w dr hab. 
Dariusz Rogut,wicestarosta 
Roman Pacholczyk, burmi-
strzowie i  wójtowie z  oko-
licznych gmin i  miast, ko-
mendanci powiatowi policji 
i  straży pożarnej,  młodzież 
z  organizacji patriotycznych. 
Gminę i Miasto Odolanów re-
prezentowali: burmistrz Ma-
rian Janicki, przewodniczący 
Rady GiM Janusz Szustkie-
wicz, zastępca burmistrza 
Jan Prokop, sekretarz Krysty-
na Wiertelak, skarbnik Beata 
Gościniak, radni dyrektorzy 
placówek oświatowych i firm 
komunalnych.

Na trumnami głos zabrał 
m.in. zastępca burmistrza 
Jan Prokop, który w  pięk-
nych i  ważnych słowach 
odniósł się do historycz-

nych wydarzeń  związanych 
z Żołnierzami Wyklętymi na 
Ziemi Odolanowskiej. Zło-
żoną przez żołnierzy Woj-
ska Polskiego flagę prze-

kazano na ręce burmistrza 
Mariana Janickiego, który 
zapewnił, że na pamiątkę 
tej uroczystości będzie ona 
przechowywana w  siedzi-
bie Urzędu Gminy i  Miasta 
w  Odolanowie. Lech Górski 
reprezentujący minister 
Marlenę Maląg odczytał sto-
sowny adres szefowej resor-
tu  Rodziny,Pracy i  Polityki 
Społecznej. Sekretarz mia-
sta Ostrowa Wielkopolskie-
go Andrzej Baraniak odczy-
tał list od prezydent Beaty 
Klimek.

 Głos zabrał najmłodszy 
brat ,,Błyska” - Włodzimierz 
Kempiński, który opowie-
dział o  prześladowaniach 
swojej rodziny w  okresie 
PRL-u.  (pim, mw)

Honorowo, po Bożemu
i patriotycznie

Pogrzeb 8 nieznanych żołnierzy z grupy ,,Błyska” na cmentarzu w Odolanowie

We wtorek, 12 października na cmentarzu w Odolanowie odbył 
się uroczysty pogrzeb 8 nieznanych żołnierzy z oddziału kpt. 
Jana Kempińskiego "Błyska", którzy polegli blisko 76 lat temu w 
walce pod tą miejscowością. Ich szczątki udało się zidentyfiko-
wać Instytutowi Pamięci Narodowej latem 2020 r.

Wielkopolska Samodzielna 
Grupa Ochotnicza ,,Warta” 
powstała z  byłych żołnierzy 
Armii Krajowej i  była naj-
większą grupą podziemia 
antykomunistycznego po II 
wojnie światowej w  Wiel-
kopolsce. Oddział kpt. Jana 
Kempińskiego ,,Błyska” 
działał na terenie obecnych 
powiatów: ostrowskiego, 
pleszewskiego i  krotoszyń-
skiego. Sam dowódca został 
aresztowany w  Poznaniu 17 
grudnia 1945 r. i  stracony 21 
czerwca 1946 r. wyrokiem 
sądu. 

Z  kolei 22 października 
1945 r. pod Odolanowem 
doszło do starcia oddziału 
pod dowództwem kpt. Jana 
Kempińskiego z  oddziałami 
NKWD-UB-KBW. W  wyniku 
przewagi liczebnej i  zasko-
czenia, oddział „Błyska” zo-
stał rozbity pół kilometra za 
Odolanowem. Według róż-
nych danych mogło polec na-
wet do 24 partyzantów. Była 
to jedna z największych bitew 
na terenie Wielkopolski obok 
bitwy pod Benicami (pow. 

krotoszyński). Dzięki działa-
niom Instytutu Pamięci Na-
rodowej udało się dotrzeć do 
sprawozdania szefa ostrow-
skiej bezpieki Edwarda Cy-
rana, który miał nadmienić 
miejsce pochówku żołnierzy 
na cmentarzu w Odolanowie.

W nocy 31 października na 
1 listopada 1945 r. na mogile 
pojawił się krzyż z  tabliczką 
i  napisem „Mogiła niezna-
nych z  nazwisk bohaterów 
AK oddziału „Błyska”, od-
znaczonych Krzyżem Virtuti 
Militari, poległych dnia 23 X 
1945 w  walce z  wrogami we-
wnętrznymi o  wolną i  nie-
podległą Polskę”. Napis jed-
nak szybko zniknął, a miejsce 
pochówku było ściśle strzeżo-
ne przez bezpiekę.

Mieli oni pozostać pocho-
wani w  rogu cmentarza na 
niepoświęconej ziemi i  na 
zawsze zapomniani. Jednak 
w  2019 r. podjęto pierwsze 
próby ich odszukania. Do-
piero podczas poszukiwań 
w  czerwcu 2020 r. udało się 
natrafić na szczątki bohater-
skich ośmiu żołnierzy. Mówi dy-

rektor od-
działu IPN 
w  Łodzi dr 
hab. Dariusz 
Rogut:  

-  Sposób ułożenia szkie-
letów w  grobie, cechy biolo-
giczne oraz charakter urazów 
(liczne obrażenia postrzałowe 
kości) wskazują, że praw-
dopodobnie natrafiono na 
poszukiwanych żołnierzy. 
Odnaleziono przy nich liczne 
artefakty, tj. guziki wojskowe 
i  inne fragmenty umundu-
rowania, grzebień oraz łuski 
od amunicji typu Mauser – 
przedmioty te z  całą pewno-
ścią nie pochodzą z  okresu 

Powstania Wielkopolskiego, 
co wyklucza, że w grobie – jak 
mówi inskrypcja na nagrob-
ku – spoczywają ofiary tego 
zrywu.

Ze względu na niemożność 
ustalenia potencjalnych toż-
samości żołnierzy poległych 
pod Odolanowem i pochowa-
nych na cmentarzu parafial-
nym, na chwilę obecną nie 
jest możliwa identyfikacja 
genetyczna szczątków. Po-
brany jednak został z  nich 
materiał kostny, który zabez-
pieczono w  Bazie Materiału 
Genetycznego IPN i  w  przy-
szłości może on zostać użyty 
do przeprowadzenia badań 
identyfikacyjnych.

Trumny poświęcił proboszcz parafii św. Marcina w Odolanowie, 
prałat dr Dariusz Smolnik.

Niektórzy mówili, że ,,płacze niebo”. Ostatnie pożegnanie na cmen-
tarzu odbyło się w strugach deszczu. Od lewej (z parasolem) włodarz 
Ziemi Odolanowskiej Marian Janicki. List od minister Marleny
Maląg odczytuje Lech Górski.

Poległym nieznanym żołnierzom oddano honory wojskowe.

Od lewej najmłodszy brat ,,Bły-
ska”  Włodzimierz Kempiński, 
poseł na Sejm RP Jan Mosiński
i wicewojewoda wielkopolski  Ane-
ta Niestrawska.

Od lewej radna Maria Skrzypiń-
ska (w poczcie sztandarowym) 
i zastępca burmistrza GiM Odola-
nów Jan Prokop.

Kpt. Jan Kempiński ,,Błysk”
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W Odolanowskim Domu 
Kultury wręczono stypendia 
i nagrody Burmistrza Gmi-
ny i Miasta Odolanów za rok 
szkolny 2020/21. Dyplomy dla 
uzdolnionych uczniów za-
mieszkałych na terenie Ziemi 
Odolanowskiej, włodarz gminy 
Marian Janicki wręczał w towa-
rzystwie zastępcy burmistrza  
Jana Prokopa, oraz Elżbiety 

Prusiewicz-Sajnaj- inspektora 
ds. oświaty i Anny Iwanek.

Cześć artystyczną uroczy-
stości uświet-

n i ł a 
Maja 
Kali-

na, uczen-
nica PSM I stopnia 

w Odolanowie, klasy 
skrzypiec Małgorza-

ty Kaczmarek, przy 
akompaniamencie for-

tepianu na którym grała 
Maria Sołtysiak.  (w)

STYPENDIUM ARTYSTYCZNE
1. Gabriela Tanaś
2. Agata Brzezicha
3. Maja Kołodziej
4. Julita Kosik
5. Filip Dziubka
6. Anna Zarycka
7. Anna Kosnowicz
8. Adam Kosnowicz
9. Jan Kurosiński
10. Gabriela Balcerek

STYPENDIUM JĘZYKOWE
1. Weronika Datta
2. Marcel Dobras
3. Gabriela Namysł
4. Adam Ślusarski
5. Zuzanna Walczak
6. Maksymilian Rospek
7. Mikołaj Majusiak
8. Julia Hudzińska
9. Kinga Zalesińska
10. Martyna Iwanek

11. Magdalena Klepuszewska
12. Nadia Brzezicha
13. Jakub Okupnik
14. Eryk Kostrzewski
15. Wiktoria Zawidzka
16. Gabriela Jasik
17. Alicja Jurek
18. Maja Kalina
19. Tobiasz Szkudlarz
20. Maria Jurek
21. Bartosz Szubert
22. Julia Mańka
23. Aleksander Namysł

24. Kinga Andrzejak
25. Zuzanna Rosińska
26. Kamil Betka
27. Maria Wojtaszek
28. Alicja Mamot
29. Jakub Króli
30. Lena Ryszkiewicz
31. Dagmara Ryszkiewicz
32. Monika Dolata
33. Weronika Maciejewska
34. Zuzanna Klawińska

35. Gabriela Kołeczko
36. Julia Bek
37. Weronika Piskorska
38. Wiktoria Klimek

STYPENDIUM NAUKOWE
1. Wiktoria Zawidzka
2. Krzysztof Karwik
3. Jakub Rosiński

STYPENDIUM SPORTOWE
1. Dominik Fischer
2. Filip Fischer

3. Wojciech Przybył
4. Maksymilian Felich
5. Fabian Kaczmarek
6. Bartosz Sikora
7. Kamil Pawlak
8. Małgorzata Jurek
9. Dawid Nowak
10. Kinga Wojciechowska
11. Kacper Adamczak
12. Julia Galewska
13. Kacper Sobczak

14. Maria Chmielewska
15. Wojciech Chmielewski
16. Jakub Szulc
17. Hanna Szewczyk
18. Adam Jackowski

NAGRODA
„MISTRZ ZAWODU”
1. Nikodem Modrzyński-Ster
2. Amelia Skrzyńska
3. Michał Skrzypek
4. Karolina Bargenda
5. Sandra Rogier
6. Małgorzata Bachorska
7. Dorota Andrzejak

NAGRODA
WOLONTARIAT
1. Krzysztof Prokop
2. Szymon Prokop
3. Oliwia Deresińska
4. Marta Mamot
5. Zofia Tyrakowska

NAGRODA
– 100% FREKWENCJA
I WZOROWE ZACHOWANIE
1. Szymon Król
2. Aleksandra Nowacka
3. Weronika Nowacka
4. Igor Kuta
5. Oliwia Deresińska
6. Zuzanna Walczak
7. Oliwia Błaszczyk
8. Patryk Panek
9. Nikola Sobecka
10. Adam Wojciechowski
11. Małgorzata Michałowska
12. Jagoda Dudek
13. Jakub Zawidzki
14. Kamila Amelia Szczepaniak
15. Zuzanna Stok
16. Joanna Stok
17. Bartsch Lena 
18. Bartsch Maja 
19. Wiśniewski Dawid
20.  Maja Kołodziej (wniosek

przy s. artystycznym)
21. Strzelec Paweł
22.Jan Jurek
23.Natalia Jura
24.Anna Zawidzka
25.Marta Działocha
26.Hanna Fikus
27.Hubert Koryciak
28.Lena Wasiela
29.Wiktor Kaczmarek
30. Dawid Szewczyk

    OŚWIATA  

Stypendia burmistrza  dla uzdolnionej młodzieży

MŁODZI,
zdolni z … marzeniami

Prusiewicz-Sajnaj- inspektora 
ds. oświaty i Anny Iwanek.

Cześć artystyczną uroczy-
stości uświet-

n i ł a 
Maja 

na, uczen-
nica PSM I stopnia 

w Odolanowie, klasy 
skrzypiec Małgorza-

ty Kaczmarek, przy 
akompaniamencie for-

tepianu na którym grała 
Maria Sołtysiak.  

STYPENDIUM ARTYSTYCZNE
1. Gabriela Tanaś
2. Agata Brzezicha
3. Maja Kołodziej
4. Julita Kosik
5. Filip Dziubka
6. Anna Zarycka
7. Anna Kosnowicz
8. Adam Kosnowicz
9. Jan Kurosiński
10. Gabriela Balcerek

MŁODZI,
zdolni z … marzeniamizdolni z … marzeniami
MŁODZI,MŁODZI,
zdolni z … marzeniamizdolni z … marzeniami
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SZKOŁY jak...SZKOŁY jak...
NOWE (będą)NOWE (będą)

Siedziba Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Bran-
żowej Szkoły I Stopnia w Odolanowie przechodzi 
gruntowną modernizacje. Większość prac dotyczy 
szeroko rozumianej termomodernizacji budynku. 
Jest to jedna z ostatnich placówek oświatowych na 
terenie gminy, która potrzebowała remontu. Koszt in-
westycji to blisko 3 mln zł, z czego ponad 1 mln po-
chodzi z zewnętrznego dofinansowania.

Oświatowy remont za bl isko 3 mln złotych

Inwestycja realizowana jest w  for-
mule zaprojektuj i  wybuduj. Siedziba 
szkół średnich będzie ocieplona, a okna 
i drzwi zewnętrzne – wymienione. Sys-
temy grzewcze zostaną przebudowane, 
a  oświetlenie wymienione na energo-
oszczędne typu LED. – Inwestujemy 
także w odnawialne źródła energii. Na 
dachu budynku pojawią się panele foto-
woltaiczne. Zmieni się też kolor elewa-
cji. Zgodnie z decyzją konserwatora bu-
dynku, będą to dwa odcienie szarości.
   Zarówno dyrektorzy szkół, które 
mieszczą się w budynku przy ulicy Kro-
toszyńskiej, jak i władze Gminy i Mia-

sta Odolanów podkreślają, że remont 
placówki był konieczny i przez wszyst-
kich oczekiwany.  – Koszt inwestycji 
to blisko 3 mln zł, z czego ponad 1 mln 
to środki zewnętrzne. Pozyskaliśmy 
dofinansowanie z  Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w  ra-
mach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020 – informuje Jan Prokop, zastępca 
burmistrza Odolanowa.
   Uczniowie liceum na czas remontu 
zajmują pomieszczenia nad biblioteką 
szkoły podstawowej. W  remontowa-
nym budynku swoją siedzibę ma także 
Branżowa Szkoła I  Stopnia, która na 
ten czas także musiała znaleźć tymcza-
sowe lokum. – Zajęcia w roku szkolnym 
2021/2022 naszej szkoły odbywają 
się w  budynku przy ulicy Bartosza 
w  Odolanowie. Przenosiny zbiegły się 
z końcem roku szkolnego, podczas któ-
rego zawsze jest dużo pracy. Jednak 
dzięki wsparciu uczniów i grona peda-
gogicznego cały proces przebiegł bar-
dzo sprawienie – tłumaczy Sławomir 
Ostrowski, dyrektor Branżowej Szkoły 
I Stopnia w Odolanowie.
    Większość prac związanych z remon-
tem dotyczy zewnętrznej części budyn-
ku. Jednak, jak informuje dyrekcja pla-
cówki, wnętrze także trochę się zmieni. 
Modernizacja ma zakończyć się na po-
czątku lata.  (pro)

SZKOŁY jak...SZKOŁY jak...
NOWE (będą)NOWE (będą)

Leśna i Polna w Bonikowie

,,Po nowemu” w Gorzycach Małych

Korzystna umowa

Asfalt już jest!

Oficjalnie odebrano dwie drogi gmin-
ne: ulice Polną i Leśną w Bonikowie. 
W ramach zadania przebudowano 

odcinek długości 310 m i szerokości 4 
m. Zakres przeprowadzonych prac 
obejmował: wykonanie nawierzchni 

jezdni z betonu asfaltowego gr. 6 cm 
na podbudowie z kruszywa łamane-
go gr.20 cm. Wzmocnienie podłoża 
poprzez wykonanie warstwy piasku 
stabilizowanego cementem gr. 15 cm 
wraz z wykonaniem wjazdów do po-
sesji, umocnienie poboczy mieszanką 
granitową gr. 15 cm.

W miejscowości Gorzyce Małe odbyło 
się otwarcie nowo wyremontowanej 
drogi. To kolejny po Bonikowie odda-
ny do użytku w ostatnich kilku dniach 
odcinek. Nawierzchnia została prze-
budowana na długości ok. 257m. 

Na otwarciu nie zabrakło władz sa-
morządowych: burmistrza Mariana 
Janickiego i zastępcy Jana Prokopa, 
przedstawicieli wykonawcy, in-
spektora Czesława Gruchota, Wal-
demara Sachera czy radnej Gminy 

i  Miasta Doroty Katarzyny Bzik. 
Wykonawcą odcinka była Spół-
dzielnia Kółek Rolniczych w  Przy-
godzicach z  siedzibą w  Czarnymle-
sie.  (mw)

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów 
Marian Janicki podpisał umowę z wo-
jewodą wielkopolskim o udzielenie 
dofinansowania na zdanie „Budowa 

drogi gminnej nr 796326P ul. Mosto-
wej w Odolanowie”.
W związku z podpisaną umową gmi-
naotrzyma refundację za wykonane 

już prace z Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg w wysokości 128. 256,90 zł. 
Całkowita wartość inwestycji wynio-
sła 256. 513,81 zł  (w)

Wielokrotnie na naszych łamach in-
formowaliśmy o  zakrojonych na sze-
roką skalę robotach remontowych na 
ulicy Franciszka Sójki w Odolanowie. 
Prace dobiegają końca. W  ostatnich 

dniach listopada br. pracownicy firmy 
Gembiak-Mikstacki z Krotoszyna wy-
lewali pierwszą warstwę nawierzchni 
bitumicznej.

O s t a t n i e  r o b o t y  n a  u l .  F r a n c i s z k a  S ó j k i

Zadanie „ Przebudowa dro-
gi gminnej nr 796344P ul. 
Fr. Sójki w Odolanowie” 
zostało dofinansowane ze 
środków Państwowego 
Funduszu Celowego w ra-
mach „Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg”
Całkowita wartość
zadania:  1 136 680,54 zł
Wartość dofinansowania: 
 537 000,19 zł 

Zakres prac obejmował
w szczególności :
•  rozebranie istniejącej 

nawierzchni tłuczniowej 
drogi i pogłębienie koryta 
drogi,

•  wzmocnienie podłoża 
podsypką piasku stabilizo-
wanego cementem

•  ułożenie podbudowy
z kruszywa kamiennego

•  ułożenie warstwy ścieral-
nej z betonu asfaltowego

•  umocnienie poboczy drogi 
opaską kamienną,

•  wykonanie oznakowania.
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- W ubiegłym roku ze wzglę-
du pandemię mistrzostwa na-
szego województwa nie odbyły 
się. Teraz powróciliśmy do tego 
konkursu wiedzy sportowej 
i  w  tegorocznych zawodach 
udział wzięło 19 osób – mówi 
Mieczysław Knychała, prezes 
Terenowego Klubu Olimpij-
czyka. Wszyscy kibice napisali 
test pisemny, a  sześć najlep-
szych osób po 
nim wystąpiło 
we finale ust-
nym. 

M i s t r z o -
stwa zakoń-
czyły się bez-
a p e l a c y j n y m 
triumfem Mi-
rosława Prętkow-
skiego. Gostynia-
nin zdobył łącznie 91,5 
punktu. Bardzo zacięta 
walka była o  kolejne 
miejsca na podium. 
Ostatecznie drugą loka-
tę wywalczył Kamil Kin 
(77 punktów), a  trzeci był 
wielokrotny triumfator tej 
imprezy Sławomir Pod-
rzycki (76 punktów). Czo-
łową szóstkę uzupełnili: 
Mariusz Chmura (75 
punktów), Łukasz 
Witwicki (69 punk-
tów) oraz Łukasz 
Meyer (61 „oczek”). 

Nagrody najlep-
szym kibicom wręczali zapro-
szeni goście: były lekkoatleta 
i  olimpijczyk Zenon Liczner-
ski,  Stanisław Ratajczak (prze-
wodniczący Rady Powiatowej 
Zrzeszenia Ludowe Zespoły 
Sportowe w Ostrowie), Henryk 

Kwiecień (wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Ostrów) oraz Mi-
rosław Leśnierowski (sponsor 
klubu).

Podczas mistrzostw ogło-
szono też wyniki Mistrzostw 
Kibiców Sportowych Młodzie-
ży Szkolnej. W  tym roku wy-
jątkowo nie rywalizowali oni 
osobiście w Wysocku Wielkim, 
a  rozwiązywali test pisemny 

i  odpowiedzi przy-
słali na adres klu-
bu. Po weryfikacji 
odpowiedzi przez 
jury, najlepszym 

znawcą sportu młodzieży 
szkolnej w  Powiecie Ostrow-
skim został Adam Jackowski 
z  SP Wierzbno. Drugie miej-
sce zajął Jakub Szczurawski 
z SP Tarchały Wielkie, a trzecie 
miejsce zajęło pięć dziewcząt 
z  SP Huty: Izabela Wechman, 
Karolina Michalska, Dominika 
Harych, Julia Perz i  Magda-
lena Zawidzka. Nagrody dla 
tych uczniów zostały wręczo-
ne przez organizatorów w  ich 
szkołach.

Opracował:
Henryk WŁODAREK

XXI Mistrzostwa Kibiców Sportowych Województwa Wielkopolskiego

Mirosław Prętkowski triumfował w tegorocznych Mistrzostwach Kibiców Spor-
towych Województwa Wielkopolskiego. Mieszkaniec Gostynia wygrał zdecy-
dowanie, a tuż obok niego na podium stanęli Kamil Kin z Konina oraz Sławo-
mir Podrzycki z Poznania.

MAMY znakomitychMAMY znakomitych
(młodych)  KIBICÓW(młodych)  KIBICÓW

Pierwszy linie mety w ka-
tegorii Open  minął 16-let-
ni mieszkaniec Tarchał 
Wielkich, Kacper Adam-
czyk z czasem 00:31:09, 
za nim przybiegł Dawid 
Borowski, a jako trzeci linię 
mety minął Robert Kulesza. 
Wszyscy to zawodnicy KS Stal 
LA Ostrów Wielkopolski. Jako 
czwarty przybiegł Jacek Lisiec-
ki, a kolejne trzy miejsca zajęli 
kolejni zawodnicy ostrowskie-
go klubu: Mikołaj Wieczorek, 
Marcin Grzegorowski i Jakub 
Chmielarz.

Wśród kobiet najszybsza 
była Joana Susmanek, która 
pokonała trasę biegu z czasem 
00:39:20. Druga była Patrycja 
Rolnik, a trzecia Martyna Czer-
wik.  (p)

KACPER zwycięzcaKACPER zwycięzca
Wielk i  sukces  b iegacza  z  Tarchał  Wie lk ich !

Prawie 500 osób wystartowało w 58. Biegu Re-
publiki Ostrowskiej, a bieg zdominowali dzisiaj 
zawodnicy KS Stal LA Ostrów, gdyż w pierwszej 7 
było, aż 6 ostrowskich zawodników.

Pierwszy linie mety w ka-
tegorii Open  minął 16-let-

Borowski, a jako trzeci linię 
mety minął Robert Kulesza. 
Wszyscy to zawodnicy KS Stal 
LA Ostrów Wielkopolski. Jako 
czwarty przybiegł Jacek Lisiec-
ki, a kolejne trzy miejsca zajęli 
kolejni zawodnicy ostrowskie-
go klubu: Mikołaj Wieczorek, 
Marcin Grzegorowski i Jakub 

Wśród kobiet najszybsza 
była Joana Susmanek, która 
pokonała trasę biegu z czasem 
00:39:20. Druga była Patrycja 
Rolnik, a trzecia Martyna Czer-

(p)

było, aż 6 ostrowskich zawodników.

Najlepsi kibice w Wielkopolsce 'AD 2021 oraz zaproszeni goście na scenie Terenowego Klubu Olimpijczyka w Wysocku Wielkim.

Młody Adam Ślusarski zajął 10 miejsce wśród bardziej doświadczonych kibiców. 
Na zdjęciu z prezesem TKO w Wysocku Wielkim Mieczysławem Knychałą.

Młodzi kibice z gminy Odolanów są najlepsi w Powiecie Ostrowskim.

Radość na mecie była ogromna...

czyka. Wszyscy kibice napisali 
test pisemny, a  sześć najlep-
szych osób po 
nim wystąpiło 
we finale ust-

M i s t r z o -
stwa zakoń-
czyły się bez-
a p e l a c y j n y m 
triumfem Mi-
rosława Prętkow-
skiego. Gostynia-
nin zdobył łącznie 91,5 
punktu. Bardzo zacięta 
walka była o  kolejne 
miejsca na podium. 
Ostatecznie drugą loka-
tę wywalczył Kamil Kin 
(77 punktów), a  trzeci był 
wielokrotny triumfator tej 
imprezy Sławomir Pod-
rzycki (76 punktów). Czo-
łową szóstkę uzupełnili: 
Mariusz Chmura (75 
punktów), Łukasz 
Witwicki (69 punk-
tów) oraz Łukasz 
Meyer (61 „oczek”). 

osobiście w Wysocku Wielkim, 
a  rozwiązywali test pisemny 

i  odpowiedzi przy-
słali na adres klu-
bu. Po weryfikacji 
odpowiedzi przez 
jury, najlepszym 
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Wśród zaproszonych gości 
była senator RP Ewa Matecka. 
Gminę i  Miasto Odolanów re-
prezentowali m.in. burmistrz 
Marian Janicki, prezes  Zapa-
śniczego ULKS Bartosz Odola-
nów, przed lat jeden ze znamie-
nitszych działaczy ,,zielonego 
sportu” w  byłym województwie 
kaliskim, szef powiatowych 
struktur, wybitny szkoleniowiec 
zapasów LZS Bogdan Frąszczak, 
radny Rady Powiatu Ostrowskie-
go Józef Wajs, od lat znajdujący 
się blisko ludowych sportowców 
Paweł Barczak, czy Grzegorz 
Szubert.

Słowa uznania do akty-
wistów zrzeszenia skierował 

między innymi starosta Paweł 
Rajski, podkreślając, że za suk-
cesami wielu utytułowanych 
sportowców stoi wysiłek i  od-
dolna praca trenerów i społecz-
ników LZS. - Mimo wielu zmian 
LZS wciąż pozostaje kuźnią 
wielu talentów, sportowców, 
którzy z logo LZS rozpoczynają 
swoją karierę, a  my widzowie 
możemy śledzić i  oklaskiwać 
ich sukcesy  — mówił Paweł 
Rajski. Jednak ważniejsza od 
samych medali jest promocja 
sportu, aktywizacja całych grup 
społecznych izachęcanie do 
sportu w  ogóle  — powiedział.
Wójt Gminy Przygodzi-
ce Krzysztof Rasiak wspomniał 

o  sile i  pozycji 
LZS w  czasach jego 
dzieciństwa. Przy-
pomniał, że kiedyś 
dla wielu młodych 
ludzi pierwsze kroki 
stawiane w  klubie LZS 
był trampoliną do suk-
cesów w  sporcie. W  latach 60 
i  70 ubiegłego wieku dyscypli-
ny wiodące w  Ludowych Ze-
społach Sportowych – zapasy, 
kolarstwo, lekkoatletyka nie 
wymagały dużej bazy ani środ-
ków. Najważniejszy był zapał 
adeptów sportu.

Przewodniczący Powiato-
wego Zrzeszenia LZS w  Ostro-
wie Wielkopolskim  Stanisław 

Ratajczak nadmienił, że w skład 
Powiatowego Zrzeszenia LZS 
wchodzą: Miejsko Gminne Zrze-
szenie LZS w Odolanowie i  Rasz-

kowie, Miejskie Zrzeszenie LZS 
w Ostrowie Wielkopolskim, 

Rada Gminna Zrzeszenia 
LZS w  Przygodzicach 

oraz kluby sportowe, 
członkowie prawni 
z gminy Nowe Skal-
mierzyce i  Sośnie.
   Imprezie w Przy-
godzicach towa-
rzyszyła promocja 

książki Rafała Szuberta-
„Ludzie o  Zielonych  Ser-

cach”. W  trakcie uroczy-
stości wielu zasłużonych 

działaczy otrzymało pa-
miątkowe medale i  odznaki.
Przygotowano dla nich po-
nad 100 medali. Z  kolei zło-

te odznaki Wielkopolskiego 
Zrzeszenia Ludowe Zespoły 
Sportowe otrzymały utytuło-
wane siatkarki i  koszykarki 
występujące w  klubach LZS.
Imprezę z  mikrofonem, z  przy-
mrużeniem oka, poprowadził 
redaktor Piotr Młoczyński. (woj)

Zdjęcia:
Grzegorz SZUBERT

Mocna reprezentacja Gminy i Miasta Odolanów na Gali 75-lecia LZS w Powiecie Ostrowskim

Święto ,,LUDZI o ZIELONYCH SERCACH”Święto ,,LUDZI o ZIELONYCH SERCACH”
W Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach  odbyły się oficjalne obchody jubileuszu 75-lecia Zrzeszenia Lu-
dowych Zespołów Sportowych w powiecie ostrowskim. Imprezę zdominowali działacze LZS uczestniczący przed 
laty w budowaniu struktur tej organizacji.

o  sile i  pozycji 
LZS w  czasach jego 
dzieciństwa. Przy-
pomniał, że kiedyś 
dla wielu młodych 
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stawiane w  klubie LZS 
był trampoliną do suk-
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i  70 ubiegłego wieku dyscypli-
ny wiodące w  Ludowych Ze-
społach Sportowych – zapasy, 
kolarstwo, lekkoatletyka nie 
wymagały dużej bazy ani środ-
ków. Najważniejszy był zapał 

kowie, Miejskie Zrzeszenie LZS 
w Ostrowie Wielkopolskim, 

Rada Gminna Zrzeszenia 
LZS w  Przygodzicach 

oraz kluby sportowe, 
członkowie prawni 
z gminy Nowe Skal-
mierzyce i  Sośnie.
   Imprezie w Przy-
godzicach towa-
rzyszyła promocja 

książki Rafała Szuberta-
„Ludzie o  Zielonych  Ser-

cach”. W  trakcie uroczy-
stości wielu zasłużonych 

działaczy otrzymało pa-
miątkowe medale i  odznaki.
Przygotowano dla nich po-
nad 100 medali. Z  kolei zło-

te odznaki Wielkopolskiego 
Zrzeszenia Ludowe Zespoły 
Sportowe otrzymały utytuło-
wane siatkarki i  koszykarki 
występujące w  klubach LZS.
Imprezę z  mikrofonem, z  przy-
mrużeniem oka, poprowadził 

dowych Zespołów Sportowych w powiecie ostrowskim. Imprezę zdominowali działacze LZS uczestniczący przed 

Od lewej: sekretarz Krajowego Zrzeszenia LZS w Warszawie Krzysztof Piasek, wójt gminy 
Przygodzice Krzysztof Rasiak, burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki, radny 
Rady Powiatu Ostrowskiego Józef Wajs, wójt gminy Ostrów Wielkopolski Piotr Kuroszczyk 
i przewodniczący Rady Powiatowej Z LZS Stanisław Ratajczak, starosta Powiatu Ostrow-
skiego Paweł Rajski.

Przemawia szef struktur powia-
towych LZS Stanisław Ratajczak.

Autor albumu ,,Ludzie o Zielo-
nych Sercach” dr Rafał Szubert.

Burmistrz Marian Janicki otrzymuje pamiątkowy medal z rąk starosty Paw-
ła Rajskiego, szefa Komitetu Honorowego obchodów 75-lecia LZS w Powiecie 
Ostrowskim.Silna reprezentacja Gminy i Miasta Odolanów...

Pamiątkowy medal otrzymuje od 
starosty Pawła Rajskiego Paweł 
Barczak.
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-ęleip
gnowa-
na

kremami

wypełnia
dziury w

hcabęz
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ęnobziL

siekana
przy-
stawka

elektro-
dy

strzela
po cichu

stos
gruzu

boczne
w
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Uroczystość rozpoczęła się 
odśpiewaniem Mazurka Dą-
browskiego, po czym głos za-
brał burmistrz Gminy i Miasta 
Odolanów i jednocześnie pre-
zes Stowarzyszenia św. Marci-

na - Marian Janicki, który powi-
tał wszystkich zgromadzonych. 
Skierował jednocześnie słowa 
podziękowania do obecnych 
tego dnia w grodzie nad Bary-
czą: Barbary iJuliusza  Kwie-
cińskich z pracowni ,,Brązart” 
która była odpowiedzialna za 
odlew podobizny słynnego pi-
sarza,  pana Januszkiewicza, 
kamieniarza, który wykonał 
podstawę obelisku, oraz przede 
wszystkim do Agnieszki Lisiak- 
Skórki, artystki rzeźbiarki, któ-
ra zaprojektowała monument.

Poseł na Sejm RP Tomasz 
Ławniczak z wykształcenia hi-
storyk, absolwent Uniwersyte-
tu Wrocławskiego przedstawił 
historię życia i kariery Henryka 
Sienkiewicza. Przemawiali, w 
imieniu wojewody wielkopol-
skiego - dyrektor Delegatury 
Wielkopolskiego Urzędu Wo-

jewódzkiego w Kaliszu Żaneta 
Lasiecka -Stodolna, w imnieniu 
prezydent Ostrowa Wielkopol-
skiego Beaty Klimek , sekre-
tarz urzędu Andrzej Baraniak. 
Obecny był także wicestarostwa 
Powiatu Ostrowskiego Roman 
Pacholczyk. Miłą niespodzian-
ką było wręczenie członkom 
Stowarzyszenia pamiątkowych 
medali z podobizną Henryka 
Sienkiewicza przez Agnieszkę 
Lisiak.

Po serii pamiątkowych 
zdjęć przy pomniku zaproszeni 
goście udali się na poczęstunek 
do ,,Zagrody” w Parku Natury, 
obsługiwanej przez personel 
restauracji Nadbaryczna.

HENRYKU czytamyHENRYKU czytamy
CIĘ do dzisiaj...CIĘ do dzisiaj...
W  Parku Natury w Odolanowie (16 października) odbyło się odsłonię-
cie kolejnego pomnika polskiego noblisty. Tym samym do alei w której 
znajdowały się wcześniej popiersia Lecha Wałęsy, Stanisława Reymonta 
i Marii Skłodowskiej-Curie dołączył autor m.in Trylogii, Krzyżaków czy 
Quo Vadis Henryk Sienkiewicz.

Marian Janicki zaznaczył, 
że budowa pomnika i coko-
łu pochłonęła kwotę 45.000 
zł ( z czego  jedynie10.521,00 
zł pochodzi z budżetu gmi-
ny). Resztra pieniędzy każ-
dorazowo przy działaniach 
Stowarzyszenia św. Mar-
cina Patrona Ziemi Odo-
lanowskiej pochodziła od 
darczyńców. Budowanie 
Alei Noblistów w miejsco-
wym Parku Natury jak i 
wiele innych przedsięwzięć,  
możliwe jest głównie dzięki 
społecznej pracy członków 
stowarzyszenia i wpłatom 
wspomnianych sponsorów. 

Od lewej: Juliusz i Barbara Kwiecińscy ze słynnej z pracowni ,,Brązart” w Pleszewie, działacze Stowarzyszenia św. Marci-
na Jerzy Bargenda, Elżbieta Prusiewicz – Sajnaj, Bogusława Binek, Alina Bąk, artysta rzeźbiarz (twórca pomnika Marii 
Skłodowskiej -Curie) – Grzegorz Godawa, artystka rzeźbiarka Agnieszka Lisiak – Skórka projektantka pomnika Henryka 
Sienkiewicza i burmistrz Marian Janicki.

Pomnik Henryka Sienkiewicza jeszcze ,,zasłonięty”...

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopol-
skiego Beatę Klimek reprezentował se-
kretarz urzędu Andrzej Baraniak.

Poseł na Sejm RP, historyk Tomasz 
Ławniczak podczas swojej prezentacji 
sylwetki pisarza-noblisty, przeniósł 
zebranych w ,,czasy sienkiewiczow-
skie” ukazując drogę ,do dziś bardzo 
poczytnego pisarza, na sam szczyt po-
pularności.

Burmistrz Odolanowa i prezes Stowa-
rzyszenia św. Marcina Patrona Ziemi 
Odolanowskiej Marian Janicki, przy-
witał zaproszonychj gości.

Jednym z odsłaniających pomnik był 
przewodniczący Rady Gminy i Miasta 
Odolanów Janusz Szustkiewicz ( z lewej).

Pomnik H. Sienkiewicza w odolanow-
skiej Alei Noblistów w Parku Natury
w całej okazałości.

W imieniu wojewody wielkopolskiego 
Michała Zielińskiego przemawiała 
dyrektor Delegatury Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu Ża-
neta Lasiecka – Stodolna.

Kwiaty pod pomnikiem składają przedstawicie-
le Starostwa Powiatowego w Ostrowie: wicesta-
rosta Roman Pacholczyk i odolanowscy radni 
powiatowi Józef Wajs i Rafał Walkow.

Kwiaty pod pomnikiem składają przedstawicie-
le Starostwa Powiatowego w Ostrowie: wicesta-
rosta Roman Pacholczyk i odolanowscy radni 
powiatowi Józef Wajs i Rafał Walkow.


