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Wywiad z burmistrzem Gminy i Miasta Odolanów Marianem JANICKIM
– czytaj rozkładówka str. 8-9

W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy 2022 Rok 
żegnamy minione miesiące i pełni nadziei spoglądamy w przyszłość. Pragniemy prze-
żyć niepowtarzalne świąteczne chwile w pokoju i wzajemnej bliskości.

W okresie Świąt Bożego Narodzenia, mimo panującej pandemii Covid 19,  warto być 
blisko - jeśli nie możemy osobiście - to przynajmniej myślami z ważnymi dla nas osobami.

Dziękując mieszkańcom Ziemi Odolanowskiej za wspólne działania, 
za współpracę w realizacji dziesiątek wielkich i mniejszych inwestycji, któ-
re mają służyć nam wszystkim, prosimy o przyjęcie od władz samorządo-
wych Gminy i Miasta Odolanów serdecznych życzeń z głębi naszych serc:
zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń, dystansu do świata w tym 
szczególnym czasie i worka dobrych wspomnień, które pozostaną z Wami na kolejne 
lata. Rodzinnej i zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów. 
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Wojewodę Wielkopolskiego repre-
zentowała dyrektor Delegatury w Kaliszu 
Żaneta Lasiecka-Stodolna. Na uroczy-
stości przecięcia wstęgi zauważyliśmy 

także: burmistrza Mariana Janickiego, 
przewodniczącego rady GiM Janusza 
Szustkiewicza, zastępcę burmistrza Jana 
Prokopa, radnego Powiatu Ostrowskiego 
Józefa Wajsa, przewodniczącego Rady 
Osiedla Śródmieście Romana Przerwę, 
miejscowego radnego Marcina Szorskie-
go, pracowników UGiM inspektor Ewę 
Sitek i  Katarzynę Gałęzką, kierownic-
two Zakładu Usług Komunalnych Annę 
Głowacz i  Pawła Barczaka, komendanta 
policji w  Odolanowie Roberta Barczaka, 
inspektora Nadzoru Budowlanego Cze-
sława Gruchota oraz Wiesława Gembiaka 
z  firmy Gembiak-Mikstacki, która była 
głównym wykonawcą tej jakże oczekiwa-
nej przez mieszkańców inwestycji. Nie 
zabrakło przedstawicieli Powiatowego 
Zarządu Dróg.  Zakończoną inwestycję 
poświęcił ks. prałat dr Dariusz Smolnik. 
Uroczystość moderował red. Piotr Mło-
czyński.  (mw)

Sikora stoczył trzy pojedynki w swojej 
kategorii wagowej -71 kg.

W  pierwszej walce zmierzył się z  do-
świadczonym Bartłomiejem Mietlińskim 
(Uczniowski Klub Sportowy Armia Po-
lkowice) – wygrał jednogłośną decyzją 
sędziów 3:0. Drugi pojedynek stoczył 

z  niewygodnym Kamilem Laskowskim 
(MUKS Olimpia Nowe Miasto Lubaw-
skie), tę walkę wygrał stosunkiem głosów 
2:1 i awansował do finału. W walce o złoto 
pokonał pewnie Jakuba Janiszewskiego 
(Klub Sportowy PROSNA Kalisz) 3:0.

  Sezon 2021 należał do braci Bartosza 
i Huberta Sikorów.

Bartek zdominował w  Polsce swoją 
kategorię wiekową i został wicemistrzem 
Europy, a  jego starszy brat zwyciężył 
podczas Młodzieżowych Mistrzostw Pol-
ski. Ten rok to także medale srebrne mi-
strzostw Polski Weroniki Garbackiej (full-
-contact i k-1) i Kamila Pawlaka w formule 
full-contact brązowy Weroniki Garbackiej 
w  formule Light-Contact oraz low-kick. 
Startujący w  barwach Center-Team Mi-
chał Grzesiak (Respect Team Ostrów) 
w  tym roku obronił tytuł Mistrza Świata 
w  formule kick-light. Dawid Michalski 
(Respect Team Ostrów) w  barwach Cen-
ter-Teamu zdobył brązowy medal MP 
kick-light oraz Julian Dutkowiak (Respect 
Team Ostrów), zdobył brązowy medal 
w formule light-contact.  (sr)
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Ulica Franciszka Sójki w Odolanowie oficjalnie otwarta!

BEZPIECZEŃSTWO plus WYGODA 

D o b r y  r o k  C e n t e r - T e a m

Oficjalnie otwarto wyremontowaną ulicę Franciszka Sójki w Odola-
nowie. To kolejna olbrzymia inwestycja drogowa w gminie i mieście 
jaką udało się zrealizować w tym roku. Oprócz całkowicie nowej na-
wierzchni jezdni, po prawej stronie powstał ciąg pieszo-rowerowy 
z betonowej kostki brukowej natomiast na całym odcinku po lewej 
stronie chodnik z płyt betonowych i kostki granitowej. W sumie do 
użytku został oddany odcinek o długości 456 metrów.

Zawodnik Center-Team Odolanów zdobył tytuł Młodzieżowego Mi-
strza Polski w kickboxingu w formule full-contact podczas zawodów 
odbywających się w Kaliszu. 

Odolanów  ul. Krotoszyńska 4  tel. 508 162 848
Biuro czynne będzie od stycznia 2022 roku

KANCELARIA KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO DORADZTWA PRAWNEGO 

I MEDIACJII MEDIACJI
Zakres świadczonych usług:Zakres świadczonych usług:
• tworzenie pism urzędowych
• opracowywanie i weryfi kacja umów
• negocjacje
• porady prawne
• projekty i wzory pism
• administracyjna obsługa biur

Negocjacje i mediacje:
• mediacje rodzinne
• mediacje gospodarcze
• mediacje pracownicze
• negocjacje biznesowe

 opracowywanie i weryfi kacja umów

 administracyjna obsługa biur

Negocjacje i mediacje:Negocjacje i mediacje:

Od prawej: dyrektor Delegatury Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu Żaneta Lasiec-
ka-Stodolna, burmistrz Marian Janicki i zastępca 
burmistrza Jan Prokop.

Mistrz Polski z Odolanowa Hubert Sikora w ge-
ście zwycięstwa.

Uroczysty moment przecięcia tradycyjnej wstęgi.

H u b e r t  S i k o r a  M i s t r z e m  P o l s k i

Uprzejmie informujemy, iż w dniach:
24.12.2021 r. (WIGILIA)

i 31.12.2021 r. (SYLWESTER) 
Urząd Gminy i Miasta

w Odolanowie będzie czynny
w godzinach od 700 do 1200  

OGŁOSZENIE BURMISTRZA
Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów zaprasza kluby sportowe

działające na terenie gminy, do składania wniosków na realizację zadań
w zakresie rozwoju sportu na terenie GiM Odolanów w 2022 r.

Wniosek oraz dokumenty znajdują się na stronie www.odolanow.pl
(zakładka Przedsiębiorczość - ogłoszenia)

oraz na BIP (zakładka Organizacje pozarządowe).

Dodatkowe informacje można także uzyskać
w Urzędzie GiM w Odolanowie pod numerem tel. 62 6200850.
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W tamtym okresie na pole-
cenie cesarzowej Heleny w Be-
tlejem, miejscu narodzenia 
Jezusa, wzniesiono bazylikę 
Narodzenia Pańskiego. Później 
upowszechnił się zwyczaj bu-
dowania stajenki na pamiątkę, 
że Jezus narodził się właśnie 
w tym miejscu.

Pierwsza informacja o świę-
cie Bożego Narodzenia obcho-
dzonym 25 grudnia pochodzi 
z roku 356. 

Wcześniej dzień narodzin 
Jezusa obchodzono praw-
dopodobnie 6 stycznia. 25 
grudnia ustanowiono dniem 
świątecznym jako przeciw-
wagę do pogańskiego święta 
słońca. Podobnie jak dzień, 
nieznany jest dokładny rok 
narodzin Jezusa, ale wiado-
mo już prawie na pewno, że 
nie jest to rok tzw. zerowy, 
wymieniany w  Nowym Testa-
mencie. Król Herod zmarł w 4 
roku p.n.e., dlatego niektórzy 
badacze skłaniają się do przy-
jęcia właśnie tego roku jako 
daty narodzin Jezusa; inni są-
dzą, że gwiazda betlejemska, 
towarzysząca narodzinom, 
była kometą Halleya widocz-
ną w 12 roku p.n.e. lub kometą 
opisaną przez chińskich kro-
nikarzy w 5 roku p.n.e.

W  średniowieczu święto 
Bożego Narodzenia było ob-
chodzone niezwykle hucznie 
i wesoło. Dopiero w XVII wieku 
zaczęła się kształtować trady-
cja, jaką znamy do dziś - świę-
ta radosnego, ale też pełnego 
zadumy nad życiem, śmiercią 
i zbawieniem.

Charakterystyczne dla Bo-
żego Narodzenia są trzy msze 
święte wywodzące się z  litur-
gii rzymskiej, które odprawia 
papież: o  północy (pasterka - 
na pamiątkę wizyty pasterzy 
w stajence), o brzasku i w ciągu 
dnia.

W  przeszłości Boże Naro-
dzenie było nazywane w Polsce 
Godami, Godniami lub Godny-
mi Świętami - od starosłowiań-
skiego słowa god, czyli rok. 
Jak pisze Barbara Ogrodowska 
w  książce "Święta polskie", na-
zwa ta pochodzi od zaślubin 
(godów) starego i nowego roku 
oraz nocy i dnia, gdyż czas Bo-
żego Narodzenia zbiegał się 
z zimowym przesileniem.

Dawniej w  Polsce pierwszy 
dzień świąt Bożego Narodze-
nia, czyli 25 grudnia, rozpo-
czynało poranne nabożeństwo. 
Potem czas spędzano przy 
suto zastawionym stole, na 
rozmowach, śpiewaniu kolęd, 
modlitwie i  odpoczynku. Tego 
dnia powstrzymywano się od 
wszelkiej pracy, nie wolno było 
sprzątać, rąbać drewna, przy-
nosić wody ze studni, a  nawet 
gotować. Tradycja zakazywała 
również czesania się, przeglą-
dania w lustrze i spania w ciągu 
dnia, zwyczajowo nie urządza-
no w tym dniu wesel ani zabaw, 
nie składano i  nie przyjmo-
wano wizyt poza spotkaniami 
z najbliższą rodziną.

Drugi dzień świąt jest 
dniem poświęconym męczeń-
stwu św. Szczepana. W  prze-
szłości popularnym zwyczajem, 
związanym prawdopodobnie 
z  wczesnochrześcijańskimi 
praktykami zaklinania urodza-
ju, było obrzucanie się ziarnem. 
Podczas składania sobie życzeń 
sypali nim domownicy i  sąsie-
dzi, dzieci używały go podczas 
powrotu z  nabożeństwa do 
psot i  zabaw, a  kawalerowie 
nie szczędzili ziarna do obsy-
pywania dziewcząt. Podobnie 
jak w pierwszy dzień świąt, nie 
pracowano, za to popularne 
było składanie wizyt rodzinie 
i sąsiadom.

Jeszcze na początku XX 
wieku żywa była tradycja, że 
drugi dzień świąt rozpoczynał 
dwanaście tzw. szczodrych dni 
(zwanych też czasem Godami), 
które trwały aż do Trzech Kró-
li. Świętowano je podobnie jak 
Boże Narodzenie - nie należało 
pracować, za to trzeba było ba-
wić się, jeść i odpoczywać.

Stanisław KARNACEWICZ

Pierwsza informacja o święcie Bożego Narodzenia obchodzonym 25 grudnia pochodzi z roku 356. Wcze-
śniej dzień narodzin Jezusa obchodzono prawdopodobnie 6 stycznia. 25 grudnia ustanowiono dniem świą-
tecznym jako przeciwwagę do pogańskiego święta słońca. 

Boże Narodzenie to - według teologów - najważniejsze po Wielkanocy święto w roku. Jest to 
święto chrześcijańskie, wprowadzone dla uczczenia tajemnicy narodzenia Jezusa Chrystusa. 
Obchodzono je od IV wieku, najpierw w Rzymie.

TAJEMNICA JEZUSA CHRYSTUSATAJEMNICA JEZUSA CHRYSTUSA
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Czas wydarzen

Wykonawcą dokumentacji 
została Pracownia Architekto-
niczna Mariusz Szczuraszek 
z  Ostrowa Wielkopolskie-
go. Kwota za opracowanie 
pełnobranżowego projektu 
budowlanego wraz z  PFU to 
178.350,00 zł brutto. Podpisa-
nie umowy odbyło się z udzia-
łem władz samorządowych 
Gminy i  Miasta Odolanów: 

burmistrza Mariana Janickie-
go, zastępcy burmistrza Jana 
Prokopa, skarbnik Beaty Go-
ściniak, inspektor Agnieszki 
Janiak oraz architekta Mariu-
sza Szczuraszka.

Przypomnijmy, że Gmina 
i Miasto Odolanów otrzymała 
na ten cel promesę w  kwocie 
13,5 mln złotych z  programu 
Polski Ład.  (m)

W  tym roku uczniowie 
z Zespołu Szkół w Odolanowie 
oraz ze Szkoły Podstawowej 
w  Nabyszycach postanowili 
przyłączyć się do wspaniałej 
akcji dla dzieci z  Przylądka 
Nadziei, którym w  rzeczywi-
stości jest Centrum Onkolo-
gii Dziecięcej we Wrocławiu.  
Koordynatorami akcji były: 

Sylwia Krawczyk, Magdalena 
Pinkowska, Joanna Poprawa, 
Paulina Pawlak oraz Bernade-
ta Krakowska. Akcja polega-
ła na zbiórce nowych rzeczy 

(zabawek, artykułów plastycz-
nych oraz higienicznych itp.). 

Trwała od października 
do końca listopada. Zbiórka 
przerosła oczekiwania orga-
nizatorów. W  ciągu dwóch 
miesięcy zebraliśmy 129 mi-
siów „Swojaków” oraz innych 
maskotek, odzież ( t-shirty, 
piżamy, bielizna), kilka karto-
nów artykułów papierniczych 
i  higienicznych. Wszystkie 
rzeczy św. Mikołaj wręczył pa-
cjentom z  Przylądka Nadziei  
6 grudnia.  (d)

Z  inicjatywy Klubu Hono-
rowych Dawców Krwi w Odo-
lanowie, oraz Akcji Katolickiej 
działającej przy parafii św. 
Barbary, w  niedzielne popo-
łudnie 12. grudnia br. w  Sali 
Osiedlowej na odolanowskiej 
Górce przeprowadzona zosta-
ła akcja poboru krwi. Do akcji 
przyłączyła się między inny-
mi grupa strażaków z Tarchał 
Wielkich. Pobór obsługiwała 
ekipa z  Regionalnego Punk-
tu Krwiodawstwa w  Ostrowie 
Wielkopolskim pod kierun-
kiem dr Abbasa Fuada.  Pozy-
skano 9 litrów ,,najcenniejsze-
go leku” ratującego zdrowie, 
a niekiedy życie. 

         
Henryk WŁODAREK

W  Sali Domu Wiejskiego 
w  Uciechowie odbyło się spo-
tkanie opłatkowe Koła Gospo-
dyń Wiejskich. Gospodynie 
zaprosiły gości: miasto i gmi-
nę Odolanów reprezentował 
zastępca burmistrza Jan Pro-
kop i   wiceprzewodnicząca 
Rady GiM Gabriela Zawada. 
Na uroczystość przybył tak-
że prezes Kółka Rolniczego 
Roman Rzeszowski, wioskę 
reprezentował sołtys Franci-
szek Plewa, strażaków Sławo-
mir  Wiśniewski. Gospodynią 

spotkania była Eugenia Deja, 
która powitała zgromadzo-
nych gości. Jan Prokop złożył 
wszystkim życzenia z  oka-
zji zbliżających się świąt. Ks. 
Tomasz Łazarski, proboszcz 
parafii w  Uciechowie, odczy-

tał fragment Pisma Święte-
go, mówiący o  narodzinach 
Chrystusa. Następnie zebrani  
podzielili się opłatkiem przy 
świątecznym stole spożywając 
wigilijne potrawy iśpiewając 
kolędy.  (kgw)

Z  ostatnim dniem paździer-
nika 2021 roku dobiegł końca 
realizowany przez Stowarzysze-
nie na Rzecz Rozwoju i Promocji 
Centrum w  Odolanowie projekt 
pt. „Integracyjnie – Aktywnie – 
Kulturalnie II”. Zadanie publicz-
ne współfinansowane było ze 
środków otrzymanych od Woje-
wody Wielkopolskiego w ramach 
otwartego konkursu ofert na 
realizację programu w  obszarze 
wsparcia osób z niepełnospraw-
nościami. Bezpośrednimi od-
biorcami projektu byli uczest-
nicy Środowiskowego Domu 
Samopomocy w  Odolanowie. 
Realizowany był on przy współ-
pracy z  odolanowskim Gminno 
– Miejskim Centrum Pomocy 
„Wiara – Nadzieja – Miłość”.

W  ramach projektu przy-
gotowywana została wycieczka 
dwudniowa i  cykl wyjazdów 
jednodniowych o  charakterze 
integracyjnym, kulturalnym 
(krajoznawczym), zakończo-
ne integracyjnym spotkaniem 
podsumowującym. W  kolej-
nych etapach realizacji zadania 
obyła się wycieczka do Doma-
sławic (14 – 15 wrzesień 2021 
roku) i  wyjazdy do Gołuchowa 

(23 wrzesień 2021 roku), Ostro-
wa Wielkopolskiego (11 paź-
dziernik 2021 roku) oraz Wro-
cławia (30 październik 2021 
roku). Pozwoliły one na inte-
grację beneficjentów projek-
tu oraz miłe spędzenie czasu, 
zwiększając udział osób z  nie-
pełnosprawnością w  różnych 
formach rekreacyjno – terapeu-
tycznych, wypoczynku, pobu-
dzając do aktywnego uczest-
nictwa i podejmowania nowych 
wyzwań, zwiększając poczucie 
wspólnotowości, przeciwdzia-
łając alienacji i  wykluczeniu. 
W  ramach wyjazdów uczestni-
cy oprócz wspólnych spacerów 
i poznawania ciekawych miejsc, 
brali udział również w warszta-
tach i plenerach artystycznych, 
grach integracyjnych (tereno-
wych), seansie filmowych oraz 
spektaklu teatralnym. Na za-
kończenie przygotowano wy-
stawę artystyczną (plastyczną, 
fotograficzną) podsumowującą 
realizację zadania. 

Projekt był formą kontynu-
acji oferty realizowanej przez 
odolanowskie Stowarzysze-
nie w  2019 roku, rozszerzonej 
o  nowe elementy i  nowe miej-
sca pobytu. Stał się on jedno-
cześnie formą rozszerzenia 
działalności prowadzonej w ob-
rębie pracy terapeutycznej dla 
i  z  osobami z  niepełnospraw-
nością.  (zaw)

W  siedzibie Urzędu Gminy i  Miasta Odolanów podpisano 
umowę  wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania 
pn. ,, Budowa krytej pływalni typu Delfinek na terenie Gminy 
i Miasta Odolanów”. Basen przeznaczony głównie do nauki 
pływania stanie przy Szkole Podstawowej.

Od lewej: inspektor Agnieszka Janiak, zastępca burmistrza Jan Prokop, skarbnik 
Beata Gościniak, burmistrz Marian Janicki i wykonawca projektu, architekt Ma-
riusz Szczuraszek.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie pozyskuje 
środki zewnętrzne i doskonale je wykorzystuje. Beneficjenci są bardzo zadowoleni. 

Uczniowie z  Odolanowa włączyli się 
w bardzo piękną i potrzebną akcję.

Podczas akcji poboru krwi na odola-
nowskiej Górce.

Spotkanie opłatkowe w Uciechowie było bardzo udane.

Będzie projekt pływalni!Będzie projekt pływalni!

PrzylądekPrzylądek
Nadziei... istniejeNadziei... istnieje

RadośćRadość
beneficjentówbeneficjentów

Cenny ,,lek”Cenny ,,lek”
na Gwiazdorana Gwiazdora

OpłatekOpłatek
w Uciechowiew Uciechowie

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie

Zwycięskie 
Powstanie Wielkopolskie

Prezydent RP - Andrzej Duda 23 listopada 2021 
roku podpisał Ustawę o ustanowieniu Narodo-
wego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopol-
skiego dzień 27 grudnia jest świętem państwo-
wym. Niestety nie będzie to dzień wolny od 
pracy.  

Już na sam koniec 2021 roku, 27 grudnia przy-
pada bardzo ważna szczególnie dla Wielkopolan 
103 rocznica wybuchu Powstania Wielkopol-
skiego, jedynego w całej historii Polski zakoń-
czonego zwycięstwem.   Znaczące dla  historii 
Odolanowa są lata 1918-1919, lata Powstania 
Wielkopolskiego. Jak w większości miejscowości 
w Polsce także i w Odolanowie, ludność polska 
włączyła się w ruch powstańczy.



5    WYDARZENIA  

Ustrojony specjalnie pociąg dotarł do 
grodu nad Baryczą z gronem znamieni-
tych gości na pokładzie, którzy przybyli 
by oficjalnie zaprezentować poszerzoną 

ofertę przewozową dla mieszkańców. 
Burmistrz Gminy i  Miasta Odolanów 
Marian Janicki przywitał wicemarszałka 
Województwa Wielkopolskiego Krzysz-
tofa Grabowskiego, przybyli: radny Sej-

miku Województwa Wielkopolskiego 
Jan Grzesiek, prezes Zarządu Spółki 
Koleje Wielkopolskie Marek Nitkowski 
oraz członek Zarządu spółki Mikołaj 
Grzyb. W  mniej oficjalnej roli wystąpił 
poseł na Sejm RP, były wieloletni euro-
parlamentarzysta Andrzej Grzyb, który 
pojawił się wśród grupy ludzi witających 
pociąg. Na dworcu wśród witających 
nasz reporter zauważył przewodniczą-
cego Rady GiM Janusza Szustkiewicza 
z  radnymi, zastępcę burmistrza Jana 
Prokopa, czy radnego Rady Powiatu 

Ostrowskiego Józefa Wajsa oraz prezesa 
CIS Bogdana Cebulskiego. Nie zabrakło 
dużej grupy młodzieży, w  tym tej lice-
alnej, która już niedługo może właśnie 
w  Poznaniu rozpocznie swoje studia 
wyższe. 

Po oficjalnych wystąpieniach i prze-
mowach, burmistrz Janicki wręczył 
wicemarszałkowi oraz pozostałym go-
ściom statuetki z  podziękowaniami za 
pomoc w  uruchomieniu przewozów. 
Włodarz Ziemi Odolanowskiej podkre-
ślił jak ogromne znaczenie dla miesz-
kańców Ziemi Odolanowskiej ma tak 
ułożona siatka połączeń  ze stolicą Wiel-
kopolski. (p,w)

bezpośrednich połączeń
ze stolicą Wielkopolski!

Mieszkańcy Ziemi OdolanowskiejMieszkańcy Ziemi Odolanowskiej
podróżują do Poznaniapodróżują do Poznania

pociągami Kolei Wielkopolskichpociągami Kolei Wielkopolskich

ODJAZDY godz. PRZYJAZDY godz.
    Odolanów 8:12     Poznań 10:02
    Odolanów 12:02     Poznań 13:45
    Odolanów 17:48     Poznań 19:54

    Poznań 4:47     Odolanów 6:36
    Poznań 9:48     Odolanów 11:36
    Poznań 15:24     Odolanów 17:12

    Odolanów
    Odolanów
    Odolanów

    Odolanów
    Odolanów
    Odolanów

Poznań bliżej Odolanowa, Odolanów bliżej Poznania
– warto pojechać nowoczesnym pociągiem!

Szybko i w komfortowych warunkach!
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6 połączeń Ko le i  Wie lkopolsk ich  na  t ras ie  Odolanów –  Poznań i  z  powrotem

Kiedy na początku XX wieku (około 1903 roku) do Odola-
nowa przyjechał pierwszy pociąg, nie wszyscy mieszkańcy 
byli zachwyceni. Część z nich z  rezerwą spoglądała w stro-
nę wielkiej parowej lokomotywy, inni mówili, że przez tę 
,,diabelską maszynę” kury przestaną nieść jaja, zaś krowy 
będą dawały mniej mleka. 12 grudnia pociąg Kolei Wielko-
polskich jadący z Poznania do stacji Odolanów przywitano 
bardzo radośnie.

Koleje Wielkopolskie już w  2020 
roku umożliwiły mieszkańcom gmi-
ny Odolanów na bezpośrednie do-
tarcie do Poznania z  miejscowego 
dworca kolejowego, a  od 12 grudnia 
br. przewoźnik ten dzięki staraniom 
władz samorządowych, uruchomił 
dodatkową parę pociągów, które 
zabiorą nas bezpośrednio do stoli-
cy Województwa bez konieczności 
przesiadania się.

WITAMY na dworcu
w ODOLANOWIE

Młodzież z Odolanowa jest żywo zainteresowana dobrą siatką połączeń z Poznaniem.  

Od lewej: zastępca burmistrza Jan Prokop, dyrek-
tor Gminno-Miejskiego Centrum Pomocy ,,Wia-
ra-Nadzieja-Miłość” Wojciech Słodkiewicz, rad-
ny Maciej Żuraw, przewodniczący rady Janusz 
Szustkiewicz oraz radny Powiatu Ostrowskiego 
Józef Wajs.

Burmistrz Marian Janicki powitał wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego na peronie odolanowskie-
go dworca kolejowego.

Przemawia prezes Kolei Wielkopolskich Marek 
Nitkowski.

Pamiątkowe statuetki dla zaproszonych gości.



6   INSPIRACJE  

Do tych wyjątkowych zda-
rzeń wrócimy jeszcze na łamach 
styczniowego ,,Dzwonka Odo-
lanowskiego. Tymczasem w  sa-
mym tylko grudniu odbyło się 
kilka interesujących spotkań. 
Publiczność bawił znakomity 
satyryk, poeta i   muzyk  Mie-
czysław Góra. Jego ,,poznańskie 
pierdoły” - jak am mówi o swoich 
skeczach wygłaszanych poznań-
ską gwarą – zrobiły prawdziwą 
furorę. - Cieszę się z takich bez-
pośrednich spotkań z  publicz-

nością, ta w  Odolanowie była 
naprawdę znakomita – wyznał 
Góra.

Zupełnie inny charakter mia-
ło spotkanie z dr Markiem Okta-
bą, dyrektorem Powszechnego 
Uniwersytetu Nauczania Spo-
łeczno-Chrześcijańskiego. Prele-
gent opowiadał o swojej uczelni, 

ale także o  Robercie Schuma-
nie, francuskim polityku, mężu 
stanu, dwukrotnym premierze 
Francji. Był to również  refor-
matorski minister finansów 
oraz minister spraw zagranicz-
nych, będący jedną z  kluczo-
wych postaci w  kształtowaniu 
powojennej Europy i stosunków 

transatlantyckich, uznawany za 
jednego z  ojców Unii Europej-
skiej, Rady Europy i NATO.

O samorządzie, współpracy 
Gminy Przygodzice z  Gminą 
i  Miastem Odolanów, o  pięk-
nych miejscach, m.in. Antoni-
nie, o bocianach, tańcu i muzyce 
mówił wójt gminy Przygodzi-

ce Krzysztof Rasiak. Gmina ta 
obok Odolanowa i  Sośni bez-
pośrednio współpracuje z  CIS, 
z  jej terenu rekrutuje się bo-
wiem beneficjentów. Spotkanie 
z  wójtem było bardzo udane, 
zakończyło się odśpiewaniem 
najbardziej znanych kolęd przy 
akordeonowym akompania-
mencie samego gościa, który 
jako młody chłopak grał i tańczył 
w  zespołach ludowych, w  tym 
znanym uczelnianym zespole 
,,Łany” w Poznaniu.  (pim)

Aktywna końcówka roku w Centrum Integracji Społecznej i Instytucie Myśli Schumana

MIEJSCE, które... ŻYJEMIEJSCE, które... ŻYJE
Prezes Centrum Integracji Społecznej oraz dyrektor Powiatowego Oddziału Instytutu Myśli Schumana w Odolanowie, 
Bogusław Cebulski nie kryje zadowolenia. Mijający rok, mimo pandemii Covid 19, obfitował w wiele ważnych wydarzeń 
z udziałem beneficjentów i sympatyków ,,Klubu Rodzina CIS” oraz ludzi związanych z myślą ,,ojca Unii Europejskiej”.

Wójt gminy Przygodzice Krzysztof 
Rasiak.

Mieczysław Góra bawił publiczność 
w odolanowskim CIS.

Wystawa Oddziału Powiatowego Instytutu Myśli 
Schumana w Odolanowie.

W MAGII ŚWIATŁAW MAGII ŚWIATŁAW MAGII ŚWIATŁAW MAGII ŚWIATŁA
Udekorowany świąteczn ie  Odolanów w ob iektywie  Michała  WALKÓWA
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Jak rozpoczęła się two-
ja przygoda z  tańcem? 
Ktoś miał wpływ na 
ten wybór?

- Kiedy miałem 7 
lat moja mama za-
pisała mnie na 
zajęcia tanecz-
ne do pana 
Dawida Pie-
czyńskiego. 
W c z e -
ś n i e j 
t a ń -

czyła moja 
siostra, która 
mnie do tego 
zainspirowa-

ła. Już od małego bar-
dzo lubiłem ruch oraz 

muzykę.

Jaki styl tańca 
preferujesz?

- Od zawsze 
t a ń c z ę 

hip-hop i  jest to mój ulubiony 
styl taneczny. Drugim stylem, 
który mnie interesuje jest bre-
akdance.

G d z i e 
można podziwiać 

twoje umiejętności?
- Należę do Forma-

cji Takt w  studiu tanecz-
nym ,,SYSTEM” w  Odolano-
wie i tańczę w nim od samego 
początku. Występy moje, 

jak i  mojej grupy, moż-
na obejrzeć na YouTube, 

Instagramie oraz Face-
book'u  lub w  relacjach 
transmitowanych na 
żywo w  dany dzień 

zawodów tanecz-
nych.

Na jakimś tancerzu się wzo-
rujesz?

- Jest naprawdę wielu tan-
cerzy, których bardzo lubię i  od 
których warto czerpać inspira-
cje. Dla mnie ciekawy styl repre-
zentują z  Polski m.in. ,,Zolsky” 
czy ,,Piotr Pi”, a zza granicy ,,Ba-
talla” czy ,,Gonzy”.

Oglądasz programy tanecz-
ne? Jak oceniasz umiejętności 
dzieci w  popularnym tanecz-
nym programie „You Can Dan-
ce – Nowa Generacja”? Sam 
chciałbyś spróbować swoich sił 
w jakimś programie?

- Umiejętności 
młodych tan-
cerzy oce-

niam 
w y s o -

ko, jednak 
o s o b i ś c i e 

z  programów ta-
necznych, w których chciałbym 

spróbować swoich sił wybrałbym 
„World of Dance”, ponieważ wy-
daje mi się, że to jeden z takich, 
który zawsze chętnie obserwuję, 
gdyż jest na wysokim poziomie 
i spełnia moje oczekiwania.

Twoje największe taneczne 
osiągnięcia?

-  Wiele razy stawałem na po-
dium ogólnopolskich zawodów 
tanecznych. Do swoich najwięk-
szych osiągnięć zaliczam m.in.: 
I  miejsce w  kategorii hip-hop 
1vs1 13-15 lat na ogólnopolskich 
zawodach „Bitwa na taniec” XI 
edycja we Wrocławiu (2018), 

I miejsce w kategorii hip-hop 1vs1 
14-16 lat na ogólnopolskich zawo-
dach „Na kwadracie” w  Kroto-
szynie (2019), III miejsce TAKT 
w  kategorii hip-hop formacje 
13-16 lat na jednych z najważniej-
szych zawodów w  Polsce „Rytm 
ulicy” (2019) oraz II miejsce TAKT 
w kategorii formacje do lat 18 na 
ogólnopolskich zawodach ta-
necznych „Future Pace Battle” 
w Dzierżoniowie (2021).

Z  tańcem wiążesz swoją 
przyszłość? Kim chciałbyś zo-
stać?

- Jak byłem małym chłopcem, 
to pamiętam, że chciałem zostać 
piłkarzem. Później spodobał mi 
się taniec, który na zawsze pozo-
stanie w moim sercu. Jednak je-
stem świadomy tego, że solidne 
wykształcenie w jakimś konkret-
nym zawodzie daje przepustkę 
do ciekawego życia w  przyszło-
ści, gdzie myślę, że taniec też bę-
dzie miał swoje ważne miejsce.

Jest jakaś pasja równorzędna 
do tańca? Co porabiasz w  wol-
nych chwilach?

- W  wolnych chwilach, gdy 
jest ciepło, lubię wyskoczyć na 
deskę. W  Odolanowie przydały-
by się jednak lepszy skatepark, 
ponieważ jest dużo osób, które 
mają podobne hobby. Zimą co 
roku wyjeżdżam z  rodzicami 
w  góry i  tam spędzam czas na 
snowboardzie. W wolnych chwi-
lach staram się również tworzyć 
ciekawe projekty graficzne.

     
Dziękuję za rozmowę i  ży-

czę powodzenia.

Rozmawiała:
Katarzyna MACIEJEWICZ

    PASJE  

Ma 17 lat, chodzi do Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim o profilu grafika i poligrafia cyfrowa. Uwielbia jeździć
na deskorolce oraz snowboardzie, ale jego największą pasją jest taniec, któremu oddaje się już od 10 lat...

TA N I E C   j e s t   w  m o i mTA N I E C   j e s t   w  m o i m

SERCU!SERCU!
rozmowa z  Janem KUROSIŃSKIM z Odolanowa,  o hip-hopie i osiągnięciach 
tanecznych

Jak rozpoczęła się two-
ja przygoda z  tańcem? 
Ktoś miał wpływ na 
ten wybór?

- Kiedy miałem 7 
lat moja mama za-
pisała mnie na 
zajęcia tanecz-
ne do pana 
Dawida Pie-
czyńskiego. 
W c z e -
ś n i e j 
t a ń -

czyła moja 
siostra, która 
mnie do tego 
zainspirowa-

ła. Już od małego bar-
dzo lubiłem ruch oraz 

muzykę.

Jaki styl tańca 
preferujesz?

- Od zawsze 
t a ń c z ę 

hip-hop i  jest to mój ulubiony 
styl taneczny. Drugim stylem, 
który mnie interesuje jest bre-
akdance.

G d z i e 
można podziwiać 

twoje umiejętności?
- Należę do Forma-

cji Takt w  studiu tanecz-
nym ,,SYSTEM” w  Odolano-
wie i tańczę w nim od samego 
początku. Występy moje, 

jak i  mojej grupy, moż-
na obejrzeć na YouTube, 

Instagramie oraz Face-
book'u  lub w  relacjach 
transmitowanych na 
żywo w  dany dzień 

zawodów tanecz-
nych.

w jakimś programie?
- Umiejętności 

młodych tan-
cerzy oce-

niam 
w y s o -

ko, jednak 
o s o b i ś c i e 

z  programów ta-
necznych, w których chciałbym 

spróbować swoich sił wybrałbym 
„World of Dance”, ponieważ wy-
daje mi się, że to jeden z takich, 
który zawsze chętnie obserwuję, 
gdyż jest na wysokim poziomie 
i spełnia moje oczekiwania.

Twoje największe taneczne 
osiągnięcia?

-  Wiele razy stawałem na po-
dium ogólnopolskich zawodów 
tanecznych. Do swoich najwięk-
szych osiągnięć zaliczam m.in.: 
I  miejsce w  kategorii hip-hop 
1vs1 13-15 lat na ogólnopolskich 
zawodach „Bitwa na taniec” XI 
edycja we Wrocławiu (2018), 
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Panie Burmistrzu cieszę 
się, że tradycyjnie ,,Dzwo-
nek Odolanowski” ma przy-
jemność spotkać się z  Panem 
w końcówce roku, żeby poroz-
mawiać o  tym, co przez mi-
nione 12 miesięcy działo się na 
Ziemi Odolanowskiej...

- To ja dziękuję za tę moż-
liwość i  nie ukrywam, że jest 
to przyjemność, bo pomimo 
panującej pandemii Covid 19, 
wielu ludzkich tragedii i ciągle 
olbrzymiego zagrożenia, samo-
rząd odolanowski nie pozwolił 
sobie na spowolnienie. Szcze-
gólnie w  realizacji najważniej-
szych zadań inwestycyjnych 
pokrywających się z  moim 
programem wyborczym, ale 
także wielu dodatkowych na 
które pozyskiwaliśmy środki 
zewnętrzne, czyli nie obciążali-
śmy kieszeni naszego podatni-
ka. W sumie z różnych progra-
mów gmina otrzymała kwotę 16 
mln, 346 tys. złotych.

 
Powiem wprost: działo się 

i  to dużo, szczególnie na dro-
gach. Czy zadania drogowe to 
swego rodzaju priorytet?

-  Zdecydowanie tak, bo dziś 
w  dobie rozwoju motoryzacji, 
dobry dojazd do domu i  pra-
cy, czy bezpieczeństwo, to są 
naprawdę istotne kwestie dla 
naszych mieszkańców i  przed-
siębiorców. Nie jestem w  sta-
nie wymienić tutaj wszystkich 
zrealizowanych w  kończącym 
się roku inwestycji drogowych, 
ale wspomnę o  tych najistot-
niejszych. Przebudowano 
ulicę Franciszka Sójki w  Odo-

lanowie, drogę gminą w  Go-
rzycach Małych, ulice Polną, 
Leśną w  Bonikowie, Sosnową,  
czy Słoneczną w  Odolanowie. 
Dzięki naszym działaniom 
wspólnie z  Powiatem Ostrow-
skim, udało się wyremontować 
ulicę Raszkowską i  Mostową, 
w  Bonikowie położono dywa-
nik asfaltowy wewnątrz wsi, 
dywanik na odcinku 1,1 km Gli-
śnica – Nabyszyce, dywanik od 
drogi wojewódzkiej w  Świecy 
I  w  kierunku Świecy II. Prze-
budowano drogę gminną Gro-
chowiska-Nadstawki, ulicę 
Milenijną w  Kaczorach, Polną 
w  Bonikowie, drogę w  Hucie.    
Inwestowaliśmy także w infra-
strukturę, budowano kanali-
zacje deszczowe, na przykład 
w  ulicy Kwiatowej, przy bu-
dynku Urzędu Gminy i Miasta. 
Zakupiono i  zamontowano 
zbiorniki na wodę deszczową 
w Świecy i  Raczycach. W Naby-
szycach przy miejscowej Szkole 
Podstawowej powstało boisko 
wielofunkcyjne, zagospodaro-
wano otoczenie i  plac zabaw 
w Wierzbnie, rozpoczęto prace 
przy zagospodarowaniu terenu 
rekreacyjnego w Uciechowie.

Zmienia się ciągle budynek 
dworca kolejowego. Niedaw-
no powitano tam pociąg Ko-
lei Wielkopolskich (piszemy 
o  tym na str. 5 – przyp. Red.), 
władze Sejmiku Wielkopol-
skiego i spółki były pod wraże-
niem...

- Kiedy zbiera się pochwały, 
to jest miło. Dworzec zmienił 
się nie do poznania. Jakiś czas 

temu pojawiły się tam miejsca 
parkingowe, budynek prezen-
tuje się teraz bardzo dobrze, 
perony także. Ale nie można 
popadać w samozachwyt, trze-
ba zawsze iść do przodu. Co 
byłby wart ładny dworzec kie-
dy nie jeździłyby pociągi, stąd 
też nasze interwencje do władz 
wojewódzkich, o  lepszą siatkę 
połączeń na trasie Odolanów-
-Poznań. Teraz jest aż sześć ta-
kich połączeń i to a dobrych go-
dzinach. Mam nadzieję, że nasi 
mieszkańcy będą korzystać 
z  tej formy dotarcia do stolicy 
Wielkopolski. 

Obok dworca inwestowali-
śmy, między innymi, w  zago-
spodarowanie terenu wokół sali 
wiejskiej w Wierzbnie, budowę 
zaplecza sportowego przy bo-
isku w  Tarchałach Wielkich, 
w modernizację Stadionu Miej-
skiego  im. gen. Kazimierza 
Glabisza w Odolanowie. 

Nie zawsze wszystko idzie 
tak sprawnie, jakby się chcia-
ło. Czasami trzeba sobie dobre 
rozwiązania dla gminy wywal-
czyć. Walczycie? 

  - Wielokrotnie, chociaż ja 
zaliczyłbym się raczej do lu-
dzi kompromisu. Instytucje 
zewnętrzne wymyślają coraz 
to nowe, niekiedy nie do przy-
jęcia przepisy. Nie ukrywam, 
że nie ze wszystkim mogę się 
zgodzić. Ostatni taki przykład 
pojawił się w  związku ze spół-
ką GAZ-SYSTEM, która stawia 
na ostrzu noża sprawy związa-
ne z  uzgodnieniami inwestycji 
drogowych. Oczywiście rozma-

wiamy, przekonujemy, prezen-
tujemy swoje racje, bo to jedyny 
sposób na osiągnięcie swoich 
celów. Łatwo nie jest!  Z drugiej 
strony cieszymy się z inwestycji 
tej wielkiej spółki, która buduje 
nową tłocznię gazu w  ramach 
projektu Baltic Pipe. Nie ukry-
wam, że będą z tego konkretne 
korzyści w  postaci podatków, 
które wpłyną na konto gminy. 
W  tym zakresie współpracuje-
my bardzo dobrze!

Szukamy tej współpracy 
i mamy w tym sukcesy. Zastęp-
ca burmistrza Jan Prokop poro-
zumiał się z  Wodami Polskimi 
i  dziś inaczej wyglądają koryta 
przepływających przez teren 
gminy rzek Baryczy, Kurocha, 
czy Olszówki i cieków. Ułatwia 
to życie rolnikom, zwiększa 
bezpieczeństwo przeciwpowo-
dziowe. 

   
W życie wprowadzono tak-

że wiele programów zdrowot-
nych i ekologicznych...

- Wymieniono 80 źródeł 
ogrzewania na ekologiczne, 
powstało 35 przydomowych 
oczyszczalni ścieków, a  mó-
wimy tylko o  tych, które były 
dofinansowane przez gminę. 
Mieszkańcy korzystali z  pro-
gramów ochrony zdrowia, 
w tym badań laryngologicznych 
dla blisko 200 chętnych osób. 
Niestety, mimo pozyskania 
środków, z uwagi na brak ofert 
wykonawców nie przeprowa-
dziliśmy badań brodawczaka 
ludzkiego HPV i  szczepień 
ochronnych przeciwko grypie 
dla osób powyżej 65 roku życia. 

Udało nam się osiągnąć nie-
zły wynik szczepień przeciwko 
pandemii Covid 19, otrzyma-
liśmy nawet nagrodę 500 tys. 
złotych od rządu, ale ja nadal 
namawiam tych, którzy jeszcze 
nie są zaszczepieni, aby zrobili 
to jak najszybciej, apeluję do 
rodziców o  szczepienia dzieci. 
Proszę państwa, tutaj napraw-
dę w grę wchodzi ludzkie życie, 
a  nie ma nic ważniejszego niż 
życie i zdrowie człowieka.

Skoro jesteśmy przy proble-
matyce covidowej, to jak radzi 
sobie z  tym problemem gmin-
na oświata?

- Dobrze i  sprawnie, ra-
cjonalnie i  z  zachowaniem 
wszystkich zasad służących 
bezpieczeństwu uczniów i  na-
uczycieli. Dyrektorzy i pedago-
dzy są w tym zakresie aktywni 
i  twórczy. Skoro już mówimy 
o oświacie, to wspomnę o wiel-
kiej inwestycji remontowej 
w  Liceum Ogólnokształcącym 
i  Szkole Branżowej. Budynki 
będą nie do poznania! 

Zawsze stawia Pan na kon-
takt bezpośredni z  mieszkań-
cami. Na dialog, na współpracę. 
Czy to się sprawdza w później-
szym podejmowaniu decyzji?

- Trzeba znać problemy 
i  oczekiwania ludzi. Pandemia 
Covid 19 niewątpliwie utrudnia 
te bezpośrednie relacje, ale i tak 
w roku 2021 udało mi się przy-
jąć osobiście 956 osób, a  prze-
cież z interesantami spotyka się 
także zastępca burmistrza Jan 
Prokop i sekretarz urzędu Kry-
styna Wiertelak. Za każdym ra-
zem w tych rozmowach jestem 
życzliwy, chociaż nie zawsze 
udaje się konkretny problem 
rozwiązać od ręki, niektórych 
po prostu nie da się rozwiązać.

   
Ta życzliwość i  współpraca 

jest zauważalna również w sfe-
rze działań społecznych. Czy 
tak jest w istocie?

-   Ja i moi współpracownicy 
w  urzędzie robimy wiele, żeby 
tak właśnie było. Uważam,  że 
otwartość, życzliwość, umie-
jętność prowadzenia dialogu 
i negocjacji, to, między innymi, 
powinno cechować samorzą-
dowca. Nie wszystkim się w ży-
ciu udaje i dobrze powodzi. Do 
tych ludzi trzeba wyciągać po-
mocną dłoń, dlatego wspieramy 
Centrum Integracji Społecznej, 
22 osoby skorzystały w  mijają-
cym roku z  programu prac in-
terwencyjnych i  programu 50 
plus oraz staży poprzez bezpo-
średnie ich zatrudnienie przez 
gminę, wszystko w  ramach 
programów realizowanych 
wspólnie z  Powiatowym Urzę-
dem Pracy w  Ostrowie Wiel-
kopolskim.  Aktywnie działa 
Miejsko-Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej, spoglądamy 
w stronę seniorów, gdzie od lat 

  ROZMOWA Z BURMISTRZEM GMINY I MIASTA ODOLANÓW MARIANEM JANICKIM  

Zawsze trzeba spoglądać w stronę mieszkańców, wsłuchiwać się w ich 
głos i wyczuwać najważniejsze potrzeby, wtedy samorząd może działać 
dobrze i skutecznie...

JESTEM po stronieJESTEM po stronie
MIESZKAŃCÓW (zawsze)MIESZKAŃCÓW (zawsze)

wywiad z burmistrzem Gminy i Miasta Odolanów Marianem JANICKIM
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sprawdzają się doskonale in-
stytucje gminne: Centrum Po-
mocy ,,Wiara-Nadzieja-Miłość” 
z ośrodkiem Senior + na czele. 
Współpracujemy z  prężnym 
odolanowskim Kołem Polskie-
go Związku Emerytów, Renci-
stów i  Inwalidów, Uniwersyte-
tem Trzeciego Wieku i  innymi 
organizacjami zajmującymi się 
problematyką senioralną. 

- Wiele udaje się  dzięki wza-
jemnej życzliwości i zgodzie. To 
fakt, że bardzo dobrze układała 
się moja współpraca z  organi-
zacjami pozarządowymi, sto-
warzyszeniami i klubami spor-
towymi (te otrzymały w  roku 
2021 325 tys. zł – przyp. PIM), 
a działa ich w mieście i gminie 
kilkanaście. Na pomoc mogły li-
czyć również Warsztaty Terapii 
Zajęciowej, strażacy z Ochotni-
czych Straży Pożarnych (za 1,2 
mln zł, z czego dofinansowanie 
500 tys. zł  zostanie zakupiony 
wóz strażacki dla OSP Odola-
nów – przyp. PIM), rady sołec-
kie i  osiedlowe, ogrody dział-
kowe, orkiestra dęta, chóry. 
Dobrze układa się współpraca 
z  Kościołem Katolickim. Wy-
rażamy słowa podziękowania 
za dobrą współpracę z  prze-
wodniczącym Januszem Szust-
kiewiczem i  radnymi Gminy 
i  Miasta Odolanów, Urzędem 
Marszałkowskim z  Pozna-
niu, z  marszałkiem Markiem 
Woźniakiem i  wicemarszałka-
mi Krzysztofem Grabowskim 
i  Wojciechem Jankowiakiem  
wraz ze wszystkimi członkami 
zarządu, wojewodami wielko-
polskimi oraz ze starostami 
Powiatu Ostrowskiego Pawłem 
Rajskim i Romanem Pacholczy-
kiem z  radnymi powiatowymi: 
Józefem Wajsem i  Rafałem 
Walkowem. Dużo inwestycji 
wykonuje nasz Zakład Usług 
Komunalnych i  Odolanow-
ski Zakład Komunalny spółka 
z  o.o. Firmy te zrealizowały 
ponad 100 przyłączy do sieci 
wodociągowej. Muszę uczci-
wie powiedzieć, że cena wody 
i ścieków wzrosła o 25 procent, 
ale w sytuacji, kiedy ceny ener-
gii podszkoczyły dla nas o  80 
proc., a gazu o 400 proc.! (to nie 
pomyłka – przyp. red.), wzrosła 
inflacja, to podwyżka napraw-
dę jest najniższa z możliwych.  

Dobrze pracuje nam się 
z  Zarządem Dróg Wojewódz-
kich w Poznaniu z dyrektorem 
Pawłem Katarzyńskim i Sylwią 
Kaźmierczak, która kieruje od-
działem terenowym. To dzięki 
życzliwości tych ludzi i instytu-
cji jakie reprezentują, zrealizo-
waliśmy razem wiele inwestycji 
na terenie gminy, które dobrze 
służą mieszkańcom, popra-
wiając ich warunków życia. Za 
przykład niech posłuży tutaj 
chodnik przy ulicy Dąbrówki.

Przy okazji chciałbym bar-
dzo serdecznie  podziękować 
także Pani Minister Marlenie 

Maląg i  niektórym parlamenta-
rzystom: Tomaszowi Ławnicza-
kowi i Janowi Mosińskiemu. To 
z  nimi nasza współpraca przy-
nosi wymierne owoce.  Kłaniam 
się wszystkim organizacjom 
działającym na terenie Gminy 
i  Miasta Odolanów. To dzięki 
waszej aktywności oferta dla 
mieszkańców znacznie się po-
szerza i  wzbogaca, zaś wasza, 
w  większości, społeczna dzia-
łalność, dobrze służy wszyst-
kim. Podziękowania składam 
także moim współpracow-
nikom, zastępcy burmistrza 

Janowi Prokopowi, sekretarz 
Krystynie Wiertelak, skarbni-
kowi gminy Beacie Gościniak, 
zastępcy skarbnika Marcie Ko-
snowicz, głównej księgowej 
Marii Prokop oraz wszystkim 
pracownikom samorządowym 
z UGiM i podległych instytucji.

Kończy się rok 2021, czy 
może się  pan podzielić plana-
mi Gminy i  Miasta Odolanów 
na ten nadchodzący 2022?

- Czekają nas kolejne duże 
wyzwania, inwestycje, które 
bez wątpienia będą należeć do 

najważniejszych w tej kadencji. 
Będziemy budowali pływalnię 
typu ,,Delfinek” przy Szkole 
Podstawowej w  Odolanowie, 
a  posłuży ona przede wszyst-
kim do nauki pływania dla 
dzieci i młodzieży. Niestety, ta 
wydawałoby się prosta umie-
jętność staje się coraz mniej 
powszechna, a  korzystanie 
z  różnego rodzaju basenów, 
parków wodnych powszednie-
je. Już podpisaliśmy umowę 
na projekt obiektu z  pracow-
nią architektoniczną  mającą 
w  tym zakresie bardzo duże 

doświadczenie, bowiem pan 
Mariusz Szczuraszek zapro-
jektował bardzo wiele krytych 
pływalni w całej Polsce. Ta na-
sza, o  wymiarach 16x8, będzie 
miała 4 tory z  regulowanym 
dnem. Dodatkowo będzie mała 
tężnia solankowa, sauna su-
cha, sauna parowa, brodzik 
dla małych dzieci oraz 2 wanny 
jacuzzi. Koszt wyniesie ok. 15 
mln złotych, z  czego 13,5 mln 
otrzymaliśmy z  rządowego 
programu Polski Ład. Drugie 
wielkie zadanie to remont za-
bytkowego ratusza w  Rynku 
za kwotę ok. 5,5 mln złotych, 
który zamierzamy zakończyć 
z  końcem tej pięcioletniej ka-
dencji, czyli w roku 2023. Wró-
cimy do wiekowych tradycji 
i ponownie w ratuszu znajdzie 
się urząd  gminy i miasta oraz 
pomieszczenia dla rady. Bę-
dziemy budowali stałą scenę 
w Parku Natury, na co również 
gmina pozyskała środki z  pro-
gramów zewnętrznych. Ta sala 
koncertowa ,,pod chmurką”, 
mamy taką nadzieję, dobrze 
będzie służyć koncertom i  wy-
stępom artystycznym. Oczywi-
ście wymieniłem trzy duże za-
dania, ale na bieżąco realizuję 
swój program wyborczy, który 
w  2018 roku został opubliko-
wany jeszcze przed wyborami 
i  zaakceptowany przez miesz-
kańców, bo to oni dali mi moż-
liwość jego wykonania.

Nie zapominamy o  wspie-
raniu przedsiębiorczości, co 
znalazło także swoje miejsce 
w  moim programie wybor-
czym. Inwestorzy na Ziemi 
Odolanowskiej zawsze są wi-
tani z  otwartymi rękoma, po-
siadamy dla nich tereny, ba 
zakupiliśmy nowe grunty pod 
inwestycje. Władze samorzą-
dowe pomagają tym przed-
siębiorcom, którzy się rozbu-
dowują, inwestują w  dalszy 
rozwój i  tym, którzy do nas 
przychodzą. 

Dzięki wspólnym działa-
niom w mijającym roku odnie-
śliśmy wiele wymiernych suk-
cesów, z  których możemy być 
dumni. Ziemia Odolanowska 
zmienia się na plus!

Panie Burmistrzu, ostatnie 
słowa na zakończenie rozmo-
wy dla mieszkańców Ziemi 
Odolnowskiej?

- Raz jeszcze serdecznie 
dziękuję wszystkim miesz-
kańcom za współpracę, prze-
praszam tych, których spraw 
ze względów prawnych, nie 
udało się załatwić pozytywnie. 
Wszystkim życzę Wesołych 
i Spokojnych Świąt Bożego Na-
rodzenia i  Pomyślności w  No-
wym 2022 Roku! 

Dziękuję za szczerą rozmowę.

Rozmawiał:
Piotr MŁOCZYŃSKI

  ROZMOWA Z BURMISTRZEM GMINY I MIASTA ODOLANÓW MARIANEM JANICKIM  
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Świąteczny stół to w Wigilię najważniejsze miejsce w domu, które 
skupia wokół siebie całą rodzinę. Uroczysty nastrój Bożego Naro-
dzenia doskonale podkreślą odpowiednie dekoracje, które będą 
stanowić tło dla uczty w gronie najbliższych. Śnieżnobiały obrus, na-
sycone zielenią i czerwienią wieńce, kolorowe bombki i srebrzyste 
gwiazdy to tylko niektóre obowiązkowe ozdoby bożonarodzeniowe. 
Co oprócz nich warto umieścić na świątecznym stole, aby stworzyć 
elegancki wystrój i serdeczną atmosferę?  Przedstawiamy najnow-
sze trendy w dekoracji świątecznych stołów.

STOLICZKU (świąteczny)STOLICZKU (świąteczny)

NAKRYJ się!NAKRYJ się!
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Wszyscy na oś czekamy. 
Jedni czekają na pociąg, inni 
na autobus. Jeszcze inni na 
zielone światło, które zapali 
się przy przejściu dla pie-
szych. Czekamy na wypłatę, 
premię, awans. Uczniowie 
czekają na dzwonek kończą-
cy nudną lekcję, studenci na 
długie wakacje. Czekanie jest 
także ważnym elementem 
w chrześcijaństwie.

Jest ono głęboko związa-
ne z  nadzieją, cnotą boską. 
Święty Augustyn powie, że 
„szczęśliwy jest człowiek, 

który posiada to, czego chce, 
a nie chce nic złego”. Adwent 
i  Boże Narodzenie są cza-
sem, który chyba najlepiej 
uczy nas takiego dobrego 
czekania.

Łacińskie „adventus” 
oznacza przybycie, przyjście. 
Logiczna jest więc w  tym 
wszystkim postawa oczeki-
wania. Prawdy chrześcijań-
skiej wiary przypominają 
nam, że czekamy na Boga, 
który już przyszedł.

O  co zatem chodzi? Otóż 
Boże Narodzenie jest nie 

tylko historyczną pamiątką 
tego przyjścia, ale także jej 
uobecnieniem. Ilekroć bo-
wiem właściwie przygotowu-
jemy się na przyjście Chry-
stusa, tylekroć przychodzi 
On do nas z  pełnią swoich 
darów. 

Oczekiwanie zatem nie 
jest bierną postawą człowie-
ka, siedzącego dumnie na 
wygodnym fotelu z  założo-
nymi rękami. Przeciwnie, 
jest ono wysiłkiem szeroko 
rozumianej formacji sumie-
nia, podczas której poprzez 

codzienną modlitwę, syste-
matyczną szczerą spowiedź 
i Eucharystię poznajemy sie-
bie i Boga.    

Każde lepsze poznanie 
Boga, doświadczenie Jego 
miłości jest Bożym Narodze-
niem. Taka postawa jest też 
źródłem prawdziwej rado-
ści, do której ciągle tęsknimy 
zapisując ją na kartkach na-
szych świątecznych życzeń.

Wspomniany już przeze 
mnie święty Augustyn przy-
pomni: „Kto chce się sobą 
cieszyć, smutny będzie, kto 

zaś cieszy się Bogiem, za-
wsze się będzie radować, 
bo Bóg jest wieczny. Czy 
chcesz się wiecznie cieszyć? 
Trzymaj się Tego, który jest 
wieczny”. Niech nam zatem 
nigdy nie zabraknie Bożego 
Narodzenia!

   AKADEMIK

    FELIETON  

F e l i e t o n  n a  B o ż e  N a r o d z e n i e

WSZYSCYWSZYSCY
(na coS lub kogoS) CZEKAJA(na coS lub kogoS) CZEKAJA

,, ,,
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Koncert rozpoczął się „Kan-
tatą o  św. Marcinie” w  wyko-
naniu Odolanowskiego To-
warzystwa Śpiewaczego przy 
akompaniamencie Magdaleny 
Nowickiej oraz przepięknie 
wykonanych partii wokal-
nych  przez Barbarę Kowalską. 
Pierwsza część koncertu „Pa-
mięć i tożsamość”  nawiązywa-
ła do  okresu Polski zniewolonej 
-  Powstania Listopadowego. 
Wyraz hołdu muzycznego, ar-

tyści wyrazili wykonaną „War-
szawianką” do muzyki Karola 
Kurpińskiego. Kolejna odsłona 
koncertu przeniosła publicz-
ność do twórczości najwybit-
niejszego polskiego pianisty, 
kompozytora -  Fryderyka Cho-
pina. Publiczność wysłuchała 
dwóch mazurków w  wykona-
niu, m.in. Laureata III nagrody 
VI Międzynarodowego konkur-
su Pianistycznego w Antoninie, 
II nagrody  IV Międzynarodo-
wego Konkursu dla Pedagogów 
Muzyki w  Warszawie w  spe-
cjalności kameralistyka Łuka-
sza Kryjoma.  Artysta i   peda-
gog, , wykonał Mazurki g-moll 
op. 24 nr 1 oraz C-dur op. 24 nr 
2. Wybrzmiała także ,,Modli-
twa obozowa” Armii Krajowej. 

Utwór został  napisany w  paź-
dzierniku 1939 przez kpt. Ada-
ma Kowalskiego.  

Ostatnia część koncertu 
przeniosła słuchaczy do kli-
matu muzyki operowej oraz 
filmowej. Wysłuchano mi-
strzowskiego koncertu Gabrieli 
Balcerek – młodej, utalento-
wanej skrzypaczki, uczennicy 
Konserwatorium Wiedeńskie-
go oraz Poznańskiej Ogólno-
kształcącej Szkoły Muzycznej 

II st. im. Mieczysława Karło-
wicza, na koncie której znala-
zło się ponad 50  prestiżowych 
nagród krajowych i  zagranicz-
nych, m.in. Grand Prix na XII 
Ogólnopolskim Konkursie 
Skrzypcowym im. Grażyny Ba-
cewicz we Wrocławiu,  I nagro-
da podczas  – International Mu-
sic Competition w   Belgradzie  
-  Serbia, I  nagroda podczas 
Międzynarodowego  Konkur-
su Skrzypcowego Zellam der 
Pram we Wrocławiu, I nagroda 
podczas  - IX Spotkań Młodych 
Skrzypków im. Prof. Mirosława 
Ławrynowicza w Płocku, II na-
groda  podczas  The 17th Inter-
national Competition Talents 
For Europe. Jest stypendystką 
Krajowego Funduszu na Rzecz 

Dzieci Zdolnych w  Warszawie 
oraz od 2016 roku najmłodszej 
stypendystki Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 

Gabriela Balcerek z towarzy-
szeniem fortepianu w  wykona-
niu Łukasza Kryjoma, wykonali 
utwory: „Medytację” z  opery 
„Thais Liebesleid” Fritza Kre-
islera, „Obój Gabriela” Ennio 
Morricone, „Hullamzo Balato-
nu” Jeno Hubaya. Publiczność 
entuzjastycznie nagrodziła 
występ młodej, świetnie za-
powiadającej się skrzypaczki. 
Koncert „Pamięć i  tożsamość” 
zakończył się wspólnym wy-
konaniem przez publiczność, 
chór i artystów - polskiej pieśni 
wojskowej z XIX w. „Ułani, uła-
ni”. Na zakończenie głos zabrał 
burmistrz GiM Odolanów, Ma-
rian Janicki, który nawiązał do 
historycznego zrywu listopa-
dowego, podkreślając bohater-
stwo uczestników powstania, 
którzy walczyli o niepodległość, 
wolność oraz własną tożsamość 
dla Polski. Burmistrz GiM Odo-
lanów podziękował również 
wszystkim artystom oraz or-
ganizatorom koncertu. za or-
ganizacje koncertu – „Pamięć 
i  tożsamość”.  Podziękowania 
złożył też dyrektor ODK Janusz 
Lizurej. Koncert poprowadzi-
ła, do autorskiego scenariusza, 
Magdalena Zydorowicz, do wi-
zualizacji Kamila Zydorowicza. 
Obsługę techniczną zrealizował 
Eugeniusz Grochowski.  (odk)

W  Chełmnie odbył się XII 
Ogólnopolski Konkurs Szkół 
Muzycznych I  stopnia w  ka-

tegorii Instrumentów Dętych 
Drewnianych. Szkołę Muzyczną 
w Odolanowie  reprezentowały 
saksofonistki, Zofia Furmanek, 
Wiktoria Lüke i  Weronika Ku-
rzawa. Wszystkie uczennice za-
grały pięknie, a Zosia i Wiktoria 
zostały wyróżnione w  swojej 
grupie wiekowej. Saksofonist-
kom akompaniowała Martyna 
Gąsiewska-Galler. Nauczycie-
lem tych zdolnych muzycznie 
dziewcząt jest Maciej Sołty-
siak.  (s)

  ROZMAITOŚCI POD CHOINKĘ  

W zabytkowym kościółku poewangelickim odbył się kon-
cert pod hasłem „Pamięć i Tożsamość”. Muzyczne, podnio-
słe widowisko artystyczne  wypełniły utwory patriotyczne, 
klasyczne oraz filmowe, w mistrzowskim wykonaniu Odola-
nowskiego Towarzystwa Śpiewaczego pod kierunkiem Jana 
Szkudlarza oraz przyjaciół - znamienitych solistów: Gabrieli 
Balcerek – skrzypaczki oraz Łukasza Kryjoma – pianisty.

Gabriela i Balcerek – młoda i utalen-
towana skrzypaczka ,,zaczarowała” 
publiczność. 

Dzieci z niecierpliwością oczekiwały ważnego gościa...

Silna reprezentacja odolanowskiej 
Szkoły Muzycznej w Chełmnie.

PIĘKNY
koncert w Odolanowie

Odwiedziny
św. Mikołaja w Gliśnicy

Wyróżnienia
,,zagrane” na saksofonie

Opłatkowe spotkanie

Szóstego grudnia, jak każ-
dego roku do oddziału przed-
szkolnego i  szkoły w  Gliśni-
cy przybył bardzo ważny dla 
wszystkich gość, św. Mikołaj. 
Dla każdego miał przygotowa-
ne smakołyki i  niespodzianki. 
Dzieci z niecierpliwością już od 
rana nadsłuchiwały odgłosów 
dzwonka, który ogłaszałby na-
dejście św. Mikołaja.  Kiedy już 
św. Mikołaj pojawił się w  pro-

gu naszej filii przedszkolaki 
i uczniowie przywitali Go świą-
tecznymi piosenkami i  wier-
szykami. 

Na pożegnanie św. Mikołaj 
również otrzymał piękne laur-
ki przygotowane przez dzieci 
i  uczniów specjalnie dla Niego 
i obiecał powrócić do filii w Gli-
śnicy za rok.

Paulina PAWLACZEK

W  Szkole Podstawowej 
w  Garkach królowała czer-
wień i  radość na dziecięcej 
twarzy. Wszystko to związane 
było ze zbliżającą się świątecz-
ną atmosferą i  obchodzony-
mi w  tym dniu mikołajkami.
Każdy uczeń – z rąk przedstawi-

cieli Samorządu Uczniowskiego 
- został w tym dniu obdarowany 
czekoladami, a w swoich klasach 
dodatkowymi niespodzianka-
mi. Dzięki słodkim upominkom 
i świątecznej muzycznej atmos-
ferze to był naprawdę wyjątko-
wy dzień.  (kam)

Opłatkowe spotkanie odbyło się w pięknej sali restauracji Nadbaryczna w Odolanowie.

W  restauracji Nadbaryczna 
odbyło się spotkanie opłatkowe 
Koła Dzieci i Młodzieży Niepeł-
nosprawnej wraz rodzicami. 
Gościem specjalnym ponie-
działkowego opłatka był wice-
burmistrz GiM Odolanów Jan 
Prokop, który w  towarzystwie 
głównej organizatorki Eugenii 
Błaszczyk oraz wicedyrektor 
przedszkola im. Kubusia Pu-
chatka Ewy Gaworskiej i prezes 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
– oddziału w  Odolanowie Arle-
ty Janiczek powitał wszystkich 
zgromadzonych. 

W  trakcie spotkania za-
stępca burmistrza obdarował 
wszystkie dzieci upominkami 
od Urzędu Gminy i Miasta, a ko-
lejnym miłym akcentem było 
wspólne odśpiewanie kolędy, 
po czym wszyscy zgromadzeni 
zasiedli do wspólnego stołu.  ®

Mikołajki w Garkach
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,,Dzwonek Odolanowski” stawia na tradycyjne 
potrawy i dania wigilijne. Znane z dzieciństwa, 
ze świątecznych stołów naszych mam i babć...

Bez KRABÓWBez KRABÓW
i Langustyi Langusty

Składniki (4 porcje):
•  2 płaty karpia (w sumie ok. 1,5 kg),
•  1 opakowanie przyprawy do 

karpia,
•  250 g kiszonej kapusty,
•  1 szklanka wody,
•  50 g suszonej żurawiny,
•  1 listek laurowy,
•  2 ziela angielskie,
•  szczypta kminku,
•  3 łyżki masła,
•  1/2 cytryny,
•  natka pietruszki oraz mąka 

pszenna,
•  olej roślinny.

Przygotowanie: płaty karpia 
umyć, następnie odciąć płetwy 
i  usunąć wszystkie łuski. Pokroić 
na porcje. Doprawić przyprawą do 
ryb i  odłożyć na godzinę. W  mię-
dzyczasie odcisnąć kiszoną kapu-
stę, włożyć do garnka, wlać wodę, 
dodać żurawinę, listek laurowy, 

ziele, kminek oraz łyżkę oleju. Go-
tować pod przykryciem przez ok. 
25 minut, następnie odkryć i  od-
parować całość płynu. Wyłożyć do 
natłuszczonej formy żaroodpornej. 
Piekarnik nagrzać do 180 stopni 
C. Doprawionego karpia obtoczyć 
w  mące, następnie obsmażać par-
tiami na złoto na patelni na oleju 
z  dodatkiem masła. Obsmażone 
karpie ułożyć na ręcznikach pa-
pierowych. Gdy wszystkie kawałki 
ryby będą usmażone ułożyć je na 
kapuście. Obłożyć półplasterkami 
cytryny, posypać natką pietruszki 
i  wstawić do piekarnika na 10 mi-
nut. Udekorować natką pietruszki.

Karp z kiszoną kapustą Karp z kiszoną kapustą 
i żurawinąi żurawiną

Składniki (4 porcje):
•  2 szklanki (50 g) suszonych 

grzybów,
•  1 kg kiszonej kapusty,
•  2 szklanki bulionu,
•  2 duże cebule,
•  2 puszki białej fasolki,
•  olej roślinny (np. rzepakowy, 

słonecznikowy),
•  sól,
•  pieprz,
•  2 listki laurowe,
•  4 ziela angielskie,
•  2 łyżki suszonego majeranku,
•  1 łyżka mąki.

Przygotowanie: Suszone 
grzyby zalać wrzącym bulionem 
i  odstawić do namoczenia (np. 
do całkowitego ostudzenia). Jeśli 
grzyby są bardzo mocno wysu-
szone, można je dzień wcześniej 
namoczyć w  małej ilości zimnej 
wody. Kiszoną kapustę przepłu-
kać jeśli jest bardzo kwaśna, po-
kroić na mniejsze części. Cebule 
pokroić w kosteczkę. W większym 
garnku na 4 łyżkach oliwy zeszklić 
cebulę - co chwilę mieszając, na 
małym ogniu, przez ok. 10 minut. 

Odłożyć połowę cebuli, resztę 
pozostawić w  garnku. Dodać do 
niego liście laurowe, ziela angiel-
skie, majeranek oraz kapustę, 
wymieszać. Dodać grzyby wraz 
z zalewą, wymieszać i zagotować. 
Doprawić pieprzem oraz w  razie 
potrzeby solą (trzeba spróbować). 
Przykryć i  gotować przez ok. 30 
minut do miękkości kapusty. Do-
dać całą zawartość puszek (fasol-
ka + zalewa), wymieszać i  zago-
tować. Gotować jeszcze przez ok. 
10 minut. Na patelnię wlać 2 łyżki 
oleju, dodać mąkę i  mieszając 
drewnianą łyżką podgrzewać aż 
zrobi się jasnobrązowa zasmaż-
ka. Dodać do ugotowanej kapusty 
razem z odłożoną cebulą. Wymie-
szać i dokładnie zagotować.

Wigilijna kapustaWigilijna kapusta
z grzybami i fasolkąz grzybami i fasolką

Składniki (ok. 70 sztuk):
Farsz:
•  1 słoik litrowy suszonych 

grzybów (ok. 100 g),
•  1 kg kiszonej kapusty,
•  1 marchewka,
•  1 pietruszka,
•  3 łyżki oleju,
•  3 cebule.
Ciasto pierogowe:
•  600 g mąki pszennej,
•  1/2 łyżeczki soli,
•  400 ml wrzącej wody,
•  50 g masła.
Do podania:
•  3 cebule,
•  kilka łyżek oleju roślinnego.

Farsz: Grzyby opłukać, 
zalać zimną wodą i  odstawić 
na 6 godzin lub na całą noc. 
Następnego dnia zagotować, 
dodać obraną marchewkę, 
pietruszkę i  gotować aż będą 
miękkie. Pod koniec gotowa-
nia doprawić solą i pieprzem. 
Kapustę odcisnąć i  ugotować 
w  300 ml wody do miękkości 
z  dodatkiem soli do smaku 
(ok. 45 minut), dokładnie od-
cisnąć. Grzyby, marchewkę 
i  pietruszkę odcedzić, zacho-
wując wywar (wykorzystać do 
np. do zupy grzybowej). Bar-
dzo dobrze odcisnąć z  wody 
i  razem z  kapustą zmielić 
w  maszynce do mięsa o  bar-
dzo dużych oczkach, ok 1 cm 
średnicy (lub drobno posiekać 
na desce). Na patelni na ole-
ju zeszklić cebule, dodać do 
farszu. Składniki farszu do-
brze wyrobić, łącząc wszystko 
razem, doprawić solą i  pie-
przem.

Ciasto pierogowe: Mąkę 
przesiać do miski, dodać sól. 
Do gorącej wody włożyć masło 
i  roztopić, stopniowo wlewać 
do mąki, mieszając wszystko 
łyżką. Połączyć składniki i wy-
łożyć je na podsypaną mąką 
stolnicę. Zagniatać ciasto przez 
około 10 minut aż będzie gład-
kie i miękkie. Ciasto włożyć do 
miseczki, szczelnie przykryć 
i  odstawić na 30 minut.Ciasto 
podzielić na 4 części, kolej-
no rozwałkowywać na placki. 
Małą szklanką wycinać kółecz-
ka, na środek nakładać farsz, 
składać na pół i zlepiać brzegi 
w  pierogi. Gotować do mięk-
kości, przez około 3 minuty, ale 
najlepiej sprawdzić czy piero-
gi są już miękkie, odławiając 
jednego na łyżkę cedzakową 
i  dotykając palcem. Podawać 
z zeszkloną na oleju pokrojoną 
w drobną kostkę cebulą.

PierogiPierogi
z kapustą z kapustą 
i grzybamii grzybami
Pierogi z kapustą
i grzybami - trady-
cyjne polskie pierogi 
wigilijne okraszone 
zeszkloną cebulką

Składniki (4 porcje):
•  40 g suszonych grzybów (najle-

piej borowików),
•  2 litry bulionu,
•  przyprawy: 2 listki laurowe, 3 

ziela angielskie, 3 ziarna pieprzu,
•  włoszczyzna: 2 marchewki, 

1 pietruszka, 1 por, kawałeczek 
selera,

•  mała cebula,
•  1 ząbek czosnku,
•  2 łyżki oleju,
•  1 duża cebula,
•  1 pełna łyżka mąki,
•  1 łyżka masła,
•  3 łyżki śmietanki 18% (do zup 

i sosów),
Do podania:
•  200 g łazanek,
•  natka pietruszki

Przygotowanie: grzyby wypłu-
kać w  zimnej wodzie, następnie 
zalać 1 szklanką wody i  odstawić 
do namoczenia, najlepiej na noc. 
Do garnka wlać bulion i zagotować. 
Dodać przyprawy oraz sól i pieprz 
do smaku. Włożyć umytą i obraną 
włoszczyznę oraz czosnek i  goto-

wać przez 30 minut. Cebulę obrać, 
pokroić w  kosteczkę i  zeszklić na 
patelni na 2 łyżkach oleju. Dodać 
odcedzone i pokrojone na mniejsze 
kawałeczki grzyby i  chwilę razem 
podsmażyć. Przełożyć do garn-
ka z  bulionem i  gotować przez 30 
minut. Na patelnię wsypać mąkę 
i  mieszając drewnianą łyżką pod-
smażyć ją. Gdy zacznie brązowieć 
dodać masło i wymieszać. Wlewać 
stopniowo wywar z zupy (w sumie 
ok. pół szklanki), ciągle mieszając 
rózgą, aż nie będzie grudek mąki. 
Przelać do garnka z zupą i gotować 
przez ok. 15 minut. Zupę odstawić 
z ognia i po lekkim przestudzeniu 
dodać śmietankę. Wyłowić warzy-
wa z zupy. Część marchewki pokro-
ić na plasterki i włożyć z powrotem 
do zupy. Podawać z natką i ugoto-
wanymi łazankami.

Zupa grzybowa wigilijnaZupa grzybowa wigilijna
z makaronem

Składniki (6 porcji):
•  ok. 1 kg pokrojonych suszo-

nych owoców (jabłek, gruszek, 
śliwek, moreli), w mniej więcej 
równych proporcjach,

•  4 litry zimnej wody,
•  ok. 6 łyżek cukru (lub do smaku).
Dodatki opcjonalne:
•  1 laska cynamonu,
•  kilka goździków,
•  gwiazdka anyżu,
•  kawałek skórki sparzonej po-

marańczy (tylko pomarańczowa 
część),

•  świeże jabłko,
•  2-3 łyżki soku z cytryny.

Przygotowanie: Owoce suszo-
ne umyć, włożyć do bardzo duże-
go garnka, zalać wodą i pomoczyć 
przez około pół godziny. Razem 

z owocami można też włożyć laskę 
cynamonu, goździki, anyż i skórkę 
z  pomarańczy. Następnie całość 
zagotować na małym ogniu, do-
dać cukier. Gotować na małym 
ogniu przez ok. 10 minut aż owoce 
zmiękną, ale nie będą się jeszcze 
rozpadać. Jabłko pokroić w ósemki 
i dodać pod koniec gotowania kom-
potu. Doprawić sokiem z  cytryny. 
Gotowy kompot odstawić na ok. 
2- 3 godziny. Później można prze-
lać do dzbanków dodając do środ-
ka trochę owoców. Resztę owoców 
można podać na półmiskach w po-
rze podwieczorku.

Kompot z suszuKompot z suszu
Kompot z suszonych owoców

Składniki (6 porcji):
•  800 g filetów białej ryby (np. 

dorsza, morszczuka, miru-
ny, mintaja), mrożonych lub 
świeżych,

•  1/2 kg marchewki,
•  150 g pietruszki,
•  100 g selera,
•  1 duża cebula,
•  1 mały por (biała część),
•  3 szklaki wrzącej wody,
•  pół cytryny.
Przyprawy:
•  1 łyżeczka soli,
•  3 ziela angielskie,
•  1 listek laurowy,
•  po 1/2 łyżeczki: pieprzu, słodkiej 

papryki, bazylii, oregano,
•  1 mały słoiczek (100 g) koncen-

tratu pomidorowego,
•  olej roślinny do smażenia, 

np. ryżowy, słonecznikowy,
•  natka pietruszki do dekoracji.

Przygotowanie: Ryby roz-
mrozić i  bardzo dokładnie osu-
szyć papierowymi ręcznikami. 
Pokroić na kawałki, posypać solą, 
pieprzem, odłożyć. Marchewkę, 
pietruszkę i selera obrać i zetrzeć 
na jarzynowej tarce o  grubych 
oczkach. Przełożyć do garnka 
i zalać wrzącą wodą, posolić. Go-
tować przez 15 - 20 minut pod 
uchyloną pokrywą. Pod koniec 

dodać ziele angielskie i  listek 
laurowy. W  czasie gdy warzywa 
się gotują można usmażyć rybę: 
obtaczać ją w mące i smażyć par-
tiami na złoto na rozgrzanym 
oleju. Odlać trochę wywaru (około 
pół szklanki) i rozmieszać w nim 
koncentrat pomidorowy. Cebulę 
i pora pokroić w półplasterki i ze-
szklić na patelni na oleju, dodać 
ugotowane warzywa wraz z  wy-
warem oraz koncentrat, wymie-
szać i  zagotować. Doprawić do 
smaku solą, pieprzem, papryką, 
bazylią i  oregano. Gorące warzy-
wa położyć na usmażonej rybie 
w  naczyniu szklanym lub cera-
micznym. Ostudzić, przykryć 
i  schłodzić w  lodówce. Potrawę 
najlepiej przygotować z  wyprze-
dzeniem, aby nabrała smaku (np. 
dzień wcześniej). Dodatkowo za-
gęszczą się soki z  jarzyn. Przed 
podaniem udekorować natką pie-
truszki i kawałkami cytryny.

Ryba po greckuRyba po grecku
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Bartosz, gratuluję zdobycia 
tytułu mistrza Polski oraz wice-
mistrza podczas Mistrzostw Eu-
ropy w  Czarnogórze w  Budvie. 
Opowiedz o tych zawodach.

-  Dziękuję. Brałem udział 
w  Mistrzostwach Polski w  naj-
trudniejszej formule kickboxin-
gu jaką jest K-1. Zawody odbyły 
się w  Legnicy w  dniach 10-
12.06.2021. Startowałem 
w  kategorii – 63.5 kg Ju-
nior młodszy. Zwyciężyłem 
w  dwóch bardzo trudnych 
i  wyczerpujących pojedynkach, 
tym samym zdobywając już dru-
gi tytuł  mistrza Polski w  tym 
roku. Natomiast w  listopadzie 
debiutowałem na arenie między-
narodowej podczas Mistrzostw 
Europy w  kategorii kadet star-
szy formuła kick-light –69kg. Na 
zawodach poszło mi bardzo do-
brze, stoczyłem trzy pojedynki. 
Pierwszy z Grekiem, wygrywając 

przed czasem w  pierwszej run-
dzie na skutek liczenia przeciw-
nika. W  kolejnym starciu 
spotkałem się z  Cze-
chem. Ten pojedynek 

roz-
strzygnął się 
na punkty, na 
moją korzyść. 
W  finale spo-
tkałem się 
z  Izraelczy-
kiem, który 
jest aktualnym 

m i s t r z e m 
świata. W tej 
walce prze-
grałem sto-
s u n k i e m 
głosów sę-
dziów 2:1. 
Była to też 
najcięż-
sza walka 
w  mojej 
karierze...

J a k 
przygoto-

w y w a ł e ś 
się do tych 

zawodów? Jak 
w y g l ą d a ł y 
treningi?

- Do zawodów przygotowy-
wałem się trenując codziennie. 
Treningi na sali odbywały się co 
drugi dzień, a  w  pozostałe dni 
ćwiczyłem w  domu biegając 
i rozciągając się. Moje treningi 
polegały na budowaniu masy 
mięśniowej i  szybkości. Dla-
tego, że zmieniałem kategorie 
wagową z 63kg na 69kg.

Dlaczego kickboxing? Cze-
go cię nauczył?

- Zacząłem ćwiczyć już 
w  wieku 7 lat. I  tak zostało do 
dzisiaj. Ten sport nauczył mnie 
pewności siebie i  dążenia do 
celu.

Wróćmy do początków… 
Jak zaczęła się twoja przygoda 
z kickboxingiem? 

- Moja przygoda ze sportem 
zaczęła się w  2013 roku, wte-
dy zajęcia kickboxingu polecił 
moim rodzicom ich znajomy. 
Na moją karierę sportową miało 
wpływ wiele osób: rodzice, któ-
rzy wozili mnie od małego na 
treningi, mój brat, który mnie 
wspierał i  był moim sparing 
partnerem, trener Tomasza Sro-
ka, który zawsze we mnie wie-
rzył i motywował oraz cała ekipa 
Center-Team Odolanów.

Twoje sportowe osiągnię-
cia? Który medal ma dla Ciebie 
szczególną wartość? 

- Moimi największymi osią-
gnięciami sportowymi są:  wspo-
mniane wicemistrzostwo Euro-
py kadetów starszych w formule 
kick ligh –69kg, mistrzostwo Pol-
ski juniorów młodszych w  for-
mule k1 rules – 63.5kg, mistrzo-
stwo Polski kadetów starszych 
w  formule kick ligh – 63kg oraz 
wicemistrzostwo Polski junio-
rów młodszych w  formule low 
kick  – 63.5kg. Myślę, że najwięk-
szą wartość ma dla mnie srebrny 
medal zdobyty w  listopadzie na 
mistrzostwach Europy w  czar-
nogórskiej Budvie.

Jaki sportowiec jest dla cie-
bie wzorem do naśladowania?

- Myślę, że wzorem do na-
śladowania dla mnie jest Jan 
Błachowicz. Pokazał on, że ni-
gdy nie warto się poddawać. 
Jest także symbolem ciężkiej 
pracy. 

W jaki sposób odpoczywasz 
po treningach? Co lubisz robić 
w wolnym czasie? 

- Czas wolny spędzam na spa-
cerach z psem oraz spotkaniach 
z  przyjaciółmi, a  po treningach 
lubię oglądać rożne seriale.

Czy Twoje plany na przy-
szłość będą związane z tym lub 
innym sportem?  Kim planu-
jesz zostać?

- Jeśli kickboxing wejdzie na 
Igrzyska Olimpijskie, to moim 
największym marzeniem jest 
zdobyć złoty medal na olimpia-
dzie. Kim planuje zostać, to do 
końca jeszcze nie wiem.

Dziękuję za rozmowę i  ży-
czę powodzenia.

Rozmawiała:
Katarzyna MACIEJEWICZ

ZAWSZE dążę do CELUZAWSZE dążę do CELU

  SPORT  

Ma 15 lat, uczęszcza do Szkoły Branżowej I stopnia, 
kickboxing trenuje w klubie Center-Team Odolanów

ZAWSZE dążę do CELUZAWSZE dążę do CELU
O swoich sportowych sukcesach na arenie międzynarodowej opowiada 
Bartosz SIKORA z Huty.

mistrza podczas Mistrzostw Eu-
ropy w  Czarnogórze w  Budvie. 

-  Dziękuję. Brałem udział 
w  Mistrzostwach Polski w  naj-
trudniejszej formule kickboxin-
gu jaką jest K-1. Zawody odbyły 

i  wyczerpujących pojedynkach, 
tym samym zdobywając już dru-
gi tytuł  mistrza Polski w  tym 
roku. Natomiast w  listopadzie 
debiutowałem na arenie między-
narodowej podczas Mistrzostw 
Europy w  kategorii kadet star-
szy formuła kick-light –69kg. Na 
zawodach poszło mi bardzo do-
brze, stoczyłem trzy pojedynki. 
Pierwszy z Grekiem, wygrywając 

nika. W  kolejnym starciu 
spotkałem się z  Cze-
chem. Ten pojedynek 

roz-
strzygnął się 
na punkty, na 
moją korzyść. 
W  finale spo-
tkałem się 
z  Izraelczy-
kiem, który 
jest aktualnym 

m i s t r z e m 
świata. W tej 
walce prze-
grałem sto-
s u n k i e m 
głosów sę-
dziów 2:1. 
Była to też 
najcięż-
sza walka 
w  mojej 
karierze...

J a k 
przygoto-

w y w a ł e ś 
się do tych 

zawodów? Jak 
w y g l ą d a ł y 
treningi?
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Połącz kropki

Kolorowanka

Rebus

Znajdź szczegóły

Krzyżówka



SH HYBSZ
Polski producent przewodów elektrycznych, przewodów spiralnych i wiązek. Jako wiodąca europejska 
fabryka jest głównym dostawcą wysokiej jakości produktów na światowe rynki.

Stawiamy na nowe rozwiązania produkcyjne, przy zastosowaniu nowoczesnych urządzeń technologicznych. Kilkudziesięcioletnie doświadcze-
nie pozwala na sprawne planowanie produkcji jak i realizację zamówień.

Satysfakcja klienta jest najlepszą oceną firmy
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Po rozwiązaniu krzyżówki prosimy 
przesłać lub dostarczyć do 20 stycznia 
2022 roku hasło (z naklejonym kupo-
nem hasła z krzyżówki) na adres: Odo-
lanowski Dom Kultury ul. Bartosza 7. 

Rozlosujemy 2 komplety drobnego, 
nowoczesnego sprzętu AGD. O  ter-
minie odbioru nagród poinformujemy 
w lutowym wydaniu ,,Dzwonka Odola-
nowskiego”.

WIELKA KRZYŻÓWKA ŚWIĄTECZNA Z NAGRODAMI - SPRZĘT AGD czeka !


