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Regionalny Oddział Instytutu Myśli Schumana 
w Odolanowie, pod kierunkiem dyrektora Bogu-
sława Cebulskiego, w listopadzie 2020 roku pod-
jął swoją misję z niezwykłą aktywnością powołu-
jąc na początku swej działalności Radę Wsparcia, 

w której skład weszły osoby o dużym autorytecie środowiskowym oraz 
wysokich wartościach ideowych i moralnych. 

- W ramach działalności Stowarzyszenia Trzeźwości - Centrum Integracji 
Społecznej i utworzonym przy nim KLUBIE „RODZINA CIS” rozpoczęła funkcjo-
nowanie także placówka Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijań-
sko-Społecznego (PUNCS), do którego już w lutym ub. roku zapisało się kilku 
słuchaczy a wiele znaczących osób z rekomendacji dyrektora Oddziału Bogu-
sława Cebulskiego zasiliło szeregi Rady Programowej Powszechnego Uniwer-
sytetu Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego – mówi prof. Zbigniew Krysiak, 
dyrektor Instytutu Myśli Schumana w Warszawie.

W połowie 2021 r. oddział w Odolanowie podjął bardzo ważne działa-
nia informacyjno-edukacyjne w środowiskach Gmin Powiatu Ostrowskie-
go przez organizację konferencji, wystaw i spotkań promujących ideę 
Wspólnoty Narodów Europy według koncepcji Roberta Schumana opar-
tej na chrześcijańskich wartościach. Regionalny Oddział Instytutu Myśli 
Schumana w Odolanowie rozwinął swoje działania pomimo olbrzymich 
trudności związanych z Pandemią COVID-19, obostrzeniami w zakresie 
możliwości organizacji spotkań z mieszkańcami. Pełne determinacji za-
angażowanie Oddziału w obszarze wydawniczym, prasowym, interneto-
wym, mediów telewizyjnych i radiowych oraz zorganizowanie w wielu 
miejscach dużej liczby spotkań zasługuje na uznanie i kontynuację takiej 
formy działania w przyszłości! - dodaje prof. Krysiak.  

czytaj także na str. 6
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NAJWAŻNIEJSZE sąNAJWAŻNIEJSZE są
LUDZKIE SPRAWYLUDZKIE SPRAWY

WYWIAD z przewodniczącym
Rady Gminy i Miasta Odolanów
Januszem SZUSTKIEWICZEM
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Katarzynie
PRZYBYLSKIEJ

dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzbnie
składamy szczere kondolencje z powodu śmierci MAMY

  
Zastępca Burmistrza Przewodniczący Rady GiM Burmistrz GiM Odolanów

(-) Jan Prokop  (-) Janusz Szustkiewicz (-) Marian Janicki

PRZYBYLSKIEJPRZYBYLSKIEJ

Podczas ostatniej w roku 202,  sesji Rady 
Gminy i Miasta Odolanów, rajcy m.in. jed-

nogłośnie przyjęli budżet na 2022 rok.  

Rocznicę setnych urodzin obchodziła 
mieszkanka gminy Odolanów, Pani Józefa 
Naumów. Z  tej okazji serdeczne życzenia 

jubilatce złożyli przedstawiciele władz sa-
morządowych gminy, burmistrz Marian 
Janicki, przewodniczący rady Janusz Szust-
kiewicz, zastępca burmistrza Jan Prokop 
i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Odo-
lanowie – Aleksandra Szkudlarz.  (p)

Z  okazji nowo ustanowionego święta 
w mieście i wsiach sołeckich można było zo-
baczyć narodowe i powstańcze flagi. Władze 
samorządowe Gminy i  Miasta, burmistrz 
Marian Janicki, zastępcy burmistrza Jan 
Prokop przewodniczący rady GiM Janusz 
Szustkiewicz oraz towarzyszący im prezes 
odolanowskiego Oddziału Związku Kom-
batantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych 

Więźniów Poli-
tycznych – Bog-
dan Czubak, 
złożyli w  miej-
scach pamięci 
wiązanki kwia-
tów i  zapalili 
znicze.

Hołd po-
w s t a ń c o m 
oddali także 
odolanowscy li-
cealiści, którzy 
pod pomnikiem 
P o w s t a ń c ó w 
Wielkopolskich, 
złożyli zapalone 
znicze.. 

W czasie uroczystości, krótki rys prze-
biegu powstania przedstawił historyk Ra-
fał Walkow. Odśpiewano  hymn Polski. 

(mw,p)

K o n f e r e n -
cyjne spotkanie, 
dotyczące Sługi 
Bożego Roberta 
Schumana, roz-
począł  red. Piotr 
Młoczyński – mo-
derator konferen-
cji. Do zgroma-
dzonych w  auli 

Domu Pielgrzyma przemówił również Pa-
sterz Kościoła Kaliskiego – bp Damian Bryl. 
Ordynariusz diecezji kaliskiej przytoczył 
trzy istotne kwestie, związane z  Robertem 
Schumanem, jednak w  sposób szczególny 
skupił się nad jedną z nich – zwrócił uwagę 
na to, że wspomniany Sługa Boży żył według 
chrześcijańskich wartości: Program konfe-
rencji był obfity w przemówienia osób, zwią-
zanych na rozmaitych płaszczyznach z dzia-
łalnością Sługi Bożego Roberta Schumana.

W  pierwszej części głos zabrali m.in. – 
Ordynariusz diecezji kaliskiej, Bogusław 

Cebulski – Dyrektor Oddziału Regionalnego 
Instytutu Myśli Schumana w Odolanowie,dr 
Marek Oktaba, a  także Parlamentarzyści – 
Tomasz Ławniczak i  Jan Mosiński. Zwień-
czeniem wspomnianej części programu był 
koncert Kapeli znad Baryczy.

Po przerwie kawowej drugą część spo-
tkania zainaugurował dr Marek Oktaba, 
prezentując zgromadzonym misję i  cel 
Powszechnego Uniwersytetu Nauczania 
Chrześcijańsko-Społecznego. Wybrzmiały 
również przemówienia dra Jarosława Mal-
czewskiego, dra Krzysztofa Malczewskiego 
oraz Pawła Cybulskiego nt. „Ekonomii spo-
łecznej w założeniu idei Schumana”.

Na zakończenie bp Damian Bryl udzielił 
uczestnikom konferencji błogosławieństwa, 
błogosławiąc tym samym dalszą działalność 
Instytutu Myśli Schumana.

Karolina GAWEŁ
(Radio Rodzina Kalisz)

BUDŻET GiM ODOLANÓW

na 2022 rok
100 lat Pani Józefy

PAMIĘĆ nie ginie

EUROPA (nie) jedno ma IMIĘ

Dochody - 86 000 227 zł
Wydatki - 97 806 917 zł
Wydatki inwestycyjne - 26 727 991 zł, w tym:
- ponad 2 mln na inwestycje drogowe
- 10 mln na budowę pierwszej przyszkol-

nej ogólnodostępnej pływalni,
- ponad 2,2 mln na rozbudowę oczyszczal-
ni ścieków i kanalizacji sanitarnej,
- ponad 2,8 mln na przebudowę i  termo-
modernizacje ratusza.

Obrady ostatniej w 2021 roku sesji Rady Gminy i Miasta Odolanów.

Biskup kaliski ks. Damian 
Bryl.

Pod tablicą pamiątkową przy 
domu państwa Czubaków, 
gdzie zebrała się Powiatowa 
Rada Ludowa, organizująca 
Powstanie Wielkopolskie na 
naszych ziemiach.

Biskup Damian Bryl na Konferencji „Życie i działalność Sługi Bożego 
Roberta Schumana”

Chrześcijaństwo od zawsze mówi, że cel nie uświęca środków. Musi-
my zatem patrzeć na to, co i w jaki sposób chcemy osiągnąć. Schuman 
był człowiekiem, który kładł na to mocny akcent - mówił bp kaliski 
Damian Bryl podczas konferencji „Życie i działalność Sługi Bożego 
Roberta Schumana”, która miała miejsce w auli Domu Pielgrzyma przy 
Narodowym Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu.

Uroczystości Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego w Odolanowie

Po raz pierwszy w powojennej historii Polski 
obchodzony był Narodowy Dzień Zwycię-
skiego Powstania Wielkopolskiego. Dla odo-
lanowian to szczególnie ważna data, bo jed-
nym z  pierwszych poległych powstańców na 
ziemiach wielkopolskich był mieszkaniec na-
szego grodu nad Baryczą– Franciszek Sójka, 
który został ciężko ranny w czasie jednego z 
nocnych ataków z 14 na 15 stycznia 1918 roku 
podczas bitwy o Granowiec. Kilka godzin 
później zmarł.
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Za nami kolejny trudny rok, 
bo związany z pandemią koro-
nawirusa Covid 19 , jak w  tym 
okresie przebiegały prace Rady 
Gminy i Miasta w Odolanowie.

- Aby zapewnić realizację 
celów rozwoju gminy robiliśmy 
co w  naszej mocy, aby wszyst-
kie sesje zaplanowane na rok 
2021 się odbyły i  zrealizowa-
ne zostały wszystkie zadania. 
Zakupiliśmy tablety służbowe 
dla radnych, co pozwala wysy-
łać materiały sesyjne w  formie 
elektronicznej, z  jednej stro-
ny usprawniając pracę, a  przy 
okazji chronimy środowisko 
redukując zużycie papieru i tu-
szu. Tablety dają nam również 
możliwość prowadzenia sesji 
zdalnie, gdyby obostrzenia nie 
pozwalały na sesję wspólnie 
w jednej sali.

Podczas ostatniej w starym 
roku sesji, rajcy przyjęli budżet 
na rok 2022. Jaki to jest budżet, 
czy można nazwać go proinwe-
stycyjnym?

-  Bez wątpienia jest to bu-
dżet proinwestycyjny, przewi-
dziano w nim sporo inwestycji, 
które mają być sfinalizowane 
ze środków Unii Europejskiej 
i  innych funduszów zewnętrz-
nych. To budżet realny, biorąc 
pod uwagę sytuację finansową 
gminy. Powstaną kolejne drogi, 
np. na Osiedlu przy ulicy Strze-
leckiej w  Odolanowie, będą 
także przebudowy dróg mię-
dzy innymi  w  Hucie, Świecy, 
Tarchałach Małych, ulic Polnej, 
Krótkiej i Nowej w Odolanowie, 
ul. Zielonej w  Garkach i  Boni-
kowie. Zaplanowano też szereg 
drobniejszych inwestycji ocze-
kiwanych przez społeczeństwo, 
ułatwiających ludziom codzien-
ne życie. Siłą całej rady jest po-

d e j m o w a n i e 
uchwał, które 
gwarantują 
równomier-
ny rozwój 
Ziemi Odola-
nowskiej.

Proszę 
przybliżyć 
n a s z y m 
C z y t e l n i -
kom odo-
l a n o w s k ą 
Radę, ilu ma 
członków, ja-
kie działają 
w  niej komi-
sje i  czym się 
zajmują...

- Rada 
G m i n y 
i  Miasta 

Odolanów składa się z  15 
radnych, działają w niej ko-
misje: Rewizyjna, Oświaty, 
Kultury i  Zdrowia,, Finan-
sów i  Spraw Samorządo-
wych, Rolnictwa i  Ochro-

ny Środowiska oraz Skarg, 
Wniosków i  Petycji. Każda 

Komisja ustala Roczny 
Plan Pracy i przez 

cały ten okres 
realizuje za-
łożone w  pla-
nie zadania, 
które są spe-
cyficzne dla 
danej Komi-
sji, zgodnie 
z  nazwą ko-
misji. Zada-
niem każdej 
Komisji jest 
r ó w n i e ż 
o p i n i o w a -
nie projek-
tów uchwał. 
W s z y s c y 
p r a c o w -
nicy Urzę-
du  Gminy 

i  jednostek 
p o d l e g ł y c h 
służą radnym 

w  wyjaśnieniu 
wszelkich wątpli-

wości w  przygotowa-
niu uchwał. Szczegól-
ne  zadania ma Komisja 
Rewizyjna - kontroluje 
działalność burmistrza, 
gminnych jednostek or-
ganizacyjnych i  jednostek 
pomocniczych Gminy 
oraz zgodności dokumen-
tacji ze stanem faktycz-

nym. Sprawne działanie 
Rady Gminy wspiera 

sekretarz biura rady  
Agnieszka Skobejko-
-Przybylak.  

Jak układa się  współpraca 
z władzą wykonawczą?

- Burmistrz Marian Janicki 
to bardzo prężny menadżer, 
który dąży do osiągnięcia za-
mierzonych celów. Startowa-
łem do rady z jego listy wybor-
czej, znam program wyborczy 
– przewiduje on realizowanie 
we wszystkich sferach tego, 
co dla ludzi ważne. Zgadzam 
się z  tymi priorytetami, więc 
współpraca układa się bardzo 
dobrze. Cenię u burmistrza to, 
że słucha ludzi i gdy ma możli-
wość, rozwiązuje ich problemy. 
Jan Prokop należy do jednych 
z  najbardziej doświadczonych 

samorządowców i  sprawdza 
się w  roli zastępcy burmistrza. 
Wykazał się między innymi 
skutecznością w  rozmowach 
z  Wodami Polskimi w  spra-
wie czyszczenia rzek i  cieków 
wodnych na terenie naszej 
gminy. Bezpieczeństwo prze-
ciwpowodziowe jest bardzo 
ważne.  Cenne są także rozmo-
wy z sekretarz urzędu - Krysty-
ną Wiertelak.

      
Pana zdaniem najważniej-

sze inwestycje w  2021 roku 
i te, które czekają nas  w roku 
2022?  

-  Najważniejsze inwesty-
cje w 2021 roku to przebudowa 
ulicy Franciszka Sójki w  Odo-
lanowie wraz z  wymianą sieci 
wodociągowej, budowa boiska 
wielofunkcyjnego w  Uciecho-
wie oraz termomodernizacja 
i  remont  budynku Liceum 
Ogólnokształcącego i  Szkoły 
Branżowej w  Odolanowie. Ta 
ostatnia inwestycja będzie za-
kończona w roku 2022. Do naj-
ważniejszych inwestycji w roku 
2022 należą także budowa 

krytej pływalni w  Odolanowie 
i  remont ratusza – wizytówki 
naszego miasta. 

Jak ocenia Pan pozyskiwa-
nie przez Gminę funduszów 
zewnętrznych?

- Uważam, że bardzo wie-
le udało się z  funduszów ze-
wnętrzynych pozyskać. Dzięki 
temu możliwe były remonty 
wielu dróg, czy termomoder-
nizacja szkół. Bez watpienia 
największym sukcesem było 
pozyskanie 13,5 mln złotych na 
budowę krytej pływalni typu 
„Delfinek” przy planowanym 
koszcie budowy 15 mln zł.

Łączy pan funkcję prze-
wodniczącego Rady z sołtysem 
wsi Huta.  Czy to sprawia jakąś 
dodatkową trudność?

- Wiaże się to z  dodatko-
wymi obowiązkami. Jednak 
podsumowując: obie funkcje 
polegają na pomocy ludziom 
i  rozwiązywaniu problemów 
naszej lokalnej społeczności. 
Wiele tych spraw mogę zała-
twić w  urzędzie gminy, gdzie 
jako przewodniczący Rady je-
stem często.

      
Co chciałby pan przekazać 

za pośrednictwem ,,Dzwonka 
Odolanowskiego” mieszkań-
com Ziemi Odolanowskiej?

- Życzę mieszkańcom Ziemi 
Odolanokiej  przede wszystkim 
zdrowia w tym trudnym czasie 
pandemi, który mam nadzieję 
wkrótce się skończy. Również 
pomyślności w  realizacji celów 
i marzeń na nowy rok 2022.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał:
Piotr MŁOCZYŃSKI

NAJWAŻNIEJSZE sąNAJWAŻNIEJSZE są 
ludzkie SPRAWYludzkie SPRAWY

rozmowa z przewodniczącym Rady Gminy i  Miasta  Odolanów Januszem 
SZUSTKIEWICZEM

Za nami kolejny trudny rok, 
bo związany z pandemią koro-
nawirusa Covid 19 , jak w  tym 
okresie przebiegały prace Rady 
Gminy i Miasta w Odolanowie.

- Aby zapewnić realizację 
celów rozwoju gminy robiliśmy 
co w  naszej mocy, aby wszyst-
kie sesje zaplanowane na rok 
2021 się odbyły i  zrealizowa-
ne zostały wszystkie zadania. 
Zakupiliśmy tablety służbowe 
dla radnych, co pozwala wysy-
łać materiały sesyjne w  formie 
elektronicznej, z  jednej stro-
ny usprawniając pracę, a  przy 
okazji chronimy środowisko 
redukując zużycie papieru i tu-
szu. Tablety dają nam również 
możliwość prowadzenia sesji 
zdalnie, gdyby obostrzenia nie 
pozwalały na sesję wspólnie 

Podczas ostatniej w starym 
roku sesji, rajcy przyjęli budżet 
na rok 2022. Jaki to jest budżet, 
czy można nazwać go proinwe-

-  Bez wątpienia jest to bu-
dżet proinwestycyjny, przewi-
dziano w nim sporo inwestycji, 
które mają być sfinalizowane 
ze środków Unii Europejskiej 
i  innych funduszów zewnętrz-
nych. To budżet realny, biorąc 
pod uwagę sytuację finansową 
gminy. Powstaną kolejne drogi, 
np. na Osiedlu przy ulicy Strze-
leckiej w  Odolanowie, będą 
także przebudowy dróg mię-
dzy innymi  w  Hucie, Świecy, 
Tarchałach Małych, ulic Polnej, 
Krótkiej i Nowej w Odolanowie, 
ul. Zielonej w  Garkach i  Boni-
kowie. Zaplanowano też szereg 
drobniejszych inwestycji ocze-
kiwanych przez społeczeństwo, 
ułatwiających ludziom codzien-
ne życie. Siłą całej rady jest po-

d e j m o w a n i e 
uchwał, które 
gwarantują 
równomier-
ny rozwój 
Ziemi Odola-
nowskiej.

Proszę 
przybliżyć 
n a s z y m 
C z y t e l n i -
kom odo-
l a n o w s k ą 
Radę, ilu ma 
członków, ja-
kie działają 
w  niej komi-
sje i  czym się 
zajmują...

- Rada 
G m i n y 
i  Miasta 

Odolanów składa się z  15 
radnych, działają w niej ko-
misje: Rewizyjna, Oświaty, 
Kultury i  Zdrowia,, Finan-
sów i  Spraw Samorządo-
wych, Rolnictwa i  Ochro-

ny Środowiska oraz Skarg, 
Wniosków i  Petycji. Każda 

Komisja ustala Roczny 
Plan Pracy i przez 

cały ten okres 
realizuje za-
łożone w  pla-
nie zadania, 
które są spe-
cyficzne dla 
danej Komi-
sji, zgodnie 
z  nazwą ko-
misji. Zada-
niem każdej 

W s z y s c y 

nicy Urzę-
du  Gminy 

i  jednostek 
p o d l e g ł y c h 
służą radnym 

w  wyjaśnieniu 
wszelkich wątpli-

wości w  przygotowa-
niu uchwał. Szczegól-
ne  zadania ma Komisja 
Rewizyjna - kontroluje 
działalność burmistrza, 
gminnych jednostek or-
ganizacyjnych i  jednostek 
pomocniczych Gminy 
oraz zgodności dokumen-
tacji ze stanem faktycz-

nym. Sprawne działanie 
Rady Gminy wspiera 

sekretarz biura rady  
Agnieszka Skobejko-
-Przybylak.  

przewodniczącym Rady Gminy i  Miasta  Odolanów Januszem 
SZUSTKIEWICZEM
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Czas wydarzeń

Przed Szkołą Podstawo-
wą im. Polskich Sportowców 
został zamontowany meta-
lowy kosz w  kształcie serca, 
przeznaczony na plastikowe 
nakrętki. Podjęliśmy się tego 
przedsięwzięcie, ponieważ 
od wielu lat wśród naszych 
uczniów przeprowadzamy ak-
cję charytatywną pod hasłem 

„Bądźmy zakręceni na punk-
cie pomagania” Akcja polega 
właśnie na zbiórce plastiko-
wych nakrętek i  przekazaniu 
ich wybranej osobie potrzebu-
jącej lub fundacji – mówią lu-
dzie, którzy przyczynili się do 
ustawienia ,,bardzo pomocne-
go gadżetu”.

Projekt mógł zostać zreali-
zowany dzięki pomocy wielu 
wspaniałym ludziom: Donato-
wi Zawidzkiemu – właścicielo-
wi firmy DOZAMECH w  Odo-
lanowie, Bernadecie i  Janowi 
Czubak z Tarchał Wielkich, Be-
acie i Pawłowi Świtała – właści-
cielom firmy Świt Mal z Tarchał 
Wielkich – za transport metalo-
wego serca.

Organizatorzy dziękują 
również strażakom z   miej-
scowej OSP: Robertowi Ce-
gielnemu, Pawłowi Bzikowi, 
Annie Błaszczyk, Łukaszowi 
Seteckiemu, Damianowi Re-
zulakowi oraz Marzenie Cel-
mer za poświęcenie prywat-
nego czasu i  zamontowanie 
metalowego serca przed na-
szą szkołą.  (ewk)

Jednostka Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w  Odolanowie po-
witała niedawno zakupiony 
w tym roku, nowy ciężki samo-
chód ratowniczo-gaśniczy ze 
specjalnym napędem tereno-
wym, który służył będzie do za-
pobiegania i likwidacji skutków 
klęsk żywiołowych oraz awarii 
środowiskowych. Zakup samo-

chodu poprawi jakość funkcjo-
nowania systemu ratownictwa 
chemiczno-ekologicznego, 
przeciwpożarowego, przeciw-
powodziowego oraz warunków 
pracy służb ratowniczych.

O  nowym nabytku OSP 
napiszemy więcej w  lutowym 
wydaniu ,,Dzwonka Odola-
nowskiego”.

Po dwuletniej przerwie 
spowodowanej sytuacja pan-
demiczną w kraju i na świecie, 
w  dniach 21 i  22 grudnia 2021 
roku odbyły się spotkania wigi-
lijne Dziennego Domu Senior+ 
i  Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy, jednostek funk-
cjonujących w  strukturach 
Gminno – Miejskiego Centrum 
Pomocy „Wiara – Nadzieja – 
Miłość” w Odolanowie. 

W spotkaniach wzięli udział 

uczestnicy, seniorzy, kadra 
i dyrektor Centrum – Wojciech 
Słodkiewicz oraz zaproszeni 
goście: Marian Janicki – bur-
mistrz GiM Odolanów, Jan 
Prokop – zastępca burmistrza, 
Krystyna Wiertelak – sekretarz, 
Paweł Małuszek – kierownik 

MGOPS w  Odolanowie i  Józef 
Wajs – przewodniczący Koła 
PZERiI w  Odolanowie.   Po 
krótkim otwarciu, ciepłych 
słowach i  świątecznych życze-
niach, wszyscy zebrani zasia-
dali do wspólnego wigilijnego 
stołu. Na zakończenie spotkań 
seniorzy i uczestnicy oraz przy-
byli goście obdarowani zostali 
drobnymi upominkami bożo-
narodzeniowymi.  (wnm)

Pięcioro nauczycieli ze 
Szkoły Podstawowej w Wierzb-
nie w  ostatnim czasie odwie-
dziło Turcję. Wyjazd odbył się 
w  ramach projektu edukacyj-
nego „Teach and Learn Outsi-
de the Walls through Playing-
-TLOWP”, który jest częścią 
realizowanego w szkole progra-
mu Erasmus+

Tematem spotkania na-
uczycieli w  mieście Antalya 
w  Turcji było nauczanie za-
gadnień matematycznych oraz 
uczenie odpowiedzialności po-
przez gry i zabawy edukacyjne. 
Podczas 5-dniowej konferencji 
nauczycieli ze szkół w  Turcji, 
Rumunii, Włoch, Grecji i Polski 
uczestnicy dzielili się doświad-
czeniami, prezentowali przy-
kłady lubianych i  popularnych 
w ich szkołach zabaw, ćwiczeń 
i  gier lekcyjnych. Pokazywali 
i  omawiali techniki, metody, 
pomoce dydaktyczne odpo-
wiednie dla różnych grup wie-
kowych w szkole podstawowej. 

Nauczyciele z  Wierzbna, 
przygotowali film propagują-
cy szkołę oraz Gminę i  Miasto 
Odolanów, który zaprezento-
wali w  szkole tureckiej. Poza 
tym  zabrali ze sobą z  polskiej 
szkoły sprawdzone i  stosowane 
przez siebie innych nauczycieli 
gry i  zabawy edukacyjne. W  za-

mian przywieźli „bagaż” nowych 
metod nauczania do zaadopto-
wania w  polskiej szkole. Zdoby-
tymi doświadczeniami uczest-
nicy mobilności podzielili się ze 
wszystkim pracującymi w  szko-
le w  Wierzbnie nauczycielami, 
uczniami oraz ich rodzicami.

„Moja bezpieczna droga do 
szkoły – bezpieczny pieszy” to 
temat konkursu zorganizowa-
nego przez kaliski Wojewódz-
ki Ośrodek Ruchu Drogowego 
w  Kaliszu, Ośrodek Doskona-
lenia Nauczycieli, miejscową 
Szkołę Podstawową nr 7 im. 
A. Mickiewicza i  tamtejszą 
Komendę Miejską Policji – 
Wydział Ruchu Drogowego. 
Zasięgiem terytorialnym 
konkurs obejmował powiaty: 
kaliski, ostrowski, pleszew-
ski, jarociński, krotoszyński, 
ostrzeszowski, kępiński oraz 
miasto Kalisz.

Celem konkursu było pro-
mowanie idei bezpiecznego 
poruszania się po drogach 
jak również uświadomienie 
uczniom potrzeby poznania za-
sad i przepisów ruchu pieszych 
i rowerzystów w drodze do i ze 
szkoły, ale także wspieranie 
działań edukacyjnych w zakre-
sie wychowania komunikacyj-
nego, rozwijanie wyobraźni 
i  umiejętności wypowiedzi 
artystycznej, a przy okazji pro-
mocja ucznia zdolnego.

Organizacja konkursu prze-
biegała etapowo. Pierwszy etap 
obejmował eliminacje szkol-
ne; należało tu wykonać pracę 
plastyczną techniką collage 
i  wyłonić tylko jedną z  katego-
rii wiekowej klas 1 – 3 i  4 – 8. 
Zwyciężczynią etapu szkolnego 
została Izabela Wewior ze SP w  
Raczycach. Młoda plastyczka 
wzięła w  finale konkursu, któ-
ry odbył się w Ośrodku Dosko-
nalenia Nauczycieli w  Kaliszu, 
gdzie również nie miała sobie 
równych. Zwycięska praca Izy 
została zamieszczona w  kalen-
darzu, wydanym przez organi-
zatorów, wśród 8 innych nagro-
dzonych prac.  (bkl)

Serce w Tarchałach 
Wielkich

Nowy samochód
OSP Odolanów

Ludzie bliżej siebie

EUROPA bliżej Wierzbna

Zdolna dziewczynka
z Raczyc!

Izabela Wewior ze SP w  Raczycach 
zwyciężyła w prestiżowym konkursie 
plastycznym w Kaliszu. Strażacy z Odolanowa cieszą się z nowego samochodu.

To już kolejne takie serce na terenie 
Gminy i Miasta Odolanów. Tym razem 
stanęło w Tarchałach Wielkich.

Europejska przygoda uczniów i nauczycieli z Wierzbna 
w programie Erasmus +

Program Erasmus+ 
niesie ze sobą niezliczone 
korzyści edukacyjne, ale 
stwarza też okazję poznania 
i  zwiedzenia zabytków oraz 
dostarcza wiedzę o  europej-
skim dziedzictwie i  różno-
rodności. Każde spotkanie 
mobilnej kadry edukacyjnej 
w  projekcie Erasmus+ na 
pewno zaowocuje nowymi 
pomysłami, które nauczy-
ciele będą wcielać w  życie 
w  kolejnych latach naucza-
nia oraz zapewni niewielkiej 
wiejskiej szkole możliwości 
funkcjonowania w szerszym, 
europejskim wymiarze.

Realizacja projektu 
w  Szkole Podstawowej 
w  Wierzbnie odbywać się 
będzie do 30 września 2022 
r. i na następne miesiące pla-
nowane są pobyty uczniów 
i nauczycieli w Grecji, Rumu-
nii i we Włoszech.

Wszystkie działania oraz 
mobilności w  projekcie fi-
nansowane są ze środków 
Unii Europejskiej.  (spw)

Całkowity koszt zakupu 
samochodu wyniósł 1 211 
550,00 zł. Zakup wozu stra-
żackiego był możliwy dzięki 
pozyskaniu środków ze-
wnętrznych:- 500.000.00 zł 
pochodzi ze środków Kra-
jowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego, 642.000,00 
zł z budżetu Gminy i Miasta 
Odolanów,

50.000,00 zł – darowizna 
udzielona Gminie i  Miastu 
Odolanów od Operatora 
Gazociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A. z siedzi-
bą w  Warszawie, 19.550,00 
zł to środki własne Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Odo-
lanowie.

Podczas pobytu w Turcji nauczycieli i uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wierzbnie.

W s p o m i n a m y  s p o t k a n i e  w i g i l i j n e  G M C P

Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy 
posiada specjalny napęd, który dosko-
nale radzi sobie w trudnym terenie. 
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Wcześniej przygotowano 
paczki z prezentami oraz piękne 
życzenia. - Dzięki wielu darczyń-
com udało się przygotować wiele 
takich świątecznych toreb – in-
formuje prezes Czubak. - Więk-
szość nasi podopieczni odebrali 
w  siedzibie związku przy Placu 

Kościuszki 5 (czynne w  każdą 
środę od godz. 9 do 12 – przyp. 
red), najstarszych, którzy zbliża-
ją się do wieku 100 lat, odwiedzi-
liśmy w domach.

Koło, mimo okresu pande-
micznego działa bardzo aktyw-
nie. Po śmierci wieloletniego 
działacza Bronisława Oleksego 
był wakat na stanowisku sekreta-
rza. Ostatnio udało się pozyskać 
do współpracy Katarzynę Gwiaz-

dowicz, co ma wpływ na lepsze 
funkcjonowanie biura. 

-  Pomagamy także komba-
tantom i  ich najbliższym w  po-
zyskiwaniu zapomóg. Od połowy 
roku 2021 na mocy ustawy Za-
rząd Główny ZKRPiBWP w War-
szawie podjął decyzję o przyzna-

niu zapomogi dwa razy w roku, 
w pierwszym i drugim półroczu 
– dodaje prezes.  (p)

W Pracowni Architektonicz-
nej PAS Mariusza Szczuraszka 
w  Ostrowie Wielkopolskim, 
odbyło się robocze spotkanie 
dotyczące wizualizacji kry-
tej ogólnodostępnej pływalni, 
która powstanie przy Zespole 
Szkół w Odolanowie.

Rozmawiano również 
o  zastosowaniu najnowszych 

r o z w i ą z a ń 
g r z e w c z y c h , 
m.in. specjalnej 
pompy ciepła. 
W  spotkaniu 
obok gospoda-
rza i  projektan-
ta odolanow-
skiego basenu, 
architekta Ma-
riusza Szczu-

raszka, który zaprojektował 
już wcześniej wiele krytych 
pływalni, udział wzięli: bur-
mistrz GiM Odolanów Marian 
Janicki, zastępca burmistrza 
Jan Prokop, skarbnik Beata Go-
ściniak, architekt Maciej Borec-
ki, inspektor Dominik Sobczak 
oraz dyrektor Centrum Usług 
Wspólnych Marcin Stryjak.  (w)

W  Odolanowie oraz Ba-
bach na finiszu są prace zwią-
zane z  utworzeniem miesz-
kań chronionych. Mieszkanie 
chronione jest formą pomocy 
społecznej przygotowującą 
pod opieką specjalistów lu-
dziom tam przebywającym do 

prowadzenia samodzielnego 
życia lub wspomagające te 
osoby w codziennym funkcjo-
nowaniu.

Całkowity koszt prac 
mieszkania w  Babach wraz 
z  zakupem wyposażenia to 
kwota 302 848.76 zł

Dofinansowanie ze środ-
ków rządowego programu 
,,Za życiem” - 214 947,42 zł. 
Całkowity koszt prac miesz-
kania w  Odolanowie wraz 
z  zakupem wyposażenia to 
kwota 209 264.13 zł

Dofinansowanie ze środ-
ków rządowego programu ,,Za 
życiem” -135 063,84 zł.  (ug)

Odolanowskie Liceum Ogól-
nokształcące odwiedziła starsza 
wizytator Ewa Kargol-Styba-
niewicz z  Kuratorium Oświaty 

w Poznaniu, aby wręczyć stypen-
dystkom dyplomy przyznania 
Stypendium Prezesa Rady Mi-
nistrów. To dla uczniów bardzo 

miły moment, w którym docenia 
się ich wytrwałą pracę w poprzed-
nim roku szkolnym. Stypendia 
otrzymały 2 uczennice: Maria Ju-
rek z klasy III ponadgimnazjalnej 
i Natalia Cholewa z klasy III po-
nadpodstawowej.  (ewi)

Trwa budowa boiska 
wielofunkcyjnego o  na-
wierzchni syntetycznej 
przy Szkole Podstawowej 
w  Uciechowie. Obiekt bę-
dzie miał charakter ogól-
nodostępny i  nieodpłat-
ny w  szczególności dla 
dzieci, młodzieży, a  także 
dorosłych mieszkańców 
w  okresie pozalekcyjnym. 
Na nawierzchni boiska będzie 
można zagrać w  piłkę ręczną, 
siatkówkę oraz tenisa. Ponadto 
na płycie boiska usytuowane zo-
staną dwa niepełnowymiarowe 
boiska do koszykówki.   

Kiedy odwiedziliśmy plac 
budowy trwały ostatnie prace 
polegające na montażu ogro-
dzenia z piłkochwytów wysoko-
ści 4 i 6 metrów oraz montażu 

wyposażenie boiska w  postaci 
bramek, koszy do koszykówki, 
słupków do siatkówki oraz te-
nisa itp. Całkowity Koszt prac 
699 761,71 zł brutto

Planowany termin zakoń-
czenia prac - 25.01.2022 r. Za-
danie dofinansowane ze środ-
ków Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych w kwocie 
400 000,00 zł.  (wm)

    SPOJRZENIA  

Wizualizacja odolanowskiego krytego basenu typu ,,Delfinek”.

Sekretarz Katarzyna Gwiazdowicz 
oraz prezes Bogdan Czubak.

Władysław Grochowski.

Uciechów czeka na swoje nowe boisko. Już wio-
sną będzie można spełniać tam swoje sportowe 
marzenia.

Tak przygotowywano paczki świąteczne 
dla kombatantów Ziemi Odolanowskiej.

Edmund Frąk z prezesem Bogdanem Czubakiem

Aktywna działalność Miejsko-Gminnego Koła ZKRPiBWP w Odolanowie

KOMBATANCI z ŻYCZENIAMI
Wielka była radość kombatantów mieszkających na Ziemi Odolanowskiej, 
kiedy przez świętami Bożego Narodzenia odwiedzał ich Bogdan Czubak, 
prezes prężnie działającego w Odolanowie Miejsko-Gminnego Koła Związku 
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

Basen coraz BLIŻEJ

Chroniony ,,dach nad głową”

Stypendia ministerialne

,,Rośnie” boisko w Uciechowie

Dla osoby, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, 
niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w  funkcjo-
nowaniu w  codziennym życiu, ale nie wymaga usług w  zakresie 
świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególno-
ści osobie z zaburzeniami psychicznymi. Dla osoby opuszczającej 
pieczę zastępczą w  rozumieniu przepisów o  wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, 
zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rze-
czypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Dla kogo takie mieszkania?

Mieszkania chronione w Odolanowie
i Babach będą posiadały dobry standard.
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POCZĄTEK DROGI
- CZŁOWIEK POGRANICZA

Młodość i  pochodzenie Ro-
berta Schumana lokalizuje się 
na pograniczu Francji, Niemiec 
i Luksemburga, czyli miejsca wie-
lu narodów. Urodził się 29 czerw-
ca 1886 r. w  Luksemburgu. Jego 
Ojciec był Francuzem, który po 
zaanektowaniu przez Niemcy re-
gionu, w którym mieszkał, został 
obywatelem Niemiec. Jego matka 
była zaś Luksemburką.

Schuman przyszedł na świat 
w Luksemburgu i tam uczęszczał 
do szkół, ale odziedziczył po swo-
im ojcu głębokie przywiązanie do 
ziemi lotaryńskiej, gdzie zacho-
wały się tradycje Cesarstwa Za-
chodniego, wskrzeszonego przez 
Stolicę Apostolską w  roku 800. 
Lotaryngia tworzy część obsza-
ru nad Mozą i  Mozelą, który był 
rdzeniem Cesarstwa i  pozostaje 
do dziś jednym z  najbogatszych 
ośrodków sztuki romańskiej 
i gotyckiej, tego wspaniałego po-
mnika dawnej Europy - pomni-
ka średniowiecznej Respublica 
Christina, którą budował i której 
patronował Rzym. Przeniknię-
ty kulturą łacińska jako Francuz 
i  kulturą gregoriańską jako też 
obywatel Niemiec, Robert Schu-
man był człowiekiem pogranicza. 

RODZINA I EDUKACJA
Jean-Baptiste Nicolas Robert 

Schuman urodził się 29 czerwca 
1886 r. w  Clausen, na przedmie-
ściach Luksemburga, w  Lota-
ryngii. Pozostaje jedynakiem. 
Rodzina kładzie podwaliny pod 
jego późniejsze życie religijne 
i polityczne. Jego ojciec Jean-Pier-
re Schuman (1837-1900) pochodzi 
z  Francji, po częściowej anek-
sji Lotaryngii przez Cesarstwo 
Niemieckie w  1871 roku zostaje 
obywatelem cesarstwa Niemiec-
kiego. Kiedy Schuman zdawał 
latem 1903 r. egzamin matural-
ny - Examen de maturitć - stanął 
przed problemem nie tylko wybo-
ru kariery, ale także szeroko ro-
zumianej przyszłości. 19 sierpnia 
1903 roku poprosił Imperial High 
School w  Metz o  przyjęcie go do 
13. klasy, aby aby uzyskać kwali-

fikacje wstępne na studia praw-
nicze w  Niemczech z  maturą. 
Latem 1904 r. zapisał się na uni-
wersytet w  Bonn. Tam uczył się 
tylko przez jeden semestr, potem 
wyjechał na rok do Berlina i Mo-
nachium i zapisał się do Strasbur-
ga na semestr zimowy 1906 roku. 
Studiował prawo i  ekonomię, 
filozofię polityczną, teologię i sta-
tystykę. W Berlinie i Monachium 
uczęszczał na wykłady z  ekono-
mii u  Adolfa Wagnera, Gustawa 
Schmollera i  Lujo von Brentano. 
Matka Roberta Schumana Eugć-
nie Duren (1864-1911) pochodzi-
ła z  Luksemburga. Po wczesnej 
śmierci męża matka całkowicie 
poświęca się edukacji i wychowa-
niu syna. Kiedy tragicznie zginęła 
w  wypadku w  1911 roku, Robert 
miał 25 lat i  rozważał podjęcie 
życia zakonnego w klasztorze Be-
nedyktów. Wtedy jego przyjaciel 
Henn Eschbach, w  tym trudnym 
dla Schumana momencie, po-
wiedział mu: ,, i  W  naszym spo-
łeczeństwie pilną koniecznością 
staje się apostolat świeckich. Nie 
potrafię wyobrazić sobie lepszego 
apostoła od ciebie...”

DZIAŁALNOŚĆ
ZAWODOWA I SPOŁECZNA

28 lutego 1908 r. zdał pierw-
szą część egzaminu państwowe-

go w Strasburgu  i rozpoczął staż 
w sądzie rejonowym w Grafensta-
den. W 1911 r. zdał ustny egzamin 
doktorski w  Strasburgu i  uzyskał 
tytuł doktora prawa. W  czerwcu 
1912 r. Schuman został przyję-
ty do palestry w  Metz. W  1904 r. 
Schuman został członkiem kato-
lickiego związku studenckiego 
Unitas-Salia w  Bonn. Motto Sto-
warzyszenia Unitas brzmi: „In ne-
edaris unitas, in dubio libertas, in 
omnibus caritas”: Jedność w  isto-
cie, wolność w  wątpliwościach, 
miłość we wszystkim. Unitas to 
najstarsze katolickie stowarzy-
szenie studentów. Jego celem było 
zapoznanie młodzieży studenc-
kiej z ideą służby chrześcijańskiej, 
katolicką nauką społeczną oraz 
wprowadzanie młodych ludzi do 
działalności społecznej i  politycz-
nej. Był to swego rodzaju prototyp 
obecnie funkcjonujących w Polsce 
Grup Schumana. Unitas bardziej 
niż inne katolickie stowarzyszenia 
studenckie interesuje się życiem 
duchowym i  religijnym swoich 
członków. Instytut Myśli Schu-
mana tworzy Grupy Schumana, 
które podobnie jak Unitas przygo-
towują ludzi do służby społecznej 
i  politycznej. Jedną z  misji Grup 
Schumana jest ,,Schuman Bus”. 
Przedstawiciele Grupy Schumana 
podróżują po Polsce, spotykają się 

z władzami miast oraz mieszkań-
cami, opowiadają o Słudze Bożym 
Robercie Schumanie i  tworzą 
Grupy Schumana. Innym wymia-
rem misji jest budowanie relacji 
podczas Wigilii bez granic i Wiel-
kanocy bez granic. Są to spotkania 
polskich rodzin z cudzoziemcami 
mieszkającymi w  Polsce, mające 
na celu szerzenie naszej tradycji, 
religii i kultury związanej z obcho-
dami świąt.

DZIAŁALNOŚĆ
PATRIOTYCZNA PODCZAS II 

WOJNY ŚWIATOWEJ
i PO JEJ ZAKOŃCZENIU 
W  1919 r. przyjął obywatel-

stwo francuskie i  8 grudnia 1919 
r., w wieku 33 lat został posłem do 
Zgromadzenia Narodowego Fran-
cji z okręgu Diedenhofen (Thionvil-
le). Postrzega mandat polityczny 
jako zadanie apostolatu świeckich. 
W III Republice Francuskiej (1920-
1940) nie miał szans uzyskania 
wyższych stanowisk z powodu wła-
snej koncepcji politycznej. 

W  dniu rozpoczęcia drugiej 
wojny światowej Schuman zaj-
mował we francuskim rządzie 
stanowisko sekretarza stanu. 
Zrezygnował z  posady rządowej 
w  proteście, przeciwko podjęciu 
współpracy Francji z  Niemcami. 
Następnie staje się aktywnym 
członkiem ruchu oporu we Fran-
cji. Został zaaresztowany przez 
gestapo i  miał być przewieziony 
do obozu koncentracyjnego w Da-
chau, ale udało mu się uciec (nie-
którzy twierdzą, że było to za spra-

wą świętego Benedykta) na obszar 
„wolnej” Francji, gdzie ukrywał 
się po wkroczeniu tam Niemców. 
Pozostając w  ukryciu, Schuman, 
za którego głowę wyznaczono na-
grodę w wysokości 100 000 marek 
Rzeszy, przez kolejne trzy lata wal-
czył przeciwko Niemcom. Odrzu-
cił zaproszenie ówczesnego przy-
wódcy Francji na uchodźstwie, 
generała de Gaulle'a, do Londynu, 
ponieważ wolał pozostać z  roda-
kami w  okupowanej przez Niem-
ców Francji. Był zaangażowany 
we wprowadzenie francuskiego 
prawa cywilnego, handlowego 
i szkolnego w Alzacji i Lotaryngii. 
Dzięki pracy w Komisji Finansów 
zdobył doświadczenie, które było 
mu bardzo przydatne w jego urzę-
dach politycznych po 1945 roku.

Po wojnie wrócił do polity-
ki krajowej i  kolejno obejmował 
najwyższe stanowiska: najpierw 
ministra finansów, a  następnie 
w  1947 r. stanowisko premie-
ra, w  latach 1948-1952 ministra 
spraw zagranicznych, a  w  latach 
1955-1956 ponownie ministra fi-
nansów. Był głównym negocjato-
rem wszystkich najważniejszych 
traktatów i  inicjatyw, takich jak 
Rada Europy, plan Marshalla czy 
NATO: wszystkie te inicjatywy 
miały na celu zacieśnienie współ-
pracy wśród aliantów zachodnich 
i  zjednoczenie Narodów Euro-
py. Jednak Robert Schuman stał 
się najbardziej znany za sprawą 
inicjatywy, zwanej obecnie de-
klaracją Schumana, w  której za-
proponował Niemcom i  innym 
państwom europejskim nawiąza-
nie współpracy w  celu połączenia 
swoich interesów gospodarczych. 
człowieka z pozoru zimnego, nie-
śmiałego i  skromnego, którego-
śmy znali. Siła, która go ożywiała 
była siłą wiary." 

DEKLARACJA SCHUMANA
„Europa nie powstanie od 

razu ani w  całości: będzie po-
wstawała poprzez konkretne 
osiągnięcia budujące rzeczywistą 
solidarność. Zgromadzenie naro-
dów europejskich wymaga wyeli-
minowania odwiecznej wrogości 
między Francją a  Niemcami”. 
W swoim przemówieniu z 9 maja 
1950 r., Schuman zaproponował 
oddanie francusko-niemieckiej 
produkcji węgla i stali pod kontro-
lę wspólnej Wysokiej Władzy. Or-
ganizacja ta miała pozostać otwar-
ta dla innych europejskich państw 
narodowych. Współpraca miała 
zostać zaprojektowana w taki spo-
sób, aby doprowadzić do stworze-
nia wspólnych interesów między 
państwami narodowymi Europy 
18 kwietnia 1951 r., sześć państw 
założycielskich podpisało traktat 
paryski. Na jego mocy utworzono 
pierwszą ponadnarodową wspól-
notę europejską - Europejską 
Wspólnotę Węgla i  Stali. Powo-
łanie tej przełomowej organizacji 
utorowało drogę dla utworzenia 
Europejskiej Wspólnoty Gospo-
darczej. 

Opracował:
PIM

CO wiemy o ROBERCIE

SCHUMANIE?

 R o b e r t  S c h u m a n  -  O j c i e c  W s p ó l n o t y  N a r o d ó w  E u r o p y

Oddział Regionalny Instytutu Myśli Roberta Schumana w Odolanowie był najbar-
dziej aktywnym w Polsce, w minionym 2021 roku. Taką opinię wyraził m.in.  prof. 
Zbigniew Krysiak, prezes władz centralnych Instytutu w  Warszawie.  Regional-
ny Oddział przeprowadził kilkanaście konferencji i wystaw, min. w Odolanowie, 
Sulmierzycach, Ostrowie Wielkopolskim, czy w Kaliszu. Ciągle jednak zbyt mało 
wiemy o Schumanie, niejednokrotnie wyrażane są błędne opinie o  jego celach 
i zamierzeniach dotyczących Starego Kontynentu. -  Warto przeczytać ten materiał 
– twierdzi dyrektor oddziału w grodzie nad Baryczą Bogusław Cebulski.

,,Moja idea nie polega na tym, aby połączyć kraje w celu stworzenia superpaństwa. Nasze kraje europejskie są histo-
ryczną rzeczywistością. Z psychologicznego punktu widzenia byłoby to niemożliwe i nierozsądne, aby się ich pozbyć. 
Ich różnorodność jest dobrą rzeczą i nie ma sensu, aby je usuwać lub dokonywać zrównania lub unifikacji.”

Prof. Zbi-
gniew KRY-
SIAK: - Unia 
Europejska  
p r z e c h o -
dzi ostry 
kryzys od 

roku 1992, kiedy to Trakta-
tem z  Maastricht powołano 
ją do życia. Dokonano wtedy 
zamachu na idee Roberta 
Schumana, najważniejszego 
z  ojców założycieli Wspól-
noty Narodów Europy, a  nie 
jak często się mówi Unii Eu-
ropejskiej. Unia Europejska 
to obraz superpaństwa, co 
nie było celem Roberta Schu-
mana. Unia Europejska to 
ociężały twór biurokratyczny 
zajęty normowaniem szcze-
gółów (przysłowiowej krzy-
wizny banana), pozbawiony 
jakiejkolwiek ogólnej wizji 
rozwoju kontynentu.

    - Instytut Myśli Schumana 
włącza się w  dzieło, które za-
początkował Sługa Boży Robert 
Schuman. Robert Schuman jest 
naszym liderem w  służbie lu-
dziom, którego chcemy naśla-
dować i tak jak on wprowadzać 
pokój przez działanie na rzecz 
pojednania między ludźmi, 
a  pracując w  prawdzie, służyć 
na rzecz dobra wspólnego ludzi 
w  oparciu o  wartości chrześci-
jańskie – na tym osnuta są idee 
naszej działalności – mówi dy-

rektor Oddziału Regionalnego w Odolanowie Bogusław CEBUL-
SKI.  Dodam, że w naszym mieście działa także z powodzeniem 
Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko-Społecz-
nego. Mam nadzieję, że w  roku 2022 również będzie nam dane 
działać aktywnie i poszerzać krąg ludzi zainteresowanych Ojcem 
Narodów Europy.

Przed siedzibą CIS w Odolanowie 
i  kolejną konferencją poświęconą 
Robertowi Schumanowi
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Niedzielny Kon-
cert Noworoczny za-
inaugurował zespół 
skrzypcowy PSM 
I  st. w  Odolanowie 
pod kierunkiem Mał-
gorzaty Kacz-
marek w  skła-
dzie Kinga 
Hądzel, Maja 
Kalina oraz 
Sara Klimek. 
Skrzypaczki wy-
konały kolędy 
„Cicha Noc” oraz 
„Dzisiaj w Betle-
jem”. W  dalszą 
część koncertu 
kolęd i utworów 
świątecznych 
w p r o w a d z i ł 
duet wokalno   
– fortepianowy 
w  składzie: Re-
gina Plewa-Gad 
- śpiew, Barbara 
Kowalska - for-
tepian. Artystki 
wykonały na tę 
okazję - utwór 
pt. „O  gwiaz-
deczko, coś 
błyszczała”

N a j p i ę k -
niejsze ro-
dzime kolę-
dy wykonało 
Odolanowskie 

T o w a r z y s t w o 
Śpiewacze, które 
przeniosło publicz-
ność w podróż do mi-
nionych Świąt Bożego 
Narodzenia. W  Sali 
koncertowej ODK wy-
brzmiały kolędy „Mę-
drcy Świata”, „Przy 
Onej Górze”, „My też 
Pastuszkowie”, „Pół-
noc już była” „Jezusa 
Narodzonego”.

Środkowa część 
koncertu należała do 
najmłodszego artysty, 
Piotra Lizaka, który 
zaśpiewał utwór z  to-
warzyszeniem przy 
akompaniamencie for-
tepianu Karola Lizaka 

- „Pastuszek”. Dużą 
n i e s p o d z i a n -

kę artystyczną 
sprawił Karol 

Lizak, solista łódzkiej sceny 
operowej, który wykonał Can-
tatę Bożonarodzeniową Johana 
Petersona.

Świąteczny przebój „Święta 
już czas”, wykonało Studio Pio-
senki z Odolanowskiego Domu 
Kultury, pod kierunkiem Pauli 
Bąkowskiej w  składzie – Julia 
Bek, Adrianna Droszewska oraz 
Maja Pawlak. Koncert zakoń-
czyła Odolanowska Orkiestra 
Dęta, która zaprezentowała się 

w  dwóch odsłonach muzycz-
no – wokalnych. W  pierwszej 
części publiczność wysłuchała 
rodzimych i zagranicznych ko-
lęd, min. najpopularniejszą za-

graniczną „Cichą noc”, oraz 
rodzime: „Pójdźmy wszy-
scy do stajenki”, „Anioł Pa-
sterzom mówił”, „Mędrcy 
świata”. W  finale koncertu 
wybrzmiały utwory „Jest 
taki dzień”, „Z kopyta ku-
lig rwie”, „JingleBells”, 
oraz Marsz Radetz-
kiego Johana Strausa, 
w  którego wykonanie 
chętnie włączyła się 
publiczność. Partie 
wokalne wykonała 
Anna Zarycka. Ca-
łość koncertu za-
kończyło wspól-
ne wykonanie 
kolędy „Bóg się 
rodzi”.

Wieczór ko-
lęd i  utworów 
świątecznych, 
obok muzyki, 
wypełniony był 
poezją, którą 
z ad eklamo-
wały Julia 
Radajewska 
oraz Jagoda 
Ratajek do 
świąteczne-
go akompa-
n i a m e n t u 
f o r t e p i a -
n o w e g o 
A d r i a n a 
Skrobań-
siego.

K o n c e r t 
poprowadzi-
ły - Magdale-
na Patryas - 
Krzywda oraz 
Agnieszka Jam-
rozik. Pieczę techniczną 
objął Eugeniusz Grochow-
ski.  Głos zabrał zastępca 
burmistrza GiM Odolanów, 
Jan Prokop, który złożył pu-
bliczności, artystom oraz 
mieszkańcom Ziemi Odo-
lanowskiej życzenia Nowo-
roczne oraz pogratulował 
artystom wspaniałego kon-
certu. Słowo Boże skierował 
ksiądz kanonik Tadeusz Kacz-
marek. Do podziękowań dołą-
czył się dyrektor ODK – Janusz 
Lizurej. Wraz z  publicznością, 
koncertu wysłuchali zaproszeni 
goście.  (odk)

Nie tylko KOLĘDYNie tylko KOLĘDY
Koncert w Odolanowskim Domu Kultury z udziałem miejscowych wykonawców

W świątecznej dekoracji, w niedzielny wieczó,r odbył się Koncert Noworoczny 
kolęd oraz utworów świątecznych w Odolanowskim Domu Kultury. W koncer-
cie udział wzięli: Odolanowskie Towarzystwo Śpiewacze pod kierunkiem Jana 
Szkudlarza, Odolanowska Orkiestra Dęta pod kierunkiem kapelmistrza Ryszar-
da Hoffmana oraz Aleksandry Hoffman- Dzieran, Regina Plewa-Gad i Barbara 
Kowalska, Karol i Piotr Lizak, Studio Piosenki pod kierunkiem Pauli Bąkowskiej.

Niedzielny Kon-
cert Noworoczny za-
inaugurował zespół 
skrzypcowy PSM 
I  st. w  Odolanowie 
pod kierunkiem Mał-
gorzaty Kacz-
marek w  skła-
dzie Kinga 
Hądzel, Maja 
Kalina oraz 
Sara Klimek. 
Skrzypaczki wy-
konały kolędy 
„Cicha Noc” oraz 
„Dzisiaj w Betle-
jem”. W  dalszą 
część koncertu 
kolęd i utworów 
świątecznych 
w p r o w a d z i ł 
duet wokalno   
– fortepianowy 
w  składzie: Re-
gina Plewa-Gad 
- śpiew, Barbara 
Kowalska - for-
tepian. Artystki 
wykonały na tę 
okazję - utwór 
pt. „O  gwiaz-
deczko, coś 

N a j p i ę k -
niejsze ro-
dzime kolę-
dy wykonało 
Odolanowskie 

T o w a r z y s t w o 
Śpiewacze, które 
przeniosło publicz-
ność w podróż do mi-
nionych Świąt Bożego 
Narodzenia. W  Sali 
koncertowej ODK wy-
brzmiały kolędy „Mę-
drcy Świata”, „Przy 
Onej Górze”, „My też 
Pastuszkowie”, „Pół-
noc już była” „Jezusa 
Narodzonego”.

Środkowa część 
koncertu należała do 
najmłodszego artysty, 
Piotra Lizaka, który 
zaśpiewał utwór z  to-
warzyszeniem przy 
akompaniamencie for-
tepianu Karola Lizaka 

- „Pastuszek”. Dużą 
n i e s p o d z i a n -

graniczną „Cichą noc”, oraz 
rodzime: „Pójdźmy wszy-
scy do stajenki”, „Anioł Pa-
sterzom mówił”, „Mędrcy 
świata”. W  finale koncertu 
wybrzmiały utwory „Jest 
taki dzień”, „Z kopyta ku-
lig rwie”, „JingleBells”, 
oraz Marsz Radetz-
kiego Johana Strausa, 
w  którego wykonanie 
chętnie włączyła się 
publiczność. Partie 
wokalne wykonała 
Anna Zarycka. Ca-
łość koncertu za-
kończyło wspól-
ne wykonanie 
kolędy „Bóg się 
rodzi”.

Wieczór ko-
lęd i  utworów 
świątecznych, 
obok muzyki, 
wypełniony był 
poezją, którą 
z ad eklamo-
wały Julia 
Radajewska 
oraz Jagoda 
Ratajek do 
świąteczne-
go akompa-
n i a m e n t u 
f o r t e p i a -
n o w e g o 
A d r i a n a 
Skrobań-

K o n c e r t 
poprowadzi-
ły - Magdale-
na Patryas - 
Krzywda oraz 
Agnieszka Jam-
rozik. Pieczę techniczną 
objął Eugeniusz Grochow-
ski.  Głos zabrał zastępca 
burmistrza GiM Odolanów, 
Jan Prokop, który złożył pu-
bliczności, artystom oraz 
mieszkańcom Ziemi Odo-
lanowskiej życzenia Nowo-
roczne oraz pogratulował 
artystom wspaniałego kon-
certu. Słowo Boże skierował 
ksiądz kanonik Tadeusz Kacz-
marek. Do podziękowań dołą-
czył się dyrektor ODK – Janusz 
Lizurej. Wraz z  publicznością, 
koncertu wysłuchali zaproszeni 
goście.  (odk)
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O dobrą zabawę i bezpieczeń-
stwo podczas pierwszego tygo-
dnia ferii zadbali w Odolanowie: 
Elżbieta Małecka - kierownik 
oraz Jagoda Mus, Arek Kopras 
i  Marcin Smoliński wychowaw-
cy, w Hucie dyrektor Szkoły Pod-
stawowej Krzysztof Krawczyk 
–kierownik wraz z  wychowaw-
cami Barbarą Grocholską i  Ma-
ciejem Dymaczem. W  Wierzb-
nie  Tomasz Sroka – kierownik 

oraz Magda Patryas -Krzywda 
i  Agnieszka Wojciechowska- 
Gertig.W odwiedzinach u dzieci 
zjawili się przedstawiciele władz 
samorządowych: wiceburmistrz 
Jan Prokop i  sekretarz Krystyna 
Wiertelak. 

Dzieci i  młodzież mogły 
skorzystać z  zorganizowanych 
zajęć także w Świecy oraz pod-
czas drugiego turnusu w  Odo-
lanowie.  (jab)

  WEJRZENIA  

Tradycyjnie na terenie  Gminy i Miasta Odolanów 
zorganizowano  aktywny, bogaty w  wycieczki 
i  warsztaty wypoczynek zimowy dla dzieci i  mło-
dzieży w miejscu zamieszkania.

BLISKO DOMUBLISKO DOMU
-- nie znaczy NUDNO nie znaczy NUDNO

Zorganizowano  zimowe ferie dla dzieci z terenu Gminy i Miasta Odolanów –  tak widział je swoim obiektywem Michał WALKÓW

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!

6

O B W I E S Z C Z E N I E  W Ł A S N E
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Obok wielu zaproszonych 
gości, m.in. dyrektora Naro-
dowego Instytutu Wolności 
Wojciecha Kaczmarczyka , wi-
cestarosty ostrowskiego Roma-
na Pacholczyka, zastępcy prze-
wodniczącego Rady Powiatu 
Ostrowskiego Mirosława No-
wackiego, dyrektora Powszech-
nego Uniwersytetu Nauczania 
Chrześcijańsko-Społecznego 

dr Marka Oktaby, wójta gminy 
Przygodzice Krzystofa Rasiaka,  
wykładowców IMS, doktorów 
nauk Jarosława i  Krzysztofa 
Malczewskich, włodarza Ziemi 
Odolanowskiej Mariana Janic-
kiego, w  wigilii uczestniczyły 
dwie rodziny z  dziećmi, jedna 
z Gruzji, druga z Ukrainy.

Gości powitał dyrektor od-
działu regionalnego Bogusław 

Cebulski. Piękne słowo boże do 
zebranych wygłosił proboszcz 
parafii św. Marcina w  Odola-
nowie, ks. dr Dariusz Smolnik. 
Wigilijne potrawy przygotowa-
li uczesnicy Klubu ,,Rodzina 
CIS" oraz grupa beneficjentów. 

Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali w  prezencie ,,Gwiazdy 
Betlejemskie" w  doniczkach, 
zaś minister Marlena Maląg, 
dziękując za spotkanie i  wy-
słuchanie informacji o polityce 
prorodzinnej rządu, wręczała 
specjalne podarunki dzieciom 
z Gruzji i Ukrainy.

Polskich, znanych kolęd, 
wysłachano podczas koncertu 
Kapeli znad Baryczy, która wy-
stąpiła w  składzie: Eugeniusz 
Pieprzka, Bugumił Cieślak, 
Miroław Kowalski - kierownik 
muzyczny, Marek Chocaj i  Bo-
gusław Cebulski, założyciel ze-
społu. Moderatorem imprezy 
był red. Piotr Młoczyński.  (cis)

Minister Minister Rodziny i Polityki 
Społecznej Marlena Maląg oraz wi-
cetarosta Powiatu Ostrowskiego Ro-
man Pacholczyk.

    ROZMAITOŚCI   

W  Uciechowie odbył się 
koncert kolęd w  ramach pro-
jektu ,,Powiatowe Kolędowa-
nie". Atrakcją tego wydarzenia 
był występ Chóru Nauczyciel-
skiego z  Ostrowa Wielkopol-
skiego im. S. Wiechowicza 
pod dyrekcją Janusza Lipiń-
skiego.

Wsród gości tego wyjąt-
kowego wieczoru nie za-
brakło burmistrza Gminy 
i  Miasta Odolanów Mariana 
Janickiego, oraz radnych Po-
wiatu Ostrowskiego Józefa 
Wajsa i  Rafała Walkowa.  Or-
ganizatorzy specjalne podzie-

kowania skierowali w  stro-
nę ks. kanonika Tomasza 
Łazarskiego, oraz  dyrektor 
miejscowej SP Anny Sikory i   
radnej, zastępcy przewodni-
czącego Rady GiM w  Odola-
nowie Gabrieli Zawady.  (s)

Czerniak jest nowotworem 
złośliwym skóry. Charaktery-
zuje się agresywnym wzrostem 
oraz możliwością tworzenia 
przerzutów. Usunięcie czernia-
ka kiedy choroba nie jest jesz-
cze zaawansowana pozwala na 
wyleczenie ponad 90% chorych. 
Dlatego tak ważne jest szybkie 
i prawidłowe rozpoznanie tego 
nowotworu.

Dodatkowo będzie można 
skorzystać z bezpłatnych szcze-
pień przeciwko WZW typu B.

Wirusowe zapalenie wątro-
by typu B (WZW typu B) wywo-
łane jest zakażeniem wirusem 
HBV. Wirus przenoszony jest 
poprzez kontakt z zakażoną 
krwią oraz płynami ustrojowy-
mi. Innymi czynnikami ryzy-
ka są transfuzje krwi, dializy, 
akupunktura, wykonywanie 
tatuażu, czy korzystanie z tych 
samych przyborów higienicz-
nych.

Bezpłatne profilaktyczne badania czerniaka oraz WZW typu B 
dla mieszkańców Gminy Odolanów

Zapraszamy wszystkich 
mieszkańców z Gminy i oko-
lic Odolanowa na bezpłatne 
badania profilaktyczne dla 
osób w  wieku od skończo-
nych 50 lat do nieukończo-
nego 64 roku życia.

ZBADAJMY się
DARMOWO

W  programie mogą wziąć 
udział mieszkańcy Aglome-
racji Kalisko-Ostrowskiej, 
w  wieku od 37 do 64 lat, któ-
rzy są aktywni zawodowo. 
Badania odbędą się w budyn-
ku Odolanowskiego Domu 
Kultury w dniach 11-12 lutego 
2022 r. zapraszamy do kon-
taktu i  rejestracji z  infolinią 
pod numerami  800 808 006 
lub 731 541 455

MINISTER MALĄG
wręczała PREZENTY

Kolędowanie w Uciechowie

„ W i g i l i a  B e z  G r a n i c ”  w  C e n t r u m  I n t e g r a c j i  S p o ł e c z n e j

Minister Rodziny i  Polityki Społecznej, zasłużona dla 
Ziemi Odolanowskiej, Marlena Maląg uczestniczyła 
w „Wigili Bez Granic”, zorganizowanej przez   Regional-
ny Oddział Instytutu Myśli Schumana i  Klub ,,Rodzina 
CIS" w Odolanowie.

Czas rozpocząć wigilijny poczęstunek przygotoany przez członkinie Klubu 
„Rodzina CIS”.

Do zebranych przemówił burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki.

Ostrowski, znakomity chór podobał się w Uciechowie.

Minister Marlena Maląg przywiozła dla dzieci piękne pluszaki. Radość była wielka!
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W Zdunach odbyła się  
czwarta edycja Wojewódz-
kiej Młodzieżowej Ligii Bi-
lardowej. Brali w  niej udział 
bilardziści z  województwa 
wielkopolskiego. SP w  Odo-
lanowie  reprezentowali: Ga-
briela Koleczko-kl.7c, Filip 
Fischer - kl.7c, Patryk Mamot-
-kl.7c, Mateusz Wypyszyń-
ski- kl.7d, Franciszek Mamos- 
kl.7d, Jan Szymański- kl.7c 
i Kamil Ciesleiczyk z kl.7c. Na 
wysokiej 5 pozycji uplasował 
się Patryk Mamot, a drużyno-
wo młodzi odolanowianie za-
jęli  4 miejsce.   (sp)

Otwarcia zawodów dokonał 
burmistrz Marian Janicki.Wi-
tając wszystkich zawodników, 
kierowników ekip i  trenerów, 
życzył satysfakcji z  rozegra-
nych pojedynków oraz dużo 
zdobytych bramek w duchu fair 
play, a  kibicom dużo miłych 
wrażeń i głośnego dopingu.

W turnieju rozegrano 10 spo-
tkań trwających po 20 minut.
Najlepszym strzelcem został 

zawodnik zespołu Bonikowia 
I - Bartosz Dziabas zdobywając 
11 bramek, natomiast najlep-

szym bramkarzem okazał się 
Bartosz Janoś z zespołu Czarni 
Wierzbno, którego pokonano 
jedynie sześciokrotnie. 

Na zakończenie przewod-
niczący M-G Zrzeszenia LZS 
w  Odolanowie Bogdan Frąsz-
czak gratulując wszystkim za-
wodnikom drużyn biorących 
udział w  turnieju w  asyście 
wiceprzewodniczącego Krzysz-
tofa Wewióra oraz głównego 
sędziego Henryka Mizgalskie-
go, uhonorował zwycięzców 
pucharami, medalami oraz dy-
plomami. (lz)

W wyniku
przeprowadzonych rozgrywek 

/każdy z każdym /
klasyfikacja turnieju

przedstawia się następująco:
1. LKS Czarni Wierzbno
2. LZS Orły Huta
3. LZS Bonikowia Boników II
4. LZS Bonikowia  Boników I
5. LZS Start Nabyszyce

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

Nasi przy bilardowych stołach

Przy szachownicach

Ogólnopolska Akademia Bilardowa zawitała niedawno do Szkoły Podstawowej
w Odolanowie.

Wspominamy Turniej Halowy LZS o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

PUCHAR BURMISTRZA
pojechał do Wierzbna
W sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Odolanowie odbył się Halowy Turniej LZS 
w Piłkę Nożną o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów, w którym uczestniczy-
ło 5 drużyn z terenu gminy.

W ramach Akcji „Ferie 
z  Kulturą” w  Odolanowskim 
Domu Kultury odbył się zimo-
wy – feryjny Turniej Szachowo 
Warcabowy. Celem turnieju 
była popularyzacja szachów 
wśród dzieci i  młodzieży oraz 
integracja młodego pokolenia 
szachistów. W  turnieju wzięło 
udział 9 miłośników „królew-
skiej” gry, którzy rywalizowali 
w trzech kategoriach.

Sędzią głównym turnieju 
był Jerzy Kątny instruktor do 
spraw gier logicznych w  Odo-
lanowskim Domu Kultury. Na 
zakończenie turnieju wszystkim 
uczestnikom wręczono pamiąt-
kowe dyplomy a  laureatom me-
dale.

Wyniki  Feryjnego
Turnieju Szachowo

– Warcabowego 2022

Warcaby dziewczęta:
1. Maria Zarycka
2. Lena Doktor
3. Hanna Buczek
4. Urszula Zmyślona
5. Gabriela Buczek

Warcaby chłopcy:
1. Piotr Spoton
2. Antoni Grzegorowski
3. Nikodem Kuroch
4. Adrian Mrówka

Szachy:
1. Antoni Grzegorowski
2. Maria Zarycka
3. Piotr Spoton
4. Urszula Zmyślona
5. Nikodem Kuroch
6. Lena Doktor
7. Adrian Mrówka

Tu r n i e j  w  O d o l a n o w s k i m  D o m u  K u l t u r y

Podczas rywalizacji w Odolanowskim Domu Kultury.
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Jakubie, gratuluję ci za-
proszenia na testy do dru-
żyny z  Ekstraklasy Zagłębia 
Lubin… Czym dla ciebie jest 
to wyróżnienie? Jak wspo-
minasz te chwile?

- Gdy zostałem zapro-
szony na testy do druży-
ny z  Ekstraklasy Zagłębia 
Lubin, to zaniemówiłem. 
Potem cieszyłem się bardzo 
przez cały dzień i  dzwoniłem 
do kuzynów oraz kolegów, by 
przekazać im super wiado-
mość. Nie mogłem doczekać 
się wyjazdu, a  gdy nadszedł 
ten dzień, od rana byłem moc-
no zestresowany. Dzięki temu 
wyjazdowi poznałem nowe 
techniki treningu oraz wielu 
nowych znajomych. Mój wy-
jazd do Lubina był mocno in-
tensywny, przyjechałem bar-
dzo zadowolony z siebie.

Masz dopiero dziewięć 
lat, a już tyle dobrych słów na 
temat twoich umiejętności… 
Trener mówi, że jesteś naj-
lepszym strzelcem w  Akade-

mii Piłkarskiej KAO i to dzię-
ki dobrej formie strzeleckiej 
jesteście w  wojewódzkim fi-
nale ,,Z Podwórka na Stadion 
o  Puchar Tymbarku’’. Co są-
dzisz o tych pochwałach?

-  Jestem oczywiście dum-
ny. W  2021 roku byłem naj-
lepszym strzelcem w  Akade-
mii Piłkarskiej KAO. Brałem 
udział prawie we wszystkich 
meczach, z  czego jestem za-
dowolony. Moja pozycja na 
boisku to napastnik, dlatego 
mam ułatwiony dostęp do 
bramki. Lecz na mój sukces 
składa się gra całej drużyny.

J a k 
z a c z ę ł a 
się twoja 

p r z y g o -
da z  piłką 

nożną? Ktoś 
miał wpływ na tę 

sportową drogę?
- Już od przedszkola. Ro-

dzice wozili mnie na Orlik do 
Odolanowa, gdzie były fajne 
zajęcia i  zabawy z  piłką z  pa-
nem Adamem Brychcym. Naj-
ważniejszą osobą jednak, któ-
ra namówiła mnie na granie 
i trenowanie  i to odkąd tylko 
nauczyłem się chodzić, jest 
mój tata Marcin. Potem mia-
łem trochę przerwy, a następ-
nie tata zapisał mnie do Aka-
demii KAO. W  Akademii pod 
okiem trenera Karola Płoka-
rza cały czas podnoszę swoje 
umiejętności, z  czego jestem 
bardzo zadowolony.

Jakie wyzwania czekają 
cię w najbliższym czasie?

- Moim głównym celem 
jest jak najlepsze miejsce 
w  Pucharze Tymbarku, a  ma-
rzeniem jest zagranie na Sta-
dionie Narodowym w  finale. 
Postanowiłem również jak 
najwięcej trenować, uczestni-
czyć w  turniejach i  meczach, 
chociaż czas pandemii bardzo 
to wszystko ogranicza. Nie-

kiedy przez zamknięte hale 
i boiska nie możemy ćwiczyć, 
ale my dobrze sobie z tym ra-
dzimy, przez treningi on-line. 
W  nowym roku pragnę nadal 
zdobywać dużo bramek z mo-
imi kolegami z drużyny.

Wzorujesz się na jakimś 
piłkarzu? Twój ulubiony ze-
spół ?

-Wzoruję się na Robercie 
Lewandowskim, bo to najlep-
szy polski zawodnik i  jeden 
z najlepszych na świecie. Jest 
on maszyną do zdobywania 

goli. A jeśli chodzi o drużynę, 
to bez wątpienia jest to Bay-
ern Monachium. Najlepszym 
graczem tej drużyny jest Ro-

bert, strzela bardzo dużo goli 
i  jest królem Bundesligi. Bay-
ern jest bardzo zgraną i  po-
układaną ekipą, fajnie ogląda 
się mecze w ich wykonaniu.

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

- Lubię aktywnie spędzać 
czas na powietrzu, np. jeżdżę 
na rowerze, pływam w  base-
nie i  uczę się trików z  piłką. 
Moje drugie hobby to węd-
karstwo. Z tatą wybieramy się 
nad wodę, gdzie bardzo do-
brze się bawimy, cisza, spokój 
i  przyroda, która nas otacza 
pomaga mi się zrelaksować. 
W  wolnym czasie lubię rów-
nież grać na konsoli, a  moją 
ulubioną grą jest „Fifa”.

Czy twoje plany na przy-
szłość będą związane ze spor-
tem, z piłką nożną?

  - Planuję być sportowcem 
do końca życia. Po szkole pod-
stawowej chcę iść do szkoły 
sportowej, aby ćwiczyć swoje 
umiejętności. Jak będę star-
szy, chciałbym grać w  klubie 
Ekstraklasy. Jeszcze nie zasta-
nawiałem się kim chcę zostać, 
gdybym nie był piłkarzem.

Dziękuję za rozmowę i ży-
czę powodzenia.

Rozmawiała:
Katarzyna MACIEJEWICZ

  SPORT  

Swoją pasję do piłki nożnej odkryłem gdy byłem jeszcze przedszkola-
kiem. W wieku 6 lat dołączyłem do Akademii Piłkarskiej KAO, w której 
doskonale swoje umiejętności...

Chcę GRAĆChcę GRAĆ
jak LEWANDOWSKI!jak LEWANDOWSKI!

rozmowa z Jakubem SZULCEM z RACZYC – obiecującym 
dziewięcioletnim pasjonatem piłki nożnej i najlepszym 

strzelcem w Akademii Piłkarskiej KAO oraz miłośnikiem węd-
karstwa i Bayernu Monachium

Jakubie, gratuluję ci za-
proszenia na testy do dru-
żyny z  Ekstraklasy Zagłębia 
Lubin… Czym dla ciebie jest 
to wyróżnienie? Jak wspo-

- Gdy zostałem zapro-
szony na testy do druży-
ny z  Ekstraklasy Zagłębia 
Lubin, to zaniemówiłem. 

się twoja 
p r z y g o -

da z  piłką 
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BARAN
(ur. 21 III - 20 IV)

Miłość i  życie prywatne:  
Barany zrozumieją w  tym 
roku, jak ważne są dla nich 
relacje rodzinne i  jak wiele 
znaczą dla nich bliskie osoby. 
To sprawi, że wasze relacje 
się poprawią i  będą niemal 
idealne. Single muszą przygo-
tować się na sporo zamiesza-
nia wokół ich osoby. Wniknie 
z  tego jednak wiele dobrych 
rzeczy.

Praca i  fi nanse: To bę-
dzie dla ciebie ważny rok 
zawodowo. Przez pierwszy 
kwartał będziesz musiał pra-
cować bardzo intensywnie, 
ale wiosna przyniesie wiele 
zmian i  zakończysz pewien 
etap, z czego będziesz bardzo 
zadowolony. Kolejna część 
roku upłynie ci znacznie spo-
kojniej.

Zdrowie: Ten rok przy-
niesie ci mnóstwo dobrej 
energii i  zdrowia. Na wiosnę 
będziesz miał więcej czasu 
na odpoczynek i  koniecznie 
go wykorzystaj. Nie rezygnuj 
z  aktywności fi zycznej. Ru-
szaj się dużo i jak najczęściej. 

BYK
(ur. 21 IV - 20 V)

Miłość i  życie prywatne:
Byki zaczną ten rok od spo-
rego rozczarowania. Nie za-
łamujcie się jednak, bo już 
wkrótce los wynagrodzi wam 
wasze cierpienie i postawi na 
waszej drodze kogoś, kto otrze 
wasze łzy i zostanie z wami do 
końca roku, a może… nawet 
na zawsze. Byki, które mają 
,,dobrze” niech niczego nie 
szukają!

Praca i  fi nanse: Wyda-
rzenia tego roku sprawią, że 
przewartościujesz wiele rzeczy 
w swoim życiu i uznasz, że pra-
ca wcale nie jest najważniejsza. 
W  związku z  tym podejmiesz 
poważne decyzje, które całko-
wicie zmienią twoją sytuację 
zawodową i fi nansową. Nieko-
niecznie na lepsze, ale również 
nie na gorsze.

Zdrowie: W tym roku mu-
sisz uważać na swoje serce, 
bo szybkie tempo i  siedzący 
tryb życia mogą źle wpłynąć 
na twój układ krążenia. Jeśli 
coś będzie cię niepokoić, nie 
zwlekaj i  od razy umawiaj 
się na wizytę do kardiologa. 

BLIŹNIĘTA
(ur. 21 V - 21 VI)

Miłość i  życie prywatne:  
Bliźnięta zmienią całkowi-
cie swoje podejście do życia 
i  wielu spraw, które do tej 
pory przygaszały ich uśmiech. 
Zaczniecie żyć pełnią życie 
i  przestaniecie czekać na co-
kolwiek. Postawisz na rozwój 
osobisty. To przyniesie wiele 
dobrych zmian.

Praca i fi nanse: To będzie 
dla ciebie doskonały rok pod 
względem zawodowym i  fi -
nansowym. Możesz spodzie-
wać się awansu oraz zwięk-
szenia swoich zarobków. 
Będziesz miał też wiele okazji, 
by poszerzać swoje zawodo-
we kompetencje. Będziesz 
czuł, że nie ma dla ciebie rze-
czy niemożliwych.

Zdrowie: Ten rok przynie-
sie ci wiele wewnętrznych 
zmian. Poczujesz, że znów 
żyjesz w  harmonii ze sobą 
samym, a  twoimi decyzja-
mi nie kierują inni ludzie, 
tylko twoja intuicja. Będzie 
w  tobie więcej spokoju oraz 
mnóstwo pozytywnej energii. 

RAK
(ur. 22 VI - 22 VII)

Miłość i  życie prywatne:  
Raki w  tym roku będą mieć 
wyjątkowo dużo szczęścia 
w  miłości. Wszystkie wasze 
cele zarówno sercowe, jak 
i  osobiste uda wam się zre-
alizować. W  drugiej połowie 
roku możliwe także, że wasza 
rodzina się powiększy

Praca i fi nanse: To dobry 
rok na podjęcie nowych wy-
zwań zawodowych. Niczego 
nie rób jednak bez przemy-
ślenia. Na początku roku wy-
znacz sobie cel i  ułóż plan. 

Kolejnie miesiące przeznacz 
na jego konsekwentną re-
alizację. Jeśli będziesz dzia-
łał metodycznie, w  grudniu 
będziesz z  siebie naprawdę 
dumny.

Zdrowie: Twoją najwięk-
szą zmorą w  tym roku bę-
dzie zbyt duże tempo życia, 
które sam sobie narzucasz. 
Pewne wydarzenia w okolicy 

lipca zmuszą cię jednak do 
tego, byś zwolnił i… będziesz 
z  tego bardzo zadowolony. 

LEW
(ur. 23 VII - 23 VIII)

Miłość i  życie prywatne:  
Lwy nie będą miały zbyt wielu 
powodów do radości w  ob-
szarze miłości i spraw prywat-

nych. Będziecie mieć wraże-
nie, że wszystko, co robicie 
jest syzyfowym wysiłkiem, 
a w związku, tylko wam zależy 
na tym, by on przetrwał. Pod 
koniec roku postanowicie od-
puścić tę nierówną walkę.

Praca i  fi nanse: Ten rok 
przyniesie ci wiele zawodo-
wych turbulencji. Będziesz 
musiał przygotować się na nie-

  HOROSKOP NA CAŁY 2022 ROK   

Horoskop roczny  ,,Dzwonka Odolanowskiego”  na 2022 rokHoroskop roczny  ,,Dzwonka Odolanowskiego”  na 2022 rok 
- najlepsza wróżka AMNERIS mówi co czeka nas przez 12 miesięcy- najlepsza wróżka AMNERIS mówi co czeka nas przez 12 miesięcy

GWIAZDYGWIAZDY
nie KŁAMIĄnie KŁAMIĄ



13

pewność oraz ciągłe zmiany. 
W  gwiazdach widać też spore 
kłopoty fi nansowe w  drugiej 
połowie roku. Dobrze się na 
nie przygotuj, bo czeka cię na-
prawdę trudny czas.

Zdrowie: Wprawdzie 
zdrowie fi zyczne będzie ci 
w  tym roku dopisywać, ale 
twoje samopoczucie bę-
dzie pozostawiało wiele do 
życzenia. Niewiele będzie 
chwil radości i  beztroski. 
Poczujesz się przytłoczony 
codziennością. W  drugiej 
połowie roku warto poszu-
kać pomocy, jeśli poczujesz, 
że nie radzisz sobie już sam. 

PANNA
(ur. 24 VIII - 23 IX)

Miłość i  życie prywatne:
Panny w  tym roku zmienią 
swoje podejście do życia 

i  będą bardziej optymistycz-
nie patrzeć na wszystko, co 
je otacza. Dzięki temu uda 
wam się wprowadzić w  swo-
im życiu wiele pozytywnych 
zmian. Poprawicie też relacje 
z bliskimi.

Praca i  fi nanse: Ten rok 
zapowiada się dla ciebie wy-
jątkowo dobrze. Uda ci się zre-
alizować twoje cele, jeśli tylko 
wyraźnie je sobie wyznaczysz 
już w  styczniu. Gwiazdy usu-
ną z twojej srogi ludzi, którzy 
mogliby chcieć pokrzyżować 
twoje plany.

Zdrowie: Ten rok będzie 
dla ciebie wyjątkowo dobry 
pod względem zdrowia. Zmie-
nisz swoje nastawienie do 
otaczającej cię rzeczywistości, 
dzięki czemu poczujesz się le-
piej sam ze sobą. Wiosna przy-
niesie także rozwiązanie two-
ich dolegliwości fi zycznych.

WAGA
(ur. 24 IX - 23 X)

Miłość i  życie prywatne:
Wagi w  związkach powinny 
dbać o swoją relację z partne-
rem, bo ktoś może próbować 
wam go odbić. Skupcie się 
bardziej na nim niż na sobie. 
Single będą mieć wiele okazji 
do poznawania nowych ludzi, 
co zaowocuje kilkoma dłuż-
szymi znajomościami, a  na-
wet – miłością.

Praca i  fi nanse: W  tym 
roku spoczniesz na laurach 
i nie będziesz potrafi ł znaleźć 
w  sobie zbyt wiele motywa-
cji do działania i  zmian. Nie 
zdziw się więc, jeśli za rok o tej 
samej porze nadal będziesz 
tkwił w  tym samym miejscu, 
którego… nawet nie lubisz.

Zdrowie: Twoje zdrowie 
nie będzie sprawiało ci w tym 
roku większych problemów. 
Będziesz mógł cieszyć się spo-
kojnie tym, co masz, a żadne 
poważniejsze dolegliwości 
nie będą zakłócać ci spokoju.

SKORPION
(ur. 24 X - 22 XI)

Miłość i  życie prywatne:  
Skorpiony będą cieszyć się 
w tym roku sporym powodze-
niem u płci przeciwnej, zwłasz-
cza na wiosnę. Dla singli to 
doskonała okazja, by znaleźć 
swoją druga połówkę, a  dla 
Skorpionów w związkach – po-
ważna pokusa. Nie zmarnujcie 
tego, co budowaliście latami.

Praca i fi nanse: Twoją naj-
większą przeszkodą w  osią-
gnięciu w  tym roku zawodo-
wego sukcesu i zrealizowaniu 
swoich celów będziesz… ty 

sam. Twoja nieśmiałość, brak 
wiary w siebie i zbyt łatwe od-
puszczanie na samym począt-
ku mogą sprawić, że zmarnu-
jesz ten czas.

Zdrowie: Uważaj na swo-
ją dietę. Przytyć jest bardzo 
łatwo, schudnąć – o  wiele 
trudniej. Dlatego nie fol-
guj swoim kulinarnym za-
chciankom bez umiaru, bo 
będziesz potem żałować. 

STRZELEC
(ur. 23 XI - 21 XII)

Miłość i  życie prywatne:  
Strzelce muszą przygotować 
się na sporo sercowych dyle-
matów, nagłych zwrotów ak-
cji oraz pytań, na które będzie 
wam trudno znaleźć odpo-
wiedź. Na szczęście tuż obok 
będzie ktoś, kto będzie wspie-
rał was w tym niełatwym dla 
was okresie. Pod koniec roku 
zapowiada się spokojniejszy 
czas.

Praca i  fi nanse: W  tym 
roku będziesz uparty, zdeter-
minowany i  konsekwentnie 
będziesz Realizował swoje 
cele. Nie będą ci straszne żad-
ne przeciwności losu, a  po 
każdym upadku podniesiesz 
się silniejszy. To będzie trudny, 
ale bardzo owocny i  rozwija-
jący czas.

Zdrowie: Dbaj o  swój 
kręgosłup, bo może on 
sprawić ci w  tym roku spo-
ro problemów. Nie dźwigaj 
ciężkich rzeczy, a  jeśli masz 
siedzącą pracę, zadbaj o  to, 
by mieć wygodne krzesło 
i  biurko. Możesz być pew-
ny, że to mniejszy wydatek, 
niż rehabilitacja kręgosłupa.

KOZIOROŻEC
(ur. 22 XII - 20 I)

Miłość i  życie prywatne:  
Koziorożce będą nadal tkwić 
w  tym samym życiu i  tym 
samym związku, który wca-
le nie jest spełnieniem ich 
marzeń. Nowy rok to jednak 
nowe możliwości – zbierzcie 
się na odwagę i  ruszcie nie-
znane w  poszukiwaniu swo-
ich marzeń i tego, co w życiu 
najważniejsze. Jeśli nie stchó-
rzycie, koniec roku przyniesie 
wam radość i ukojenie.

Praca i fi nanse: Nadchodzi 
czas zmian. Zorientujesz się, 
że w  obecnej pracy wcale się 
nie rozwijasz i nie robisz tego, 
co daje ci satysfakcję. Będziesz 
musiał zdecydować o  swojej 
dalszej karierze zawodowej. 
Druga połowa roku przyniesie 
ci odpowiedzi na wiele pytań, 
które sobie zadajesz.

Zdrowie: Sprawy zdrowia 
będą ci w  tym roku spędzać 
sen z  powiek. Rok zaczniesz 
od poszukiwania przyczyny 
swoich dolegliwości, a  skoń-
czysz go na leczeniu, które 
niestety będzie długotrwałe 
i  uciążliwe. Będziesz musiał 
bardzo na siebie uważać.

WODNIK
(ur. 21 I - 18 II)

Miłość i  życie prywatne:  
Wodniki w  związkach będą 
w  tym roku pielęgnować 
i  ulepszać relacje z  partne-

rem. Poczujecie więź, która 
będzie silniejsza niż kiedykol-
wiek. Single zaś będą inten-
sywnie szukać swojej drugiej 
połówki, ale uda im się to do-
piero w drugiej połowie roku. 
Wcześniej czeka was sporo 
rozczarowań.

Praca i  fi nanse: Rok 
zaczniesz od pewnych za-
wodowych komplikacji, 
które jednak rozwiążą się 
pomyślnie dla ciebie jesz-
cze w  pierwszym kwartale. 
Potem zapowiada się spo-
kojniejszy czas. Na bardziej 
intensywny okres przygotuj 
się na jesieni.

Zdrowie: W tym roku nie 
będziesz mieć większych 
kłopotów ze zdrowiem. Na 
wiosnę zrób wszystkie bada-
nia i  zwróć szczególną uwa-
gę na nerki i układ moczowy. 
Zadbaj o to, by nic cię w tej 
kwestii nie mogło zaskoczyć. 

RYBY
(ur. 19 II - 20 III

Miłość i  życie prywatne:
Ryby zaczną ten rok od wie-
lu sercowych zawirowań, 
a  nawet rozczarowań. Wio-
sna przyniesie jednak większe 
zmiany i  wszystko wreszcie 
zacznie się układać po wa-
szej myśli. Pod koniec roku 
uda wam się tez zrealizować 
większość prywatnych celów. 
Praca i  fi nanse: W  tym roku 
w  pracy postaw na relacje 
międzyludzkie, bo to one 
będą kluczem do twojego 

sukcesu. Zbieraj wokół siebie 
osoby, które są ci życzliwe i na 
które zawsze możesz liczyć. 
Razem z  nimi możesz wiele 
osiągnąć.

Praca i  fi nanse: Nie bę-
dzie źle. Możesz liczyć na do-
datkowy zarobek, ale musisz 
się uaktywnić, dać coś od 
siebie. Może czas zacząć pra-
cę na własny rachunek?  Nie 
martw się początkowymi nie-
powodzeniami, bądzie coraz 
lepiej, aż do dużego sukcesu. 
Spełmiaj swoje marzenia i nie 
licz się za bardzo z  ludźmi, 
którzy mówią, że nic z  nich 
nie będzie. 

Zdrowie: W  tym roku 
możesz liczyć na wiele spor-
towych sukcesów, jeśli tylko 
od początku weźmiesz się do 
pracy i  na poważnie potrak-
tujesz treningi. Kondycja fi -
zyczna będzie ci dopisywać. 
Wystarczy to wykorzystać. 
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Czym jest dodatek osłonowy?

17 grudnia 2021 r. Sejm 
przyjął ustawę o  dodatku osło-
nowym. Jest to kluczowy ele-
ment rządowej Tarczy Antyin-
flacyjnej, który ma zniwelować 
rosnące ceny energii, gazu 
i żywności.

Wsparcie obejmie blisko 7 
mln gospodarstw domowych, 
co stanowi prawie połowę 
wszystkich gospodarstw w  na-
szym kraju. Na ten cel przezna-
czymy bezprecedensową kwotę 
ponad 4 mld zł.

Rozwiązanie to, wraz z  ob-
niżkami podatku VAT oraz ak-
cyzy na paliwo, gaz i  energię, 
jest elementem Tarczy Antyin-
flacyjnej i  realnym wsparciem 
dla naszych obywateli.

Stawki dodatku osłonowego, 
które są uzależnione m.in. od 
wysokości dochodu i liczby osób 
w gospodarstwie domowym, wy-
niosą od 400 zł rocznie dla osób 
samotnych do 1437,50 zł rocznie 
dla największych gospodarstw 
domowych. Takie rozwiązanie 
pozwoli na skuteczne wsparcie 
rodzin wielodzietnych, które 
najbardziej dotknął wzrost cen 
energii i żywności.

Komu przysługuje dodatek 
osłonowy?

Dodatek przysługuje gospo-
darstwom domowym, których 
przeciętne miesięczne docho-
dy netto nie przekraczają 2100 
zł w  gospodarstwie jednooso-
bowym, bądź 1500 zł na osobę 
w  gospodarstwie wieloosobo-
wym.

Na jakich zasadach okre-
ślana będzie wysokość docho-
dów?

Podstawowym założeniem 
dodatku osłonowego było obję-
cie nim dużej liczby beneficjen-
tów. Dlatego jako podstawę do 
stwierdzenia prawa do dodatku 
przyjęto w  uproszczeniu do-
chód, osiągany „na rękę” czyli 
netto. Jakkolwiek szczegółowe 
zasady w  tym zakresie okre-
ślone są w ustawie o świadcze-
niach rodzinnych.

Wysokość dochodów gospo-

darstwa domowego ustalana 
będzie na podstawie definicji 
dochodu określonej w art. 3 pkt 
1 ustawy z  dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzin-
nych [1]. Zgodnie z tą definicją 
dochód oznacza, po odliczeniu 
kwot alimentów świadczonych 
na rzecz innych osób:
a)  przychody podlegające opo-

datkowaniu na zasadach 
określonych w  art. 27, art. 
30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f 
ustawy z  dnia 26 lipca 1991 
r. o  podatku dochodowym 
od osób fizycznych (Dz.U. 
z  2019 r. poz. 1387, z  późn. 
zm.), pomniejszone o koszty 
uzyskania przychodu, na-
leżny podatek dochodowy 
od osób fizycznych, składki 
na ubezpieczenia społecz-
ne niezaliczone do kosztów 
uzyskania przychodu oraz 
składki na ubezpieczenie 
zdrowotne,

b)  dochód z  działalności pod-
legającej opodatkowaniu na 
podstawie przepisów o  zry-
czałtowanym podatku do-

chodowym od niektórych 
przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne,

c)  inne enumeratywnie wska-
zane dochody niepodlegają-
ce opodatkowaniu na pod-
stawie przepisów o  podatku 
dochodowym od osób fizycz-
nych.

Czy osoba zarabiająca pen-
sję minimalną (3010 zł brutto 
w 2022 roku) otrzyma dodatek 
osłonowy?

Wysokość przeciętnego 
miesięcznego dochodu dla 
potrzeb przyznania dodatku 
osłonowego ustalana będzie na 
podstawie dochodów osiągnię-
tych w:
a)  roku 2020, tj. przedostatnim 

roku kalendarzowym po-
przedzającym rok, w którym 
złożony zostanie wniosek 
o dodatek osłonowy – w przy-
padku wniosku o  dodatek 
osłonowy złożonego w  okre-
sie od dnia 1 stycznia do dnia 
31 lipca 2022 roku;

b)  roku 2021, tj. ostatnim roku 
kalendarzowym poprzedza-
jącym rok, w którym złożony 
zostanie wniosek o  dodatek 
osłonowy – w  przypadku 
wniosku o dodatek osłonowy 
złożonego w okresie od dnia 
1 sierpnia do dnia 31 paź-
dziernika 2022 roku.
Zatem pensja minimalna 

uzyskana w  2022 roku nie bę-
dzie brana pod uwagę.

Jakie maksymalne wy-
nagrodzenie (netto/brutto) 
może przypadać na gospo-
darstwo domowe w  poszcze-
gólnych scenariuszach liczeb-
ności?

Wskazany dochód przy 
określonych progach nie obej-

muje wyłącznie wynagrodzeń 
poszczególnych osób w  gospo-
darstwie domowym. (patrz py-
tanie 3) Dochód ustalany będzie 
na podstawie definicji dochodu 
określonej w  ustawie o  świad-
czeniach rodzinnych.

 
Jaką maksymalnie emery-

turę/rentę może pobierać se-
nior, żeby otrzymać dodatek 
osłonowy?

Wskazany dochód przy 
określonych progach nie obej-
muje wyłącznie emerytur lub 
rent poszczególnych osób 
w  gospodarstwie domowym. 
Zgodnie z  odpowiedzią na py-
tanie 1 dochód ustalany będzie 
na podstawie definicji dochodu 
określonej w  ustawie o  świad-
czeniach rodzinnych.

Czy wieloosobowe gospo-
darstwo domowe tworzą także 
osoby w nieformalnych związ-
kach?

Gospodarstwo domowe 
tworzy osoba fizyczna oraz 
osoby z  nią spokrewnione lub 
niespokrewnione, pozostające 
w  faktycznym związku, wspól-
nie z nią zamieszkujące i gospo-
darujące (gospodarstwo domo-
we wieloosobowe). W  związku 
z  powyższym gospodarstwo 
domowe mogą tworzyć także 
osoby w  nieformalnych związ-
kach. 

Jak określana jest liczeb-
ność gospodarstwa, w  którym 
mieszkają osoby bez małżeń-
stwa?

We wzorze wniosku o  wy-
płatę dodatku osłonowego 
konieczne będzie wskazanie 
osób tworzących gospodar-
stwo domowe wnioskodaw-
cy. Poprawność wypełnienia 
wniosków będzie weryfikowa-
na przez pracowników gmin. 
Warto zaznaczyć, że złożenie 
nieprawdziwego oświadczenia 
we wniosku, będzie zagrożone 
sankcjami karnymi.

N i e  z d ą ż y l i ś c i e  w  s t y c z n i u  -  j e s t  c z a s  d o  k o ń c a  p a ź d z i e r n i k a  2 0 2 2  r o k u

DODATEK OSŁONOWYDODATEK OSŁONOWY

bez tajemnicbez tajemnic
Najważniejsze pytania i odpowiedzi
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Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą hasło.

Rozwiązanie krzyżówki z nr 11/2021 – hasło:  JESIENNY DESZCZ 
3 52 41

Pokoloruj mnie
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Znajdź 5 szczegółów różniących obrazki
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Pochód św. Łucji w Szkole  Podstawowej w Wierzbnie

Jak ŚWIATŁO Jak ŚWIATŁO 
z CIEMNOŚĆIĄ walczyz CIEMNOŚĆIĄ walczy

Nauczyciele zaprosili 
uczniów do udziału w  Pocho-
dzie św. Łucji. Imię Łucja wy-
wodzi się z  łacińskiego słowa 
lux, co znaczy światło. Dlatego 
ta święta sprawuje pieczę nad 
granicą pomiędzy światłem 
i  ciemnością. Jest patronką 
niewidomych oraz tych, którzy 

potrzebują dobrego wzroku: 
krawców, szwaczek, tkaczy, pi-
sarzy i rolników.

Pochód św. Łucji zorgani-
zowany w  szkole w  Wierzbnie 
prowadzili uczniowie klas 2 i  3. 
Tradycja pochodu znana jest 
w  krajach skandynawskich, 
a zwłaszcza w Szwecji. Tam uro-

czyście obchodzi się Dzień św. 
Łucji rozpoczynający radosny 
czas przygotowań do świąt Bo-
żego Narodzenia. W  tym dniu 
dzieci w białych strojach: dziew-
czynki ze świecami i  wieńcami 
na głowach, chłopcy z gwiazdka-
mi, przemierzają ulice częstując 

napotkanych ludzi pierniczkami 
i szafranowymi bułeczkami. Or-
szakowi przewodzi dziewczynka 
(św. Łucja) przybrana w  wianek 
z  płonącymi świecami. Światło 
ma rozproszyć złe moce oraz 
mrok najkrótszego dnia roku. - 
,,Na świętą Łuce noc się z dniem 

tłuce” - mówi jedna z  ludowych 
mądrości.

Podobnie jak w  Szwecji 
uczniowie z  Wierzbna w  po-
chodzie częstowali swoich kole-
gów i nauczycieli pierniczkami.

Genowefa JUREK


