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W roku 2016 zawarto 102 małżeństwa, w roku minionym 84. Rok 
temu urodziło się 168 dzieci: 88 chłopców i 80 dziewczynek. Wśród naj-
popularniejszych imion nadawanych przez rodziców królowały wśród 
chłopców: Franciszek, Antoni, Jakub i Jan, zaś dziewczynki to Antoni-
na, Marcelina, Maja i Zofia. 

Doszło do 28 rozwodów, co jest niepokojącym zjawiskiem w porów-
naniu do lat ubiegłych. Zmarły 174 osoby ,co stanowi duży wzrost np. 
do 2016 r. bo aż o 14 zgonów, co może być wynikiem panującej pande-
mii koronawirusa. 

Na początku nowego roku USC organizuje spotkanie dla par mał-
żeńskich które przeżyły razem 50 lat, z nieustalonych przyczyn znaczna 
część jubilatów postanowiła nie odbierać przysługującym im medali, 
uczyniły to tylko 23 pary. Na koniec ubiegłego roku liczba mieszkań-
ców gminy i miasta ( pobyt stały i czasowy ) wynosiła 14 063 osoby, 
natomiast gród nad Baryczą zamieszkiwały 5204 osoby.  (hen)

Jak wynika z informacji Urzędu Stanu Cywilnego w Odolano-
wie w 2021 roku odnotowano więcej narodzin, aniżeli zawar-
tych małżeństw w stosunku do  lat poprzednich.

Wracają piękne IMIONA!Wracają piękne IMIONA!

2016 2020 2021

Urodzenia 166 169 168

Małżeństwa 102 93 84

Rozwody 19 14 28

Zgony 160 155 174
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czytaj na str. 8czytaj na str. 8Prosto – jak to niektó-
rzy mówią – z  „końca 
świata”, czyli z  Wysp 
Owczych do rodzinne-
go miasta przybyła Sa-
bina POULSEN

rozmowa z Karolem LIZAKIEM– wszechstronnym i utalentowanym 
artystą śpiewakiem operowym, tenorem, absolwentem klasy śpie-
wu w Szkole Muzycznej II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego oraz 
wydziału wokalno-aktorskiego Akademii Muzycznej im. Grażyny 
i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Kluczyki do samochodu odebrał prezes OSP w Świecy II 

Krzysztof Nawroth. Nie zabrakło szampana!
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Drobny sprzęt AGD czeka...

Przekaż 1% dla lokalnych organizacji 

Wylosowano laureatów Świątecznej Krzyżówki ,,Dzwonka Odolanowskiego”

… na dwie panie!  Szczęście w  loso-
waniu miała Marlena Sieradzka z  Ga-
rek oraz Małgorzata Kryjom z  Raczyc. 
Obie panie prosimy o przybycie na uro-

czystość przekazania nagród do siedzi-
by Urzędu Gminy i  Miasta Odolanów, 
w dniu 25 marca o godzinie 10.  Redak-
cja serdecznie dziękuję głównemu spon-

sorowi krzyżówki świątecznej (bożona-
rodzeniowej), właścicielowi firmy SH 
HYBSZ – Sławomirowi Hybszowi.

Prawidłowe hasło krzyżówki:   ,,Za-
błysła pierwsza gwiazdka”.

Urząd Gminy i  Miasta Odolanów 
przystąpił do projektu „Wspieraj lokal-
nie”, który ułatwia przekazywanie 1% dla 
lokalnych organizacji pożytku publicz-
nego przy rozliczaniu PIT. W  ramach 
projektu gmina otrzymała bezpłatny 
program do rozliczania podatków – ,,PI-
Tax.pl Łatwe podatki” promujący roz-
liczenia podatku na terenie danej jed-

nostki samorządu oraz do przekazania 
1% lokalnym OPP.

Projekt „Wspieraj lokalnie” po-
wstał dzięki współpracy Instytu-
tu Wsparcia Organizacji Pozarzą-
dowych z   PITax.pl Łatwe podatki.

By rozliczyć się, kliknij tutaj: https://
www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-i-
-miasta-odolanow/

W  lutym rozpoczęły się prace związane 
z przebudową drogi gminnej ulicy Słonecznej 
w Tarchałach Wielkich. Zakres robót obejmuje 
w szczególności wykonanie nawierzchni jezd-
ni bitumicznej gr. 5 cm, dł. 0,146 km, szer.2,5m 
na podbudowie z  kruszywa kamiennego gr. 
20 cm i  warstwie piasku stabilizowanego 
cementem gr. 15 cm, odwodnienie drenem 
francuskim, umocnienie poboczy mieszanką 
kamienną.

Zadanie jest w całości sfinansowane ze 
środków Gminy i Miasta Odolanów w kwo-
cie 237 287,54 zł. Przewidywany termin za-
kończenia prac to kwiecień tego roku.  (w)

Dokonano odbioru nowego oświetlenia 
drogowego w pasie drogi gminnej ulicy Spa-
cerowej w  Bonikowie. W  ramach prac wy-
konany został montaż instalacji oświetlenia 
w  ilości 8 słupów wraz z oprawami zdalnie 

sterowanymi: LED Philips UniStreet gen2 
Mini.

Całkowity koszt inwestycji to: 76.880,00 
zł, w tym 26.000,00 zł z Funduszu Sołeckie-
go Wsi Boników.  (p)

Burmistrz  Gminy i  Miasta Odolanów 
Marian Janicki oficjalnie powierzył dz sta-
nowisko dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Nabyszycach Danucie Jurek. W spotkaniu 
z nową dyrektor, które odbyło się w siedzi-
bie Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie , 
uczestniczyli również zastępca burmistrza 
Jan Prokop  oraz doradca burmistrza ds. 
oświaty Elżbieta Prusiewicz – Sajnaj.  (w)

W Ostrowskim Forum Synagoga od-
była się konferencja Senackiego Zespołu 
Samorządowego. Głównym tematem 
omawianym podczas spotkania były fi-
nanse samorządów terytorialnych po 
pandemii – od kryzysu do rozwoju. 

Na zaproszenie współprowadzącej 
konferencję senator RP Ewy Matec-
kiej, do synagogi, przekształconej dziś 
w efektowną salę wielofunkcyjną, przy-

jechało wielu senatorów Rzeczypospoli-
tej Polskiej ale także: burmistrzów, wój-
tów i  prezydentów miast i  miasteczek 
przynależnych do Powiatu Ostrowskie-
go. Senatorami sprawozdawcami byli: 
Krzysztof Kwiatkowski, czy  MarekWój-
cik, wiceminister administracji i  cyfry-
zacji. W konferencji uczestniczył  także 
burmistrz Gminy i  Miasta Odolanów 
Marian Janicki.  (w)

W  Niepokalanowie odbyły się reko-
lekcje Towarzystwa Roberta Schumana, 
w  których wziła udział grupa z  Regio-
nalnego Oddziału Instytutu Myśli Ro-
berta Schumana. Podczas uroczystości 
zaprzysiężono  Bogusław Cebulskiego, 
Natalię Orlikowską i,Stefana Prukałę. 
Na zdjęciu z  Generałem, Bratem Zbi-
gniewem Krysiakiem.

W  kościele parafialnym w  Jankowie 
Przygodzkim odbyła się  się msza św. 
w intencji beatyfikacji Czcigodnego Słu-
gi Bożego Roberta Schumana poprze-
dzona wystawą o życiu i działalności Ro-
berta Schumana.  Po mszy goście wzięli 
udział w  konferencji z  prezentacją fil-
mową.  z udziałem 

10 marca (czwartek) o   godz. 10.00 
odbędzie się  spotkanie z  wybitnym 
redaktorem Krzysztofem Miklasem, 
byłym wieloletnim  dziennikarzem 
sportowym TV. Radia i  wielu mediów.  
Zapowiedziano m.in. pokaz filmów 
autorskich o  sportowcach bohaterach 
i olimpijczykach  oraz oraz film o Gene-
rale Glabiszu.  Zaprasza Centrum Inte-
gracji Społecznej do Odolanowskiego 
Domu Kultury.

Gmina Odolanów otrzymała in-
formację o  tym, że aplikacja o  powie-
rzenie grantu dla gminy w  ramach  
programu ,,Cyfrowa Gmina” została 
zaakceptowana. Kolejnymi etapami 
postępowania będą: podpisanie umo-
wy pomiędzy gminą a  operatorem 
konkursu, przeprowadzenie przetargu 
na zakup komputerów objętych wnio-
skiem oraz przekazanie zakupionych 
komputerów wnioskodawcom, którzy 
złożyli oświadczenia wraz z  niezbęd-
nymi dokumentami.

W  ramach powyższego grantu za-
kupionych zostanie 78 laptopów oraz 5 
komputerów stacjonarnych. O realizacji 
kolejnych etapów, w  szczególności ter-
minie ostatniego etapu postępowania 
wnioskodawcy będą informowani.  (w)

Przebudowa ulicy Słonecznej w Tarchałach Wielkich

Nowe oświetlenie w Bonikowie

Nowa dyrektor
w Nabyszycach

Finanse samorządów po pandemii

Wo k ó ł  S c h u m a n a  i  s p o r t u

Laptopy i komputery

Słoneczna po remoncie będzie gotowa w kwietniu br.

Danuta Jurek odebrała akt nominacji na dyrek-
tora SP w Nabyszycach.

Podczas odbioru nowego oświetlenia w Bonikowie.
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rozmowa z Karolem LIZAKIEM– wszechstron-
nym i utalentowanym artystą śpiewakiem ope-

rowym, tenorem, absolwentem klasy śpiewu w Szkole 
Muzycznej II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego oraz 
wydziału wokalno-aktorskiego Akademii Muzycznej 
im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

ciąg dalszy na str. 4

Bez CZEKOLADY Bez CZEKOLADY 
nie ma ŻYCIA!nie ma ŻYCIA!

Panie Karolu, proszę opo-
wiedzieć trochę o sobie…

- Pochodzę z  Chojnika. 
Jestem podwójnym magi-
strem. Ukończyłem historię 
na Uniwersytecie Szczeciń-
skim i  śpiew solowy w  klasie 
prof. Krzysztofa Bednarka na 
wydziale wokalno-aktorskim 
Akademii Muzycznej w  Łodzi. 
Przez kilka lat uczyłem histo-
rii w  szkole Fundacji Oświa-
towej „Nasza Szkoła” w  Łodzi. 
Aktualnie jestem zawodowym 
artystą śpiewakiem - tenorem. 
Pracuję też w  międzynarodo-
wej firmie z branży IT. Współ-
pracuję z Teatrem Muzycznym 
w  Łodzi, Robertem Grudniem, 
Agencją Artystyczną MUZYKA-
’n’TY, a  ostatnio miałem przy-
jemność występować w  kon-
certach współorganizowanych 
przez Warszawską Operę Ka-
meralną. Prywatnie jestem 
szczęśliwym mężem i  ojcem 
dwóch uroczych łobuziaków. 
W  ubiegłym roku, po prawie 
dwunastu latach mieszkania 
i życia w Łodzi, wraz z rodziną 
przeprowadziliśmy się na stałe 
do Huty koło Odolanowa.

Śpiewanie to nie tylko pana 
pasja, ale również praca zawo-
dowa. Jak więc należy szcze-
gólnie dbać o  głos? Ma pan 
swój sposób?

- Przede wszystkim trzeba 
szczególnie dbać o  zdrowie, 
żeby się nie przeziębiać, tego 
się trzymam i  wszystkim pole-
cam. Nikt nie lubi czuć się źle 

w  pracy. Trzeba na pewno re-
gularnie konsultować swoje in-
fekcje z foniatrą. Słyszę często, 
że moi koledzy znają sposób 
na ciągłe bycie w  formie. Zna-
kiem rozpoznawczym tenorów 
są szaliki o  każdej porze roku. 
Pomaga ograniczenie gazo-
wanych napojów, czerwonego 
wina czy czekolady, bo te nie-
korzystnie wpływają na aparat 
głosu. Zatem są pewne zasady, 
ale jest to indywidualna kwe-
stia i  podejście każdego śpie-
waka. Ja staram się zachować 
zdrowy umiar, bo tak jak bez 
czerwonego wina może bym 
przeżył, tak bez czekolady, nie 
ma najmniejszych szans.

Dlaczego właśnie opera? 
Kiedy postanowił pan zostać 
śpiewakiem operowym?

- Trudno na to jednoznacz-
nie odpowiedzieć, bo szczerze 
mówiąc jako dziecko nie prze-
padałem za muzyką klasycz-
ną, o  operze nie wspominając. 
Myślę, że to wszystko przyszło 
z  czasem. Najpierw był Chór 
Nauczycielski w Ostrowie Wiel-
kopolskim. Po maturze zdałem 
egzamin i  rozpocząłem studia 
historyczne na Uniwersytecie 
Szczecińskim w Szczecinie i na 
pierwszym roku poszedłem na 
przesłuchanie do ówczesnego 
Chóru Politechniki Szczeciń-
skiej. Emisję głosu prowadziła 
tam nauczycielka śpiewu so-
lowego w  szkole muzycznej II 
stopnia – pani Iwona Górewicz. 
Ona zachęciła mnie do zdawa-

nia 
d o 
t e j 
w ł a -
ś n i e 
s z k o -
ły. I  tak 
w  2005 
roku rozpo-
cząłem naukę 
śpiewu solowego w Szkole Mu-
zycznej II stopnia im. Feliksa 
Nowowiejskiego w  Szczecinie. 
I właściwie aż do czwartej klasy 
nie wiązałem swojej przyszło-
ści z  muzyką i  ze śpiewaniem. 
Chciałem napisać pracę ma-
gisterską z  historii, a  potem 
spróbować dostać się na studia 
doktoranckie. Stało się jednak 
inaczej. Rok po obronie pracy 
magisterskiej i  dyplomie mu-
zycznej szkoły średniej zdałem 
egzaminy wstępne do Akade-
mii Muzycznej w  Łodzi. Dla-
czego w  Łodzi? Bo tam uczył 
znakomity śpiewak Krzysztof 
Bednarek i  do jego klasy trafi-
łem, a poza tym w tym mieście 
studiowała też moja przyszła 
żona, która z  resztą namówiła 
mnie do studiów na akademii 
muzycznej.

Jakieś muzyczne osiągnię-
cia ma pan na swoim koncie?

- Chyba najbardziej owoc-
nym okresem w  tym kon-
tekście była nauka w  szkole 
średniej. Wtedy to jeździłem 
na konkursy wokalne i  zdoby-
wałem wyróżnienia i  nagrody. 

Podczas studiów skupiłem się 
głownie na zdobywaniu umie-
jętności technicznych, chociaż 
udało mi się dwukrotnie zostać 
laureatem międzynarodowego 
konkursu dla młodych śpie-
waków operowych w  Rheins-
bergu. Tam nagrodą był m.in. 
udział w produkcji „Barona Cy-
gańskiego” we współpracy z Te-
atrem Miejskim w  Brunszwiku.

Miłość do muzyki to trady-
cja rodzinna? Ktoś w  rodzinie 
śpiewał i grał?

- Moi rodzince są bardzo 
muzykalni. W  młodości grali 
na gitarach, ale nie zajmowali 
się potem muzyką. Mama ma 
bardzo dobry słuch harmo-
niczny (czego jej zazdroszczę). 
Wiem, że moi dziadkowie Idzi 

i Bolesław, których niestety nie 
poznałem, grali na skrzypcach. 
I  gdzieś te skrzypce jeszcze 
chyba się w szczątkowej formie 
zachowały. Brat taty był przez 
kilkanaście lat organistą w mo-
jej rodzinnej parafii w  Chojni-
ku, a brat mamy grał na akorde-
onie. Można więc powiedzieć, 
że zawdzięczam mojej rodzinie 
długą i  bogatą tradycję mu-
zyczną.

Jak to się wszystko zaczęło? 
Kiedy po raz pierwszy mały 
Karolek chwycił mikrofon i za-
czął śpiewać?

- Najzabawniejsze jest to, 
że ja wcale nie lubię śpiewać 
do mikrofonu. Nie było takie-
go momentu, w którym można 

nia 
d o 
t e j 
w ł a -
ś n i e 
s z k o -
ły. I  tak 
w  2005 
roku rozpo-
cząłem naukę 
śpiewu solowego w Szkole Mu-
zycznej II stopnia im. Feliksa 
Nowowiejskiego w  Szczecinie. 
I właściwie aż do czwartej klasy 
nie wiązałem swojej przyszło-
ści z  muzyką i  ze śpiewaniem. 
Chciałem napisać pracę ma-
gisterską z  historii, a  potem 
spróbować dostać się na studia 
doktoranckie. Stało się jednak 
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powiedzieć, że od wtedy śpie-
wam. Zaczynałem w  kościele 
jako psalmista na mszy, mając 
16 lat grałem na organach jako 
organista, śpiewałem w chórze. 
Dopiero jako magister histo-
rii podjąłem decyzję, żeby za-
jąć się muzyką profesjonalnie 
i zdałem egzaminy wstępne na 
Akademię Muzyczną.

Czyje utwory pan najchęt-
niej śpiewa? Czego słucha?

- Nie mam swojego ulubio-
nego kompozytora, ale lubię 
śpiewać pieśni kompozytorów 
rosyjskich i  polskich. Mam 
w swoim repertuarze większość 
hitów operetkowych (solowych 
i  duetów), ale też pracuję nad 
bardziej „rozrywkowym” re-
pertuarem. Nie wszystko da się 
przełożyć na klasyczną emisję. 
Najczęściej słucham starych 
przebojów polskich i  zagra-
nicznych. Ostatnio szczególnie 
lata 20-te i 30 -te XX wieku.

Występ, który najbardziej 
zapadł panu w  pamięć? Kiedy 
i  gdzie można było pana po-
słuchać na odolanowskich sce-
nach?

- To był mój pierwszy so-
lowy występ publiczny, jako 
ucznia szkoły muzycznej. Było 
to w  jednej sali koncertowej 
na Zamku Książąt Pomorskich 
w  Szczecinie. Pamiętam, że 
byłem wtedy bardzo zestreso-
wany, nogi miałem jak z  waty, 
ale na szczęście nie przełożyło 
się to na nic innego i występ był 
udany. W 2015 roku pani Kata-
rzyna Ostrowska zadzwoniła do 
mojej żony z pytaniem, czy nie 
wystąpiłbym na Koncercie Wa-
lentynkowym. I  od tego czasu, 
kiedy tylko mogłem (a raz tylko 
nie mogłem przyjechać) bra-
łem udział w  tym wydarzeniu. 
W  listopadzie ubiegłego roku 
wystąpiłem w  koncercie po-
święconym Kardynałowi Stefa-
nowi Wyszyńskiemu. Koncert 
odbywał się w  ramach ogólno-
polskiego autorskiego projek-
tu Roberta Grudnia (z  którym 
współpracuję od kilku lat) przy 
współpracy Szkoły Podstawo-
wej w  Odolanowie oraz Biblio-
teki Publicznej w  Odolanowie. 
Miałem zaszczyt wystąpić obok 
Olgi Bończyk i  Roberta Grud-
nia. W  koncercie wzięli też 
udział uczniowie szkoły pod-
stawowej w Odolanowie i Świe-
cy. Wśród nich moi synowie: 
Piotr i Paweł i ich kuzynki: Zo-
sia i Maja.

No właśnie… Chłopcy lubią 
z  panem śpiewać? Chciałby 
pan, aby kiedyś poszli w  ślady 
taty?

- Może to zabrzmi dziwnie, 
ale ja w  domu poza momen-
tami, kiedy ćwiczę albo przy-
gotowuje nowy repertuar, nie 
śpiewam. Usłyszałem nawet 

raz od swojego młodszego syn-
ka, że już go uszy nie bolą jak 
śpiewam. A  tak na poważnie, 
to bardzo dużo śpiewa z  nimi 
moja żona i to ona głównie wy-
biera im piosenki i uczą się ich 
razem. Mnie pozostaje już tylko 
ćwiczenie z nimi przed samym 
występem. Chłopcy mają już za 
sobą debiut na estradzie. Obaj 
pierwszy raz występowali, ma-
jąc cztery lata. Ostatnio pod-
czas wspomnianego listopado-
wego koncertu. Już teraz widać 
ich predyspozycje muzyczne, 
co nas bardzo cieszy. Starszy 
Piotrek, oprócz szkoły pod-
stawowej uczęszcza również 
do I  klasy Szkoły Muzycznej 
w Odolanowie i gra na fortepia-
nie. Młodszy Paweł też bardzo 
by chciał, ale jeszcze nie może, 
bo skończył w grudniu dopiero 
cztery lata. Czy chciałbym, żeby 
w  przyszłości zajęli się pro-
fesjonalnie muzyką? Trudne 
pytanie, bo zawód artystyczny 
jest, szczególnie w dzisiejszych 
czasach, bardzo wymagający, 
ale też wciągający. Tę decyzję 
pozostawię już ich wyborowi.

Współpracuje pan również 
z  Teatrem Muzycznym w  Ło-
dzi… Aktorstwo to pana ko-
lejna pasja? Czuje pan tremę 
przed występem? Jakie role 
najchętniej pan wspomina?

- Aktorstwo jest poniekąd 
wpisane w  zawód śpiewa-
ka. Szczególnie ważne jest to 
w  przypadku operetki, gdzie 
oprócz tekstu śpiewanego 
mamy dialogi mówione. Aktor-
stwo jest zatem równie ważne 
jak śpiewanie. Na wydziale 
wokalno-aktorskim akademii 
muzycznej są zajęcia z  aktor-
stwa. Te zajęcia nie są w takim 
wymiarze, jak na akademii 
teatralnej, ale dają jakąś na-
miastkę i  podstawy podstaw. 
Z  Teatrem Muzycznym w  Ło-
dzi współpracuję od 2014 roku. 
Rok wcześniej wystąpiłem tam 
po raz pierwszy w  studenc-
kim przedstawieniu operet-
ki Franciszka Lehara „Kraina 
uśmiechu”. Trema jest czymś 
co towarzyszy każdemu albo 
prawie każdemu, kto występu-
je publicznie. Ważne jest, aby 
nie paraliżowała. Ja mam tremę 
przed każdym występem. Na 
szczęście jest to rodzaj mobili-
zującej tremy.

-  Pamiętam swoją pierw-
szą rolę w  teatrze. Jeszcze jako 
uczeń szkoły muzycznej wystę-
powałem razem z dwoma kole-
gami w musicalu „My Fair Lady” 
w Teatrze w Schwedt. Graliśmy 
tam sprzedawców owoców. 
Spektakl w  całości po niemiec-
ku, a ponieważ nie znałem języ-
ka, trzeba było nauczyć się roli 
na pamięć fonetycznie i  reago-
wać wtedy, kiedy powinniśmy. 
Było to niezwykle pouczające 
doświadczenie. Pamiętam tak-
że rolę we wspomnianej już 
„Krainie uśmiechu”. Jednak naj-
bardziej w  pamięć zapadała mi 
pierwsza duża rola. Była to ope-
retka „Wielka Księżna Gerolste-
in” J.Offenbacha, a  wystąpiłem 
tam w  roli Fryca. Była to o  tyle 
dla mnie ciekawa i zaskakująca 
sytuacja, że pierwotnie przygo-
towywałem się do innej roli, ale 
na przesłuchaniu zaśpiewałem 
również dwa duety Fryca. I  tak 
się złożyło, że zostałem obsa-
dzony w głównej roli męskiej.

Jeśli w  wolnym czasie nie 
śpiewam, to najchętniej…

… wykańczam dom, w  któ-
rym mieszkamy od roku. Lubię 
czytać, ale ostatnio mam spore 
zaległości w  tym temacie. Poza 
tym staram się spędzać jak naj-
więcej czasu z rodziną, choć przy 
moim trybie pracy czasami zda-
rza się, że nawet w planowo wol-
ny weekend dostaję informację, 
że jest koncert do zaśpiewania, 
bo nagle ktoś zachorował. Paku-
ję wtedy torbę z  odpowiednim 
strojem do samochodu i ruszam 
w trasę. Ostatnio tak niespodzie-
wanie zrobiłem 800 km w jeden 
weekend.

Największe marzenie śpie-
waka operowego to…

- Etat... – oczywiście śmieję 
się, ale to fakt, że etat w  Polsce 
w Operze czy w Teatrze Muzycz-
nym nie jest łatwo dostać. A tak 
na poważnie, chyba najwięk-
szym marzeniem każdego śpie-
waka jest występ na najlepszych 
scenach operowych, a  do takich 
zaliczają się Metropolitan Opera 
czy Teatr La Scala w Mediolanie.

Dziękuję bardzo za rozmo-
wę i życzę powodzenia!

Rozmawiała:
Katarzyna MACIEJEWICZ

ciąg dalszy ze str. 3 Trwa nabór wniosków o dofinansowanie 
w ramach programu ,,Czyste Powietrze”

Warto dbać
o powietrze!

Jakiś czas temu Woje-
wódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej w  Poznaniu ogło-
sił, że pod koniec stycznia 
br. rozpoczęty został nabór 
wniosków o  dofinansowanie 
w  formie dotacji dla bene-
ficjentów uprawnionych do 
najwyższego poziomu dofi-
nansowania (do 69.000 zł).
Beneficjentem może zostać 
osoba fizyczna, która łącznie 
spełnia następujące warunki:
•  jest właścicielem/współwła-

ścicielem budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego lub 
wydzielonego w budynku jed-
norodzinnym lokalu miesz-
kalnego z wyodrębnioną księ-
gą wieczystą,

•  przeciętny miesięczny dochód 
na jednego członka jej gospo-
darstwa domowego wskazany 
w zaświadczeniu wydawanym 
zgodnie z art. 411 ust. 10g usta-
wy – Prawo ochrony środowi-
ska, nie przekracza kwoty: 
a) 900 zł w  gospodarstwie 
wieloosobowym,
b) 1 260 zł w gospodarstwi
 jednoosobowym, lub ma usta-
lone prawo do otrzymywa-
nia zasiłku stałego, zasiłku 
okresowego, zasiłku rodzin-
nego lub specjalnego zasiłku 
opiekuńczego, potwierdzone 
w  zaświadczeniu wydanym 
na wniosek Beneficjenta, 
przez wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta, zawie-
rającym wskazanie rodzaju 
zasiłku oraz okresu, na któ-
ry został przyznany. Zasiłek 
musi przysługiwać w każdym 
z  kolejnych 6 miesięcy kalen-
darzowych poprzedzających 
miesiąc złożenia wniosku 
o wydanie zaświadczenia oraz 
co najmniej do dnia złożenia 
wniosku o dofinansowanie.

Ponadto, w  przypadku 
prowadzenia działalności go-
spodarczej, przez osobę, która 
przedstawiła zaświadczenie 
o  przeciętnym miesięcznym 
dochodzie na jedne-
go członka jej gospo-
darstwa domowego, 
roczny jej przychód, 
z   tytułu prowadzenia 
pozarolniczej działal-
ności gospodarczej za 
rok kalendarzowy, za 
który ustalony został 
przeciętny miesięcz-
ny dochód wskazany 
w  zaświadczeniu, nie 
przekroczył dwu-

dziestokrotności kwoty mini-
malnego wynagrodzenia za 
pracę określonego w rozporzą-
dzeniu Rady Ministrów obo-
wiązującym w  grudniu roku 
poprzedzającego rok złożenia 
wniosku o  dofinansowanie. 
   Osoba fizyczna, która zamierza 
złożyć wniosek o przyznanie naj-
wyższego poziomu dofinanso-
wania do WFOŚiGW, powinna 
uzyskać od wójta, burmistrza 
lub prezydenta miasta (zgodnie 
z miejscem jej zamieszkania) za-
świadczenie o  wysokości prze-
ciętnego miesięcznego docho-
du przypadającego na jednego 
członka jej gospodarstwa domo-
wego albo zaświadczenie o usta-
lonym prawie do otrzymywania 
zasiłku stałego, zasiłku okreso-
wego, zasiłku rodzinnego lub 
specjalnego zasiłku opiekuń-
czego. Zaświadczenie powinno 
być wydane najpóźniej w  dniu 
złożenia wniosku o  dofinanso-
wanie.

Nie jest możliwa korek-
ta wniosku o  dofinansowanie 
(w  rozumieniu § 2 ust. 19 Re-
gulaminu naboru wniosków) 
złożonego w  ramach Części 1 
albo 2 Programu przed dniem 
25.01.2022 r. zmieniająca wa-
runki dofinansowania zgodnie 
z  Częścią 3 programu. Jeżeli 
Wnioskodawca złożył wnio-
sek o  dofinansowanie przed 
dniem 25.01.2022 r., ale nie za-
warł umowy o dofinansowanie, 
może wycofać wniosek i złożyć 
go ponownie na warunkach 
Części 3 programu, z zastrzeże-
niem spełnienia wymogów do-
tyczących terminu rozpoczęcia 
i  zakończenia przedsięwzięcia 
wskazanych w Programie.

Szczegółowe informacje 
o  składaniu i  rozpatrywaniu 
wniosków o  dofinansowanie 
zawarte są w  Regulaminie na-
boru wniosków o  dofinanso-
wanie przedsięwzięć w  formie 
dotacji w  ramach Programu 
Priorytetowego „Czyste Powie-
trze”.  (ugim)
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Czas wydarzeń

Pomimo bardzo trudnych 
warunków pogodowych oraz 
pandemii kolejny raz uczest-
niczyliśmy w Finale Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
30 Finał WOŚP zagrał dla za-
pewnienia najwyższych stan-
dardów diagnostyki i leczenia 
wzroku u dzieci.

W sztabie utworzonym przy 
Zespole Szkół w Odolanowie 
kwestowali uczniowie naszej 
szkoły, Szkoły Podstawowej w 
Świecy oraz Szkoły Podstawo-
wej w Garkach. Wolontariusze 
zbierali pieniądze do tradycyj-
nych puszek w Odolanowie w 
Rynku, na Placu św. Barbary, w 
Garkach i Uciechowie oraz przy 
marketach.

Szefem sztabu była m 
Agnieszka Sacher, a w komisji 
pracowali: Izabela Gąbka, Fran-
ciszek Jasik i Aneta Stybanie-
wicz. Wolontariusze łącznie 
zebrali 16. 546,53zł.

Dziękuję wszystkim wolon-
tariuszom i członkom komisji, 
którzy pomimo ciężkich wa-
runków atmosferycznych i za-
grożenia epidemiologicznego 
zaangażowali się w działania 
na rzecz Fundacji.

Kolejne podziękowania kie-
ruję wszystkim ofiarodawcom, 
którzy przyczynili się do zebra-
nia tak dużej kwoty!

Agnieszka  SACHER

W przedszkolu w Nabyszy-
cach odbył się bal karnawało-
wy. Wszystkie dzieci wraz ze 
swoimi nauczycielkami za-
łożyły piękne kostiumy. Sala 
przedszkolna przerodziła się 

w klub disco. Wspaniała de-
koracja, migające światełka, 
syto zastawiony stół wprawiły 
przedszkolaki w karnawało-
wy nastrój. Dzieci bawiły się 
przednio. Tańcom nie było 
końca.   (miz)

W grupach: „Misie” i „Sło-
neczka” z oddziałów przed-
szkolnych w Gliśnicy  obcho-
dzono ,,Dzień Pizzy”. Z okazji 
tego święta dzieci m.in. poznały 
etapy powstawania pizzy, wy-
mieniły swoje ulubione dodat-

ki, wyjaśniły czym jest pizzeria, 
obejrzały prezentację multime-
dialną dotyczącą obchodzone-
go święta oraz wykonały prace 
plastyczne. Starszaki wykonały 
własnoręcznie pizze, które nie 
tylko wyglądały pięknie, ale 
smakowały znakomicie.  (pau)

Wystąpiły grupy tanecz-
ne Kariny Krawczyk, instruk-
tor z Kreacji Ruchu. Najmłodsi 

uczestnicy to 3-5 latkowie z grup 
tanecznych „Bajkowe pląsy”. De-
biutanckie formacje zaprezento-
wały się w bajecznych układach 
tanecznych. Starsi uczestnicy 
Kariny Krawczyk to grupy, które 
prezentowały styl Hip – Hop oraz 
Jazz Modern.

Nazajutrz scena należała do 
baletnic oraz grupy tańca współ-
czesnego Olgi Kazimierczak. 
Na scenie zaprezentowały się  
min. 4 latki oraz grupy taneczne: 
„Point”, „Plie”, „Releve”, „Jete”. 
Pokazy młodych, obiecujących 
baletnic były przeplatane grupą 
taneczną Tańca Współczesnego 
– „Parallel”. Widowiskowości po-
kazów dodawały stroje taneczne, 
w których prezentowali się tan-
cerze.  (odk)

Wspaniale  prezentuje się 
nowe boisko wielofunkcyjne w 
Uciechowie.

W tym miesiącu dokonano 
odbioru obiektu wielofunkcyj-
nego przy Szkole Podstawowej 
w Uciechowie. Będzie ono mia-

ło charakter ogólnodostępny 
i nieodpłatny w szczególności 
dla dzieci, młodzieży, a tak-
że dorosłych mieszkańców w 
okresie pozalekcyjnym. 

Na nawierzchni boiska 
można zagrać w piłkę nożną, 

ręczną, siatkówkę oraz tenisa. 
Ponadto na płycie boiska usy-
tuowane zostały dwa niepeł-
nowymiarowe boiska do ko-
szykówki. Przy boisku zostały 
zamontowane urządzenia si-
łowni zewnętrznej.  (mw)

Karnawał w Nabyszycach Pizza z Gliśnicy

Boisko w Uciechowie stało się faktem

Całkowity Koszt prac wyniósł 703 328,71 zł brutto. Zadanie 
dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych w kwocie 402 100,27 zł.

Jedni z wolontariuszy WOŚP w Odo-
lanowie.Dzieci z Gliśnicy wykonały także prace plastyczne, oczywiście z pizzą w roli głównej.

Wspaniałe występy grup tanecznych Odolanowskiego Domu Kultury

W walentynkowej scenerii, w Odolanowskim Domu Kultury odbył się widowiskowy dwu-
dniowy pokaz grup tanecznych Odolanowskiego Domu Kultury. Uzdolnieni, pełni pasji, 
tancerze – dzieci i młodzież uczestnicy zajęć tanecznych zaprezentowali na scenie swój 
dorobek artystyczny, który szlifowali w minionym półroczu.

Taniec (nie) jedno ma imię
Wszystkim grupom, instruk-
torkom: Oldze Kazimier-
czak oraz Karinie Krawczyk 
gratulujemy wspaniałych 
wyników. Publiczności oraz 
zaproszonym gościom: za-
stępcy burmistrza GiM Odo-
lanów Janowi Prokopowi, 
radnym GiM Odolanów: 
Zdzisławowi Gertigowi, Ja-
rosławowi Cierpce, radne-
mu Powiatu Ostrowskiego 
Józefowi Wajsowi oraz wie-
loletniej dyrektor ODK Bar-
barze Łyczywek dziękujemy 
za udział w wydarzeniu oraz 
jego ciepły odbiór.

Karanawałowo zrobiło się w przedszkolu w Nabyszycach.

Taniec królował na deskach Odolanowskiego Domu Kultury.

Podziękowanie za udział w 30 
Jubileuszowym Finale WOŚP

Z potrzeby serca
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Wszystkich gości, w  tym: 
wiceburmistrza Jana Prokopa, 
przewodniczącego Rady GiM 
Janusza Szustkiewicza, radną 

GiM Barbarę Cebulską, powi-
tała prezes POAK Maria Skrzy-
pińska wraz z ks. proboszczem 
Tadeuszem Kaczmarkiem. 

Minutą ciszy uczczono pa-
mięć po zmarłym ks. probosz-
czu prałacie Henryku Hołosiu. 

Przewodnicząca podziękowa-
ła wszystkim obecnym na sali 
za przyjęcie zaproszenia oraz 
wszystkim tym, którzy bezin-
teresownie włączyli się w orga-
nizację balu, za okazane serce, 
wsparcie materialne i  finanso-
we na rzecz niesienia pomocy 
osobom potrzebującym, do-
tkniętym chorobą lub innym 
nieszczęściem.

Słowa do zebranych skiero-
wał ks. proboszcz, a  następnie 
zaprosił wszystkich do trady-
cyjnego Poloneza, po którym 
wzniesiono toast za pomyśl-
ność wszystkich obecnych na 
sali. W  czasie balu na uczest-

ników czekały liczne atrakcje. 
Był tort z  fontannami, walc 
z  kwiatami, udziec po zbójnic-
ku, upominki i  niespodzianki. 
Wszyscy bawili się w  bardzo 
ciepłej, życzliwej i rodzinnej at-
mosferze do świtu.

Maria SKRZYPIŃSKA 

W  uroczystym spotkaniu 
wziął udział prezes koła kom-
batantów Bogdan Czubak, 
który wręczył 100-latce  Kom-
batancki Certyfikat Pamięci 
przyzznany przez Wielkopol-
ski Zarząd Wojewódzkiego 
Związku Kombatantów R.P. 

i  Byłych Więźniów Politycz-
nych w  Poznaniu. Popłynęły 
życzenia z  głębi serca oraz 
wyrazy najwyższego uznania, 
owocnej współpracy w  krze-
wieniu i  utrwaleniu pamięci 
o ludziach i ich czynach w wal-
ce o niepodległość Polski.

Nie zabrakło także władz 
samorządowych gminy Sośnie. 
Życzenia składali, m.in.: wójt 
Stanisław Budzik, kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego Jo-
anna Banaszak-Graja, radna 
Mariola Śródka. Wręczyli oni 
także kosze z  kwiatami i  pre-
zentami. Dzięki wnukowi ju-
bilatki i  jego małżonki Iwony 
Baranowskiej Pani Monika 
jest otoczona troskliwą opie-
ką    W trakcie rozmowy z pre-
zesem Bogdanem Czubakiem 

i  samorządowcami 100-latka 
bardzo doceniała te starania. 
Były serdeczne rozmowy na 

różne tematy, w  którycj jubi-
latka wykazywała się doskona-
łą pamięcią i elokwencją.

XXI Bal Charytatywny na Górce za nami – podziękowania dla darczyńców i świetna zabawa

Setna rocznica urodzin Pani Moniki Cierpki

POLONEZPOLONEZ
i... udziec po zbójnickui... udziec po zbójnicku

ŻYCZENIA popłynłyŻYCZENIA popłynły

z głebi SERCz głebi SERC

W sali osiedlowej Odolanów-Górka odbył się XXI 
Bal Charytatywny organizowany przez Parafialny 
Oddział Akcji Katolickiej parafii św. Barbary.

Odbyła się uroczystość z okazji 100 urodzin Pani Mo-
niki Cierpki mieszkającej w Bogdaju. Jubilatka przyjęła 
gości w  domu rodzinnym w  Bogdaju. Jest członkiem 
Koła-Miejsko Gminnego Związku Kombatantów R.P. 
i Byłych Więźniów Politycznych w Odolanowie.

Organizatorzy dzięku-
ją zespołowi muzyczne-
mu „Effect Band” za pięk-
ną i profesjonalną oprawę 
muzyczną, cateringowi
z Wierzbna za bardzo 
smaczne dania. Wszystkim 
za okazane serce, za wspie-
ranie naszej działalności za 
to, że podtrzymujecie nas w 
wierze, że zawsze możemy 
liczyń na Państwa pomoc. 
Serdecznie dziękujemy
w imieniu wszystkich ob-
darowanych do których 
promień dobroci będzie 
przekazany wszystkim za 
wszystko! Bóg zapłać!

Od lewej prezes Bogdan Czubak, wnuk jubilatki, Pani Monika Cierpka, żona wnuka 
Iwona Baranowska, wójt Gminy Sośnie Stanisław Budzik, radna Mariola Śródka, 
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Joanna Banaszak-Graja.

Prezes Akcji Katolickiej przy parafii 
św. Barbary w  Odolanowie, radna kil-
ku kadencji Maria Skrzypińska od lat 
i  to z  wielkim powodzeniem zajmuje 
się działalnością na rzecz ludzi potrze-
bujących pomocy.  Na balu w  tańcu 
z  zastępcą burmistrza Gminy i  Miasta 
Odolanów Janem Prokopem.



7

Zakończono prace przy 
budynku sali gimnastycznej, 
a  tempa nie zwalniają prace 
w  budynku głównym. Zakres 
planowanych do wykona-
nia w  ramach projektu prac 
obejmuje: wykonanie robót 
budowlanych w  zakresie ter-
momodernizacji poprzez 
ocieplenie budynków, wymia-
nę okien, drzwi zewnętrz-
nych, przebudowę systemów 
grzewczych wraz z  wymianą 
i podłączeniem do źródła cie-
pła, montaż systemu wenty-
lacji i  klimatyzacji, instalację 

OZE w  modernizowanych 
energetycznie budynkach, 
wymianę oświetlenia na ener-
gooszczędne, instalację sys-
temów chłodzących, montaż 
systemu monitorowania i  za-
rządzania energią, wynikają-
cych z PFU oraz dokumentów 
dodatkowych (audyt energe-
tyczny, audyt oświetleniowy, 
ekspertyza ornitologiczna 
i chiropterologiczna.

Ponadto wykonanie robót 
budowlanych w  zakresie re-
montu i  przebudowy budynku 
szkoły oraz budynku sali gim-
nastycznej w  celu dostosowa-
nia obiektu dla osób niepeł-
nosprawnych dostosowania 
do obowiązujących przepisów 
przeciwpożarowych oraz sa-
nitarnych i  bhp, wynikających 
z PFU oraz dokumentów dodat-
kowych (audyt energetyczny, 
audyt oświetleniowy, eksperty-
za ornitologiczna i  chiroptero-
logiczna).

Przewidziany termin za-
kończenia prac to koniec maja 
br.  (sob)

    WEJRZENIA  

Raport  „Dzwonka Odolanowskiego” z  remontu Zespołu Szkół  Ogólnokształcących

Trwa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Odolanowie realizowana w ramach partnerskiego projektu jest „Ter-
momodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu 
Ostrowskiego - etap II”.

MAJ MAJ nowenowe PRZYNIESIEPRZYNIESIE 
(w budynku ZSO)(w budynku ZSO)
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O  W y s p a c h  O w c z y c h  z  p i e r w s z e j  r ę k i  w  O d o l a n o w s k i m  D o m u  K u l t u r y

ODOLANOWIANKA
na WYSPACH
W niedzielę 13 lutego w Odolanowskim Domu Kultury goszczo-
no niecodziennego gościa. Prosto – jak to niektórzy mówią 
– z  „końca świata”, czyli z  Wysp Owczych do rodzinnego 
miasta przybyła Sabina POULSEN.

ODOLANOWIANKAODOLANOWIANKA
na WYSPACHna WYSPACH
W niedzielę 13 lutego w Odolanowskim Domu Kultury goszczo-
no niecodziennego gościa. Prosto – jak to niektórzy mówią 
– z  „końca świata”, czyli z  Wysp Owczych do rodzinnego 

Pani Sabina podczas trzy-
godzinnego spotkania wyczer-
pująco opowiadała o  życiu na 
archipelagu na Morzu Norwe-
skim, wspominała trudne i pięk-
ne chwile na Wyspach Owczych, 
wyjaśniała też, dlaczego czuje 
się tam aż tak dobrze oraz pre-
zentowała swoją pierwszą książ-
kę – przewodnik turystyczny po 
Wyspach Owczych. Po ciekawej 
zdjęciowej prezentacji Farelka 
cierpliwie odpowiadała na pyta-
nia publiczności, którą ciekawiło 
to niezwykłe miejsce.

Jak się żyje na wyspać 
Owczych? Odolanowianka opo-
wiada: „Żyje się bardzo blisko 
natury. Tak naprawdę wiele rze-
czy dyktuje nam pogoda, która 
jest bardzo zmienna, kapryśna. 
Potrafi zmieniać się z minuty na 
minutę. Jest przepięknie, tak że 
aż mam gęsią skórkę, gdy wyglą-
dam przez okno i  widzę ośnie-
żone szczyty, które odbijają się 
w  granatowej toni fiordu. A  po-
tem przychodzi śnieżyca, wście-
kle wieje wiatr, i znów wychodzi 
słońce. Z  naturą się nie walczy. 
Farerzy to wiedzą. Na początku 
denerwowałam się, że są tacy 
cierpliwi. A ja jestem dziewczyną 
z  Wielkopolski. Musi być teraz! 
Natychmiast! A  oni uśmiechają 
się i  mówią: „buja” – czyli „cze-
kaj”. Nie znoszę tego słowa. A oni 
tłumaczą: „Wyobraź sobie nie 
mieliśmy kiedyś tuneli, dróg. Nie 
można było zaplanować weeken-
du. Czekaliśmy i żyliśmy pogodą. 
To ona decydowała co będziemy 
robić”.

Pani Sabina na Wyspach 
żyje już 16 lat i  dobrze jej tam: 
„Mam pracę i swoje pasje. Choć 
to nieprawda, że w  Skandyna-
wii pieniądze spadają z  nieba, 
to jak ma się tu pracę, nie trzeba 
martwić się o byt. A na Wyspach 
Owczych bezrobocia praktycznie 
nie ma. Wszyscy pracują. Nie ma 
też przestępczości. A  choć życie 
mi tu się parę razy waliło, to za-
wsze się jakoś podnosiłam i czuję 
się dziś mocniejsza. Przeżyłam 
rozwód, kupiłam dom. Trzy lata 
temu ten dom mi się doszczętnie 
spalił. Zostałam w jednym ubra-
niu, z dwójką dzieci i bez dachu 
nad głową”.

Jak potoczyło się jej dalsze ży-
cie w tym nieszczęściu? Ze łzami 
w  oczach wspomina: „Doświad-
czyłam ogromnej solidarności 
i  wsparcia ze strony sąsiadów, 
ale też i kompletnie obcych ludzi. 
Wyspy Owcze mają w  sumie 52 
tysiące mieszkańców. Z tego po-

łowa jest w sto-
licy. Ja miesz-
kam w  małej 
miejscowości, 
gdzie wszy-
scy wszystko 
o  sobie wie-
dzą. Jesz-
cze dymiły 
z g l i s z c z a 
m o j e g o 
domu, gdy 
ludzie się 
skrzyknę-
li i  nim 
zdążyłam 
w y j ś ć 
z  szoku, 
miałam 
z o r g a -
n i z o -
w a n ą 
p o m o c . 
Obcy ludzie 
podjeżdżali i  dawali 
mi pieniądze. Przenio-
słam się z  dziećmi do 
domu mojego partne-
ra i  rano nie mogłam 
otworzyć drzwi, bo 
ktoś przywiózł duże 
torby z  rzeczami dla 
moich dzieci. Pomagały mi 
władze samorządowe. Szybko 
stanęłam na nogi. Postawiłam 
nowy dom, a obok domek letni-
skowy, który wynajmuję tury-
stom. Bo postanowiłam, że będę 
silniejsza. Założyłam firmę tury-
styczną, oprowadzam wyciecz-
ki i  indywidualnych turystów, 
organizuję noclegi i czuję, że je-
stem tu u siebie.”

J a -
k i m i 
j e s z -
c z e 
ludź-
mi są 
Fare-
r z y ? 
„To do-
brzy lu-
dzie, ale 
n i e 

nazwałabym ich „szczerymi”. 
Tu się z  reguły nie mówi niko-

mu wprost czegoś niemiłego. 
I taka „nieszczerość” ma sens. 
W  małej społeczności łatwo 
się pokłócić, a przecież ci lu-
dzie są skazani na swoje to-

warzystwo. Nie można uciec, 
udawać, że się nie znamy. 

Trzeba ze sobą żyć, robić intere-
sy, pomagać, spotykać się w ko-

ściele, urzędzie, sklepie.” 

Katarzyna
MACIEJEWICZ

Wywiad z  Sabiną Poul-
sen będzie można przeczytać 
w  marcowym, świątecznym 
numerze  ,,Dzwonka Odolanow-
skiego. 

Autorce książki gratulował dyrektor Odolanowskiego Domu Kultury Janusz Lizurej.
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Badanie odbędzie się 
w „Domu Senior +“ w Odolano-
wie przy ul. Dworcowej 2 ( bu-
dynek dworca PKP). Rejestracja 
pod nr tel.: 62 620 0881 – Urząd 
Gminy i Miasta Odolanów Wy-
magane są następujące dane: 
imiona i  nazwisko, nr PESEL, 

adres zamieszkania i  nr te-
lefonu. Decyduje kolejność 
zgłoszeń. Do badania można 
przystąpić raz na 24 miesiące, 
w związku z czym osoby, które 
w  zeszłym roku przystąpiły do 
badania, nie mogą wziąć po-
nownie w nim udziału.  (ugim)

Burmistrz Gminy i Miasta 
Odolanów Marian Janicki wraz 
z zastępcą burmistrza Janem 
Prokopem, radnymi Grzego-
rzem Fleischerem i Janem Ko-
walskim - również strażakiem, 
inspektor Elżbietą Bryjak, ko-
mendantem gminnym Dariu-
szem Kmiecikiem oraz redak-
torem naczelnym Dzwonka 

Odolanowskiego Piotrem Mło-
czyńskim, uczestniczyli  przy 
efektownej eskorcie strażaków, 
w uroczystym przekazaniu sa-
mochodu gaśniczego – lekkiego 
marki Mercedes-Benz lokalnej 
jednostce OSP w Świecy II. 

Kluczyki do samochodu 
odebrał prezes OSP w Świecy II 
Krzysztof Nawroth.  (p)

    ROZMAITOŚCI   

Uwaga mieszkańcy Gminy i Miasta Odolanów! O S P  w  Ś w i e c y  I I  o t r z y m a ł a  s a m o c h ó d  g a ś n i c z y

GŁOWAGŁOWA
i SZYJAi SZYJA  
do... badaniado... badania

W strażackimW strażackim

KRĘGUKRĘGU

Aby przystąpić do badania 
należy spełnić trzy kryteria:
• być w wieku 40- 65 lat,
•  zamieszkiwać wojewódz-

two wielkopolskie,
•  być w  grupie podwyższone-

go ryzyka (palące papierosy, 
nadużywające alkoholu, po-
dejmujące się ryzykownych 
zachowań seksualnych (wi-
rus HPV) lub z nowotworem 
głowy lub szyi w wywiadzie 
rodzinnym)

lub
•  osoby, u  których przez ostat-

nie trzy tygodnie utrzymują 
się niepokojące dolegliwości 

laryngologiczne, do których 

zaliczamy:
-  pieczenie języka, niegojące 

się owrzodzenie, czerwone 
lub białe naloty w jamie ust-
nej,

-   ból gardła (niezwiązany 
z infekcją bakteryjną),

-   przewlekła chrypa (niezwią-
zana z  infekcją bakteryjną), 
ból w  trakcie połykania 
oraz/lub problemy z połyka-
niem,

-  guz na szyi,
-   jednostronna niedrożność 

nosa oraz/lub krwawy wyciek 
z nosa. 
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Medale zawodników ZUKS ,,Bartosz” Odolanów w Mistrzostwach 
Wielkopolski w Zapasach - fotoreportaż

MŁODZI mocarzeMŁODZI mocarze
na MATACHna MATACH
Zawodnicy Zapaśniczego Uczniowskiego Klubu Sportowego  ,,Bar-
tosz” w Odolanowie  z wielkim powodzeniem  rywalizowali w Mi-
strzostwach Wielkopolski w  zapasach w   stylu wolnym. W zawo-
dach uczestniczyło ponad 100 zawodników i zawodniczek  
reprezentujących 9 klubów z naszego województwa. 
W kategorii młodzików  do 62 kg Marcin Sówka zajął trze-
cie miejsce, jeszcze lepiej wyglądali na matach w  Kro-
toszynie najmłodsi adepci zapasów w  odmianie mini. 
W kategorii wagowej 61 kg triumfowała Kinga Wojcie-
chowska, w kat. 24 kg drugi był Adam Wojciechow-
ski, a na trzecim stopniu podium stawali: 28 kg – 
Hanna Szewczyk, 36 kg – Filip Deresiński i 38 kg 
Dawid Nowak. 
Młodych zapaśników prezentujemy na naszych zdję-
ciach. Na jednym z  nich widoczny jest trener Krzysztof 
Krawczyk.

strzostwach Wielkopolski w  zapasach w   stylu wolnym. W zawo-
dach uczestniczyło ponad 100 zawodników i zawodniczek  
reprezentujących 9 klubów z naszego województwa. 
W kategorii młodzików  do 62 kg Marcin Sówka zajął trze-
cie miejsce, jeszcze lepiej wyglądali na matach w  Kro-
toszynie najmłodsi adepci zapasów w  odmianie mini. 
W kategorii wagowej 61 kg triumfowała Kinga Wojcie-
chowska, w kat. 24 kg drugi był Adam Wojciechow-

Młodych zapaśników prezentujemy na naszych zdję-
ciach. Na jednym z  nich widoczny jest trener Krzysztof ciach. Na jednym z  nich widoczny jest trener Krzysztof 
Krawczyk.
ciach. Na jednym z  nich widoczny jest trener Krzysztof 
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Patryku gratuluję, jesienią 
tego roku rozpocząłeś przygo-
dę z bilardem, a już w grudniu 
odniosłeś pierwszy sukces – 
piąte miejsce w czwartej edycji 
Wojewódzkiej Młodzieżowej 
Ligii Bilardowej w Zdunach. 
Można powiedzieć, że już „zła-
pałeś bakcyla”? 

- Myślę, że tak właśnie jest. 
Cała historia zaczęła się od 
podglądania graczy na YouTu-
be, a później sam zacząłem grać 
w szkole. Już od pierwszego 
treningu polubiłem bilard. 

„Apetyt rośnie w miarę je-
dzenia…” – przygotowujesz 

się już do kolejnych zawodów? 
Jakie wyzwanie czekają cię w 
nowym roku? Jak się będziesz 
do nich przygotowywać?

- Jeszcze dokładnie nie 
wiem, kiedy będę mógł znów 
spróbować swoich umiejętno-
ści przy stole bilardowym, ale 
jeśli tylko będzie taka okazja, to 

na pewno spróbuję. Gram w tę 
grę, jeśli tylko mam taką moż-
liwość – przed lekcjami jak i po 
nich. 

Bilard to sport… - według 
ciebie jaki?  Każdy może w nie-
go grać?

- Jest to gra, która wymaga 
dużo koncentracji, trochę spo-
koju, cierpliwości i wytrwało-
ści. Takie cechy potrzebne są 
zawodnikom w wielu innych 
grach, w których potrzebne jest 
opanowanie emocji.

Próbowałeś zarazić swoją 
pasją kogoś z rodziny czy zna-
jomych? Kogo ci się udało prze-
konać do tego sportu?

- Moim zainteresowaniem 
do gry próbuję zarazić moich 

kolegów i kuzynów. Zobaczy-
my, może również „złapią bak-
cyla”?

  
Czym zajmujesz się w cza-

sie wolnym? Jakie masz hobby? 
Oczywiście oprócz bilardu! 

- W czasie wolnym zajmuję 
się moimi kochanymi pieska-

mi, tresuję, aby były posłusz-
ne. A oprócz tego gram w piłkę 
nożną oraz tenisa ziemnego 
i stołowego. Lubię też jeździć 
na rowerze i na rolkach, a zimą 
uwielbiam jazdę na nartach.

Wiesz już, kim chcesz zo-
stać w przyszłości? 

- Jeszcze nie wiem, kim do-
kładnie chciałbym zostać, bo 
mam wiele pomysłów. Biorę pod 
uwagę zawód elektryka, mecha-
nika, fotografa czy człowieka in-
teresu (śmiech). Życie pokaże!

Dziękuję za rozmowę i ży-
czę powodzenia!

Rozmawiała:
Katarzyna MACIEJEWICZ

    SPORT  

„BAKCYL”„BAKCYL”
na... KIJUna... KIJU

o swojej nowej pasji i pierwszych sukcesach w bilardzie opowiada dwuna-
stoletni Patryk MAMOT z Odolanowa
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Numer Wniosku o dofi nansowanie:  Edycja3PGR/2021/1405/PolskiLad
Data wpływu Wniosku do Banku:  2022-02-08

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Programu Inwestycji Strategicznych

I. Dane Wnioskodawcy
Nazwa Wnioskodawcy: Gmina i Miasto Odolanów
Adres:
Ulica: RYNEK
Nr budynku: 11
Nr lokalu:
Kod pocztowy: 63-430
Miejscowość: ODOLANÓW
Województwo: wielkopolskie
Powiat: OSTROWSKI
Gmina: ODOLANÓW
REGON: 250855127
NIP: 6222731888

II. Dane personalne osoby upoważnionej do kontaktu
Imię: Dominik
Nazwisko: Sobczak
Telefon: 626 200 864
Adres e-mail: dominik.sobczak@odolanow.pl

III. Przedmiot inwestycji
Limity dla wniosku: 2.000.000,00

Kod TERYT Wnioskodawcy: 3017033

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura kulturalna, Infrastruktura społeczna

Nazwa inwestycji: Przebudowa wiaty na budynek Sali Wiejskiej wraz z  jej 
rozbudową o zaplecze gospodarcze

Opis inwestycji: Przebudowa istniejącej wiaty na budynek sali wiejskiej 
w  zabudowie wolnostojącej, w  technologii szkieletowo – murowanej, nie-
podpiwniczony, jednokondygnacyjny. Podstawowe parametry: powierzchnia 
zabudowy sali wyniesie 161,13 m2, powierzchnia użytkowa 122,95 m2, kubatu-
ry 637,00 m3, długość 22,05m, szerokość 8,18m, wysokość budynku 4,89 m. 
Budynek wyposażony w instalację oświetlenia wewnętrznego i zewnętrzne-
go, instalację gniazd i zasilania, instalację uziemienia, połączeń wyrównaw-
czych, instalacja odgromowa, instalację ogrzewania i technologię kotłowni, 
instalację wodociągową, instalację kanalizacji sanitarnej, instalację gazu, 
instalację wentylacji mechanicznej. W  budynku wydzielone 3 strefy: ogól-
nodostępnawielofunkcyjna sala wiejska, część toalet ogólnodostępnych 
(dostępność z Sali i zewnątrz budynku), strefa gospodarcza z magazynem. 
Zadanie realizowane będzie w miejscowości Baby, która sąsiaduje z miej-
scowością TarchałyWielkie gdzie funkcjonowało PGR co zostało potwierdzo-
ne zaświadczeniem z  KOWR. Większość gruntów wsi Baby zlokalizowana 
jest ewidencyjnie w  obrębie Tarchał Wielkich. Z  wybudowanej nowocze-
snej infrastruktury, wyposażonej m.in. w wentylację mechaniczną korzystać 
będą wszyscy mieszkańcy wsi Tarchały Wielkie, co przyczyni się do wzrostu 
świadczonych usług rekreacyjnych,poprawy warunkówspędzania wolnego 
czasu, co wpłynie na wzrost poziomu ich życia. Dodatkowo mieszkańcy wsi 
Baby pracowali w PGR zlokalizowanym w Tarchałach Wielkich a dzieci ze wsi 
Baby uczęszczają do szkoły w Tarchałach Wielkich.

Oświadczamy, że rozpoczęcie postępowania zakupowego nastąpi w ter-
minie do 6 miesięcy od daty udostępnienia Wstępnej promesy: Tak

Przewidywany okres realizacji Inwestycji: Do 12 miesięcy

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2023-07-31

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 1.165.000,00

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 24.000,00

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 2,06 %

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 1.141.000,00

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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O B W I E S Z C Z E N I E  W Ł A S N E

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odo-
lanowie informuje, że na przełomie marca i kwietnia 2022 
roku będzie wydawana żywność w  ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 Podpro-
gram 2021.

Z  pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i  ro-
dziny będące w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kry-
terium określone w  art. 7 ustawy o  pomocy społecznej 
i  których dochód nie przekracza  220%  kryterium docho-
dowego uprawniającego do korzystania z  pomocy spo-
łecznej tj. 1.707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej 
i 1.320,00 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby chętne do skorzystania z tej formy pomocy, zapra-
szamy do zgłaszania się pod numerem telefonu: 62 733 37 
73 w celu uzyskania informacji o dostarczeniu niezbędnych 
dokumentów do weryfikacji wynagrodzeń za miesiąc sty-
czeń 2022 roku oraz skierowania do wydawania żywno-
ści.

Osoby zainteresowane prosimy o  zgłaszanie się 
od 14 do 28 lutego 2022 r.
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Numer Wniosku o dofi nansowanie:  Edycja3PGR/2021/1547/PolskiLad
Data wpływu Wniosku do Banku:  2022-02-08

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Programu Inwestycji Strategicznych

I. Dane Wnioskodawcy
Nazwa Wnioskodawcy: Gmina i Miasto Odolanów
Adres:
Ulica: RYNEK
Nr budynku: 11
Nr lokalu:
Kod pocztowy: 63-430
Miejscowość: ODOLANÓW
Województwo: wielkopolskie
Powiat: OSTROWSKI
Gmina: ODOLANÓW
REGON: 250855127
NIP: 6222731888

II. Dane personalne osoby upoważnionej do kontaktu
Imię: Dominik
Nazwisko: Sobczak
Telefon: 626 200 864
Adres e-mail: dominik.sobczak@odolanow.pl

III. Przedmiot inwestycji
Limity dla wniosku: 5.000.000.00

Kod TERYT Wnioskodawcy: 3017033

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura edukacyjna

Nazwa inwestycji: Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Tarcha-
łach Wielkich gm. Odolanów

Opis inwestycji: Budowa 4 – oddziałowego przedszkola przy Szkole Pod-
stawowej w Tarchałach Wielkich poprzez: wykonanie budynku przedszko-
law konstrukcjimurowanej o pow.użytkowejca 885 m2 wraz z niezbędnymi 
instalacjami (wodociągową, sanitarną, grzewczą, wentylacji mechanicznej, 
gazową, elektryczną, teletechniczną), budowa placu zabaw, budowę parkin-
gu (o pow. ca 350 m2), budowę chodników (o powierzchni około 250m2), 
utwardzenia w zakresie drogi wewnętrznej (o powierzchni około 200m2), bu-
dowę zjazdu z ul. Szkolnej (o powierzchni ok 40m2), zarurowanie rowu melio-
racyjnego o długości około 7m, budowę ogrodzenie terenu (około 250mb). 
Zadanie realizowane będzie w  miejscowości Tarchały Wielkie, w  której 
funkcjonowało PGR co zostało potwierdzone stosownym zaświadczeniem 
z  KOWR. Miejscowość Tarchały Wielkie jest dynamicznie rozwijającym się 
obszarem na terenie Gminy i Miasta Odolanów z szybkim przyrostem nowo 
budowanych domów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie plano-
wanej inwestycji. Analizy dokonane przez wnioskodawcę wskazały, iż w celu 
zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców w zakresie usług opie-
kuńczych, edukacyjnych niezbędna jest budowa 4 – oddziałowego przed-
szkola. W chwili obecnej wielu mieszkańców Tarchał Wielkich dowozi swoje 
dzieci do innych placówek oświatowych, natomiast realizacja zadania wpły-
nie na wzrost jakości świadczonych usług społeczno – edukacyjnych, wzrost 
atrakcyjności i konkurencyjności wsi popegeerowskich, co wpłynie bezpo-
średnio na poprawę warunków życia.

Oświadczamy, że rozpoczęcie postępowania zakupowego nastąpi w ter-
minie do 6 miesięcy od daty udostępnienia Wstępnej promesy: Tak

Przewidywany okres realizacji Inwestycji: Powyżej 12 miesięcy

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2023-10-31

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 5.102.000,00

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 102.000,00

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 2,00 %

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 5.000.000,00

Numer Wniosku o dofi nansowanie:  Edycja2/2021/3315/PolskiLad
Data wpływu Wniosku do Banku:  2022-02-08

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Programu Inwestycji Strategicznych

I. Dane Wnioskodawcy
Nazwa Wnioskodawcy: Gmina i Miasto Odolanów
Adres:
Ulica: RYNEK
Nr budynku: 11
Nr lokalu:
Kod pocztowy: 63-430
Miejscowość: ODOLANÓW
Województwo: wielkopolskie
Powiat: OSTROWSKI
Gmina: ODOLANÓW
REGON: 250855127
NIP: 6222731888

II. Dane personalne osoby upoważnionej do kontaktu
Imię: Dominik
Nazwisko: Sobczak
Telefon: 626 200 864
Adres e-mail: dominik.sobczak@odolanow.pl

III. Przedmiot inwestycji
Limity dla wniosku: 5.000.000.00

Kod TERYT Wnioskodawcy: 3017033

Obszar inwestycyjny: Kanalizacja deszczowa

Nazwa inwestycji: Budowa systemu odprowadzającego wody opadowe 
z terenów przemysłowych - uporządkowanie gospodarki wodami opadowy-
mi na terenach przemysłowych w Odolanowie

Opis inwestycji: Budowa systemu odwodnienia terenów przemysłowych 
zlokalizowanych wzdłuż ul. Krotoszyńskiej, Fabrycznej i Leśnej w Odolano-
wie oraz zlewni drogowej projektowanej na terenie strefy w zlewni projekto-
wanychkanałów deszczowychpoprzez:

•  budowę sieci kanalizacji deszczowej ciśnieniowej z grawitacyjnymi odcin-
kami odpływowymi o  łącznej długości ca 792,18 mb do wylotów i  zbior-
ników retencyjno-chłonnych o  średnicy: kanał ciśnieniowy PE Dz315 L= 
236,16 mb, kanał ciśnieniowy PE Dz280 L= 203,68 mb, kanał ciśnieniowy 
PE Dz225 L= 90,56 mb, kanał ciśnieniowy PE Dz200 L= 220,78 mb, kanał 
ciśnieniowy PE Dz160 L= 8,36 mb, kanał ciśnieniowy PE Dz110 L= 4,64 mb, 
kanał grawitacyjny PE Dz315 L= 4,00 mb, kanał grawitacyjny PE Dz200 L= 
24,00 mb.

•  budowę zbiorników retencyjno-chłonnych o  konstrukcji ażurowej z  tzw. 
„skrzynek rozsączających" z odprowadzeniem wody do gruntu o pojemno-
ści: ZR1- 181,44 m3, ZR-2- 216,0 m3, ZR3- 99,36 m3.

•  budowę wylotu kanalizacji deszczowej do stawu bezodpływowego z prze-
budową elementów stawu takich jak mnich

Oświadczamy, że rozpoczęcie postępowania zakupowego nastąpi w ter-
minie do 6 miesięcy od daty udostępnienia Wstępnej promesy: Tak

Przewidywany okres realizacji Inwestycji: Do 12 miesięcy

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2023-06-30

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 3.100.000,00

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 465.000,00

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 15,00 %

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 2.635.000,00

    OBWIESZCZENIE  
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Numer Wniosku o dofi nansowanie:  Edycja2/2021/3336/PolskiLad
Data wpływu Wniosku do Banku:  2022-02-08

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Programu Inwestycji Strategicznych

I. Dane Wnioskodawcy
Nazwa Wnioskodawcy: Gmina i Miasto Odolanów
Adres:
Ulica: RYNEK
Nr budynku: 11
Nr lokalu:
Kod pocztowy: 63-430
Miejscowość: ODOLANÓW
Województwo: wielkopolskie
Powiat: OSTROWSKI
Gmina: ODOLANÓW
REGON: 250855127
NIP: 6222731888

II. Dane personalne osoby upoważnionej do kontaktu
Imię: Dominik
Nazwisko: Sobczak
Telefon: 626 200 864
Adres e-mail: dominik.sobczak@odolanow.pl

III. Przedmiot inwestycji
Limity dla wniosku: 65.000.000,00

Kod TERYT Wnioskodawcy: 3017033

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura wodno-kanalizacyjna, Odnawialne źródła 
energii

Nazwa inwestycji: Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na tere-
nie Gminy i Miasta Odolanów w m. Kaczory, Tarchały Wielkie – etap I

Opis inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV 
o dł. ok. 12,5 km, kanalizacji tłocznej z PE ok 7,5 km, ok.430 szt. przyłączy 
kanalizacyjnych z rur PCV o dł. ok. 2,5 km, budowa przepompowni – 13 szt., 
przebudowę sieci wodociągowej z  azbestowo – cementowej na sieć PCW 
o dł. ok. 1,7 km wraz z przyłączami o dł. ca 0,6 km, odtworzenie nawierzchni 
asfaltowej dł. ok 7 km, rozbudowę oczyszczalni ścieków w Raczycach z 750 
m3/d do 1500 m3/d, budowa farmy PV o mocy 0,5 MW. Sieć kanalizacji dla 
RLM – 1421.

Oświadczamy, że rozpoczęcie postępowania zakupowego nastąpi w termi-
nie do 6 miesięcy od daty udostępnienia Wstępnej promesy: Tak

Przewidywany okres realizacji Inwestycji: Powyżej 12 miesięcy

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2025-07-31

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 51.800.000,00

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 7.770.000,00

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 15,00 %

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 44.030.000,00

Numer Wniosku o dofi nansowanie:  Edycja2/2021/3039/PolskiLad
Data wpływu Wniosku do Banku:  2022-02-08

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Programu Inwestycji Strategicznych

I. Dane Wnioskodawcy
Nazwa Wnioskodawcy: Gmina i Miasto Odolanów
Adres:
Ulica: RYNEK
Nr budynku: 11
Nr lokalu:
Kod pocztowy: 63-430
Miejscowość: ODOLANÓW
Województwo: wielkopolskie
Powiat: OSTROWSKI
Gmina: ODOLANÓW
REGON: 250855127
NIP: 6222731888

II. Dane personalne osoby upoważnionej do kontaktu
Imię: Dominik
Nazwisko: Sobczak
Telefon: 626 200 864
Adres e-mail: dominik.sobczak@odolanow.pl

III. Przedmiot inwestycji
Limity dla wniosku: 30.000.000,00
Kod TERYT Wnioskodawcy: 3017033
Obszar inwestycyjny: Infrastruktura drogowa
Nazwa inwestycji: Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta 
Odolanów
Opis inwestycji: Budowa 7 dróg na terenie Gminy i Miasta Odolanów o łącz-
nej długość ca 2,888 km:
1.  Przebudowa drogi gminnej nr 796398P Kaczory – Odolanów: wykonanie na-

wierzchni bitumicznej o szer. 5,0 m na odcinku ca 0,555 km, wykonanie obu-
stronnych poboczy z kruszywa łamanego, wykonanie przejścia dla pieszych 
w  ciągu chodnikowym, wykonanie oznakowania poziomego i  pionowego, 
wykonanie zabezpieczeń gazociągów wysokiego ciśnienia przecinających po-
przecznie projektowaną drogę m.in. gazociąg Baltic Pipe.

2.  Przebudowa drogi gminnej nr 796389P ul. Brzozowej w Gliśnicy: wykonanie 
nawierzchni jezdni z kostki betonowej o szer. 5m dł. ca 0,352 km, utwardzenie 
zjazdów do posesji kostką betonową, Umocnienie poboczy tłuczniem, Odwod-
nienie powierzchniowe.

3.  Przebudowa drogi gminnej nr 796320P ul. Krótkiej w Odolanowie: ułożenie na 
istniejącej naw. asfaltowej drogi warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 
i warstwy ścieralnej na dł. 0,327km, szer. 5,00 - 5,20m, ułożenie nawierzchni 
chodników i wjazdów do posesji z kostki betonowej, odwodnienie powierzch-
niowe do istniejącej kanalizacji sanitarnej,

4.  Przebudowa drogi gminnej nr 796335P ul. Polnej w  Odolanowie: ułożenie 
na istniejącej naw. asfaltowej drogi warstwy wyrównawczej z betonu asfalto-
wego i warstwy ścieralnej na dł. 0,314km, szer. drogi 4,00 - 6,80m, ułożenie 
nawierzchni chodników i  wjazdów do posesji z  kostki betonowej, ułożenie 
ścieków przykrawężnikowych z kostki betonowej do istniejących kratek wpu-
stowych.

5.  Przebudowa drogi gminnej nr 796285P ul. Leśnej w Bonikowie: wykonanie 
nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szer. 4m i dł. 0,160 km wraz z utwar-
dzeniem asfaltem wjazdów do posesji i umocnieniem poboczy tłuczniem dro-
gowym.

6.  Przebudowa drogi gminnej nr 796368P ul. Polnej w  Bonikowie: wykona-
nie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szer. 4m i dł. 0,580km wraz 
z utwardzeniem asfaltem wjazdów do posesji i umocnieniem poboczy tłucz-
niem drogowym. 7. Przebudowa i  rozbudowa drogi gminnej nr 796285P ul. 
Granowieckiej w Świecy II: wykonanie nawierzchni bitumicznej o szer. 4,0 m 
na odcinku o dl ca 0,600 km, wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa 
łamanego, wykonanie zjazdów i dojść do furtek z betonowej kostki brukowej 
(działki zabudowane), wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego (działki nieza-
budowane), wykonanie oznakowania pionowego, wykonanie usunięcia kolizji 
z kablem telekomunikacyjnym.

Oświadczamy, że rozpoczęcie postępowania zakupowego nastąpi w termi-
nie do 6 miesięcy od daty udostępnienia Wstępnej promesy: Tak
Przewidywany okres realizacji Inwestycji: Powyżej 12 miesięcy
Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2024-05-31
Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 4.500.000,00
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 450.000,00
Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 10,00 %
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 4.050.000,00



15  ROZRYWKA  

Krzyżówka

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą hasło.

Rozwiązanie krzyżówki z nr 012022 – hasło:  FERIE
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Ś w i ę t y  W a l e n t y  „ o d w i e d z i ł ”  u c z n i ó w  S z k o ł y  P o d s t a w o w e j  w  G a r k a c h

Oj tak, w tym dniu było sympatycznie, słodko i radośnie, a w klasach 
przeważał kolor czerwony. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie karte-
czek, które są dowodem miłości lub przyjaźni.

CZERWONO nam,
czyli WALENTYNKI

D l a t e -
go, chcąc 
p o ś r e d -
n i c z y ć 
w wy-
m i a n i e 
tych mi-
łych słów, 

uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej w Garkach uruchomili 
akcję pt. „Poczta walentynko-
wa”.  Zebrane kartki zostały 
przekazane adresatom w po-
niedziałek 14 lutego.

Tego dnia w klasach od-
były się również za-

bawy, tańce oraz 
występy wokalne, 
podczas których 
uczniowie z chę-
cią zaprezento-
wali swoje zdol-
ności muzyczne 
w piosenkach 
o miłości. W 
klasie czwar-

tej wybrano – przez tajne 
głosowanie - najsympa-
tyczniejszą koleżankę i 
najsympatyczniejszego 
kolegę. Ten zaszczytny 
tytuł przypadł Lenie i 
Mikołajowi. 

W Walentynki 
było niesamowicie 
słodko i to nie tyl-
ko za sprawą czer-
wonych lizaków 
czy innych słodko-
ści. Drobne słowa 
i gesty sprawiły, że 
dzień naprawdę na-
leżał do bardzo uda-
nych.  (kam)
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