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Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć 
mieszkańcom Ziemi Odolanowskiej najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
pogody ducha i miłych chwil.  

Niech tegoroczne Święta Wielkanocne przepełnione będą jakże upra-
gnionym  pokojem, miłością i odpoczynkiem w gronie najbliższych oraz 
tych, których zaprosimy do naszych stołów, nie zapominając o uchodźcach 
wojennych z Ukrainy.

Niech radosne Alleluja będzie dla Was ostoją zwycięskiej miłości i nie-
złomnej wiary, pogoda ducha, towarzyszy Wam w trudzie każdego dnia, 
a radość serca w czasie zasłużonego odpoczynku.

Najserdeczniejsze życzenia wielkanocne składają:
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Tegoroczna wiosna przyszła wyjątko-
wo wcześnie, rolnicy już rozpoczęli prace 
związane z uprawą roli.  Niestety, niektórzy 
nadal wypalają suche trawy na łąkach i przy-
drożnych rowach. W związku z tym strażacy 
zarówno ci z PSP w Ostrowie Wlkp. jak i ci 
z  OSP działający na terenie gminy Odola-
nów, gorąco apelują do rolników i  działko-
wiczów, o nie wypalanie traw i nieczystości. 

Wypalanie jest tszkodliwe dla środowi-
ska naturalnego i zabronione przez Ustawę 

o Ochronie Przyrody. W związku z tym prosi 
się wszystkich o  przestrzeganie powyższe-
go apelu. Wypalając trawy rolnicy narażają 
się  na utratę dopłat unijnych, karę grzyw-
ny do pięciu tys. zł. lub areszt. W  ostatnim 
czasie doszło do wzmożonego szeregu po-
żarów nieużytków rolnych a  także poszycia 
leśnego. Do jednego z groźniejszych doszło 
w  miejscowości Konradów (gm. Sośnie) 
gdzie z  ogniem walczyło sześć zastępów 
straży pożarnej w  tym ochotnicy z  JRG 
w Tarchałach Wielkich. Pożar strawił obszar 
o powierzchni  około 3 hektarów.  (hw)

Z  Klubu Rodzina CIS przewieziono do 
Schroniska dla Kobiet i Dzieci przy ul. Gał-
czyńskiego w Łodzi pełnego busa produktów 
dla uchodźców z Ukrainy. Dary zgromadzo-
ne zostały w  klubie dzięki odolanowskiej 
społeczności. Bożena Jabłońska i  Bogusław 
Cebulski jr. jako kierowca dostarczyli je, 
a ucieszą się z nich głównie dzieci.

Nowy punkt wydawania pomocy dla 
uchodźców z Ukrainy działa obecnie w Para-
fialnym Klubie ,,Ostoja” przy kościele świę-
tego Marcina.

Stowarzyszeniu Trzeźwości CIS z Klu-
bem Rodzina przy ulicy Bartosza 14 bę-

dzie organizowało świetlica integracyjną 
dla dzieci polskich i  ukraińskich, miejsce 
do nauki języka polskiego i  spotkań in-
tegracyjnych.    - W  ramach działalności 
Oddziału Instytutu Myśli Schumana oraz 
grupy Animatorów Myśli Chrześcijańsko 
-Społecznej rozpoczniemy działania dla 
,,Wspólnoty Serca” na rzecz integrowa-
nia z  przebywającymi u  nas uchodźcami 
z  Ukrainy – informuje prezes CIS Bogu-
sław Cebulski.

Nasze pierwsze kroki to ,,Wielkanoc bez 
granic”, czyli uroczyste śniadanie w między-
narodowym gronie.  (p)

Miła uroczystość miała miejsce w  sie-
dzibie Urzędu Gminy i  Miasta, gdzie 

burmistrz Marian 
Janicki i  zastępca 
burmistrza Jan Pro-
kop oraz redaktor 
naczelny ,,Dzwonka 
O d o l a n o w s k i e g o ” 
Piotr  Młoczyński, 
wręczyli nagrody 
za krzyżówkę świą-
teczną.

Obok paczek 
ze sprzętem AGD 
u f u n d o w a n y m 
przez firmę SH 
Hybsz, panie  Kry-
styna Pełczyńska  
(odebrała nagordę 
za córkę Małgorzatę 
Kryjom) i  Marlena 
Sieradzka, otrzy-

mały torby z  oficjalnymi upominkami 
Gminy i Miasta Odolanów.  (p)

W  Odolanow-
skim Domu Kul-
tury gościł znany 
polski dziennikarz 
sportowy Krzysz-
tof Miklas, pisarz, 
s p r a w o z d a w c a 
telewizyjny i  ra-
diowy m.in. wielu 
Igrzysk Olimpij-
skich w  sportach 

letnich i zimowych, autor kilkudziesięciu fil-
mów biograficznych na temat legendarnych 
postaci polskiego sportu. Jeden z  filmów 
opowiada o wybitnym odolanowianinie - ge-
nerale Kazimierzu Glabiszu, który był m.in.  
Przewodniczącym Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego i Prezesem PZPN.

Odolanowska młodzież, która wraz 
z  wychowawcami uczestniczyła w  spo-
tkaniu miała okazję dowiedzieć się nieco 
więcej na temat życia patrona swojej szko-
ły, jak i  wielu innych wybitnych postaci 
z  historii polskiego sportu.  W  spotkaniu 
uczestniczyli również: rektor Towarzy-
stwa im. Roberta Schumana w Wojewódz-
twie Wielkopolskim Bogusław Cebulski 
oraz redaktor naczelny ,,Dzwonka Odola-
nowskiego” Piotr Młoczyński, który przy-
bliżył obecnym na sali widowiskowej ODK 
postać Krzysztofa Miklasa oraz   radny po-
wiatowy Rafał Walkow.

Krzysztof Miklas przyjechał do Odo-
lanowa na zaproszenie Stowarzyszenia 
Trzeźwości - Centrum Integracji Społecz-
nej – Klub Rodzina CIS.  (w)

W  restauracji ,,Nadbaryczna” odbyło 
się coroczne spotkanie sołtysów i przewod-
niczących rad osiedlowych z  władzami sa-
morządowymi Gminy i  Miasta Odolanów, 
podsumowujące działalność z poprzedniego 
roku. Omówiono również  plany działania  
sołectw w roku 2022.

Burmistrz Marian Janicki, który powitał 
wszystkich przybyłych, poruszył na spotka-
niu kwestie wyższych cen za usługi poprzez 
rosnącą inflację, co skutkuje wyższymi niż 
zakładano wydatkami na inwestycje w gmi-
nie. Inspektor UGiM w  Odolanowie Michał 

Hołysz przedsta-
wił realizację Fun-
duszu Sołeckiego 
i  zadania inwesty-
cyjne za rok 2021 
oraz plan działa-
nia na rok bieżący.  
bieżącym. Skarb-
nik UGiM, Beata 
Gościniak prosiła 
sołtysów o  większą 
dyscyplinę w  za-
kresie finansów. 

Obecna była także zastępca skarbnika Marta 
Kosnowicz.  (m,p)

W Tarchałach Wielkich dokonano otwar-
cia ul. Słonecznej, na której w ostatnim cza-
sie prowadzone były prace drogowe, zwią-
zane z  przebudową jej odcinka. W  ramach 

zadania wykonano nawierzchnie jezdni bi-
tumicznej 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 oraz umocnienie poboczy mie-
szanką kamienną.

Przebudowany odcinek poświęcił ks. 
Proboszcz Tadeusz Kaczmarek,  w  obecno-
ści m.in. burmistrza Mariana Janickiego, za-
stępcy burmistrza Jana Prokopa, przedsta-
wicieli wykonawcy, inspektorów,  radnych, 
sołtys wsi i  zaproszonych gości. Przecięto  
biało-czerwoną wstęgę.

Zadanie zostało sfinansowane ze środ-
ków Gminy i  Miasta Odolanów w  kwocie 
286 117,19 zł  (pgm)

Pani Józefa urodziła się 13 marca 1915 
roku w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie znaj-
dował się jej dom rodzinny. Od grudnia 2011 
roku jest mieszkanką odolanowskiego DPS, 
wcześniej zamieszkiwała w  miejscowości 
Gorzyce Wielkie. Mimo podeszłego wieku, 
nadal utrzymuje w  miarę dobrą kondycję 
psychofizyczną. Jest pełna radości i  opty-

mizmu, chętnie przebywa w  towarzystwie 
innych ludzi.

Uroczystość otworzył Wojciech Słod-
kiewicz, dyrektor odolanowskiego Cen-
trum zapraszając wszystkich na wspólne 
spotkanie. Wzięli w  nim udział również 
zaproszeni gości: Marian Janicki – bur-
mistrz Gminy i Miasta Odolanów, Krystyna 

Wiertelak – sekretarz Gminy i Miasta Odo-
lanów oraz Aleksandra Szkudlarz, kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego w  Odolano-

wie. Przekazali oni na ręce jubilatki bukiet 
pięknych kwiatów wraz z  pamiątkowym 
dyplomem i  najlepszymi życzeniami. Pani 
Józefa otrzymała również kwiaty i życzenia 
od odolanowskiego Centrum i współmiesz-
kańców oraz delegacji z  Dziennego Domu 
Senior+ w  Odolanowie. Dla wszystkich 
przybyłych przygotowano tort urodzino-
wy i  wspólną kawę. Spotkanie przebiegło 
w  miłej i  ciepłej atmosferze, wśród wspól-
nych rozmów oraz wspomnień.  (wnm)

Groźne wypalanie traw

K l u b  R o d z i n a  d l a  U k r a i n y

N a g r o d y  z a  k r z y ż ó w k ęWybitny dziennikarz w Odolanowie

W gronie sołtysów

Ulica Słoneczna otwarta

Dalszego uśmiechu
Pani Józefo!

Jubilatka, 107-letnia Pani Józefa Kozera w oto-
czeniu gości swoich urodzin. Od lewej Krystyna 
Wiertelak, Wojciech Słodkiewicz, Aleksandra 
Szkudlarz oraz Marian Janicki. 

Podczas uroczystości przy ulicy Słonecznej w Tar-
chałach Wielkich.

W odolanowskim Gminno – Miejskim Centrum Pomocy „Wiara – Na-
dzieja – Miłość” ,  11 marca 2022 roku, odbyło się uroczyste spotkanie 
z okazji 107 urodzin Pani Józefy Kozera, najstarszej mieszkanki Odo-
lanowskiego Domu Pomocy Społecznej i  jednocześnie najstarszej 
mieszkanki powiatu ostrowskiego.

Tekla Juniewicz, to polska superstu-
latka, która 10 czerwca 2021 r. skoń-
czyła 115 lat. Obecnie jest najstarszą 
kobietą w Polsce, drugą najstarszą 
osobą w Europie, a czwartą na świe-
cie. Józefa Kozera w wieku 107 lat 
znajduje się w pierwszej trzydziest-
ce najstarszych osób w naszym kra-
ju. (107-latkowie w Polsce zaczynają 
się od 29 pozycji!).

Inspektor Urzędu Gminy 
i Miasta w Odolanowie 
Michał Hybsz.

W gabiniecie burmistrza Mariana Janickiego...
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Pani Mario, skąd zamiło-
wanie do rękodzieła? Jak to się 
wszystko zaczęło?

- Moja przygoda z  pracami 
ręcznymi rozpoczęła się ponad 
trzy lata temu, kiedy  przeszłam 
na emeryturę i zapisałam się na 
Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
Trafiłam do sekcji plastycz-
nej, którą prowadzi 
pani Czesia, gdzie 
w  przemiłej at-
mosferze uczy-
łam się krok po 
kroku ozdabia-

nia róż-
nych przed-
miotów, m.in. metodą 
decoupage. Metoda ta polega na 
wycinaniu z  papierowych ser-
wetek wzorów i  naklejanie ich 
na wcześniej pomalowane na 
biało przedmioty. Następnie się 
je lakieruje. Mogę powiedzieć, że 
kiedyś nie miałam takich przeja-
wów plastycznych i jestem sama 
zdziwiona tym, co potrafię robić. 
Zawsze bliższe mi były nauki 
ścisłe, zajmowałam się księgo-
wością i  ekonomią. Wszystko 
się obudziło we mnie dopiero na 
emeryturze.

Jak powstają pani prace?
- Najwięcej prac robię na 

święta wielkanocne: jajka i stro-
iki z zajączków, a na Boże Naro-
dzenie – bombki. Do moich prac 
zaangażowałam również męża, 
który robi mi ozdoby z  drewna 
a ja je potem ozdabiam. Są to ka-
setki, tace, chusteczniki. Ozda-
biam też butelki i  słoiki z  recy-

klingu. Jest to praca wymagająca 
dużo cierpliwości i  pomysłowo-
ści. Są różne metody ozdabia-
nia: z  masy plastycznej robi się 
wyciski, można ozdabiać kontu-
rówką czy koralikami. Metod jest 
cała masa. Z  serwetek wycinam 
tylko elementy, które akurat mi 
są potrzebne. Niekiedy jest to 
kwiatuszek czy ptaszek – zależy 
wszystko od koncepcji. Niektóre 
prace też sama maluję, np. za-
jączki czy jajeczka to moje wyko-
nanie, więc trzeba też posiadać 
wyobraźnię i duszę artysty. 

Z  kim dzieli pani swoje do-
świadczenie?

- Moja sąsiadka również 
robi takie ozdoby, więc cza-
sem sobie pod- patruje-
my i się razem uczymy. 

Z moją pa-

sją również dzielę się z młodym 
pokoleniem. Jestem zapraszana 
do szkoły i przedszkola w Hucie, 
gdzie przekazuję innym swoją 
wiedzą. W tym roku od dyrekcji 
i  grona pedagogicznego otrzy-
małam piękne podziękowanie. 
Najbardziej wzruszył mnie cy-
tat Jana Pawła II: „Człowiek jest 
wielki nie przez to, co posiada, 
lecz przez to kim jest, nie przez 
to co ma, lecz przez to czym 
dzieli się z inny”. Byłam w szkole 
i przedszkolu na zajęciach i pół-
koloniach w  ferie. Zawsze chęt-
nie współpracuję – dlatego jak 
mnie proszą, to chętnie jadę.

Co sprawia pani największą 
radość w tworzeniu tych prac?

- Bardzo mnie cieszy, jak wy-
chodzi coś ładnego. Jak mi się 
nie podobają prace, to zmywam 
i robię od nowa. To jest tzw. sy-
zyfowa praca. Tu przykładam, 
tam dodaję czy odejmuję. Każda 

rzecz jest inaczej zrobiona, nie 
ma dwóch jednakowych prac. 
To jest moje odreagowanie od 
wszelkich stresów. Dni jesienią 
i zimą są długie, więc w ten spo-
sób wypełniam ten swój czas. 
Oprócz tego bardzo lubię czytać 
książki. I to druga moja pasja.

Proszę opowiedzieć 
o tej pasji…

- Czytaniem zara-
ziłam się w szkole pod-
stawowej w  Czar-

nylasie, 

gdzie w klasie było nas 40 osób, 
a  danej lektury w  bibliotece 4-5, 
więc zbieraliśmy się w  grupach 
w  domu i  czytaliśmy na głos. 
Nawet niedawno na zjeździe 
absolwentów kolega wspomniał 
nasze czytanie lektur. No, i  ta 
pasja dziś do książek pozosta-
ła. W 2017 roku zostałam nawet 
Czytelnikiem Roku. A co czytam? 
Lubię książki historyczne – głów-
nie z  II wojny światowej, bio-
graficzne (o  Steczkowskiej czy 
Villas), po prostu z życia wzięte, 
oparte na faktach. Nie lubię kry-
minałów. Teraz czytam książkę 
o  Alasce – „Wielka samotność” 
Kristiny Hanas. Polecam!

Jeśli pani nie tworzy prac 
i nie czyta książek, to…

…wiosną i  latem pracu-
ję w  ogródku. Ważna jest dla 
mnie ekologiczna uprawa roślin, 
szczególnie pomidorów malino-
wych. Mój największy okaz to 

1,20 kilograma! Z chęcią rozdaję 
swoje produkty, a  rodzina już 
czeka, kiedy ciocia będzie miała 
pomidory. Warto dodać, że sama 
robię nasiona z tych warzyw: sa-
dzonkę sadzę w  folii bez opry-
sków. Suszę nasiona z  najwięk-
szych pomidorów, a  potem na 
wiosnę sieję. Malinowe i bawole 
serca to moje ulubione. W ogro-
d z i e mamy duży 

wybór owo-
c ó w . 

Z  ma-
l i n , 

z  czar-
nej i  czerwonej porzeczki robię 
pyszne przetwory bez gotowa-
nia, które potem przechowuję 
w lodówce. 

Znajdzie pani czas na odpo-
czynek?

- Oczywiście, lubimy z  mę-
żem podróżować – nad morze 
czy w  polskie góry, a  także za 
granicę. Często jeździmy rów-
nież na góralskie imprezy. Byli-
śmy już u swoich znajomych na 
sześciu weselach, a  w  tym roku 
szykuje się siódme (śmiech).

Jak wyglądają góralskie 
wesela?

- Są piękne stroje i  tańce. 
Dopiero w  poprawiny pani 
młoda zakłada typową białą 
suknię, a  w  wesele na biało, 
ale po góralsku. Ksiądz też jest 
ubrany po góralsku. Młodzi do 
kościoła jadą osobno, a  z  ko-
ścioła już razem. Dużą rolę 
odgrywa pani młoda, bo ona 
wszystkich wita i  żegna. Tam 
goście zjeżdżają się do godzi-
ny 18 i  młoda musi każdego 
przywitać. Tam są bardzo duże 
wesela. Ostatnio jak byliśmy, to 
było prawie 400 osób i dlatego 
się oni spóźniają, bo czasem 
kilka wesel mają w jeden dzień. 
Wszyscy się po prostu tam pro-
szą. Młodzi jadą końmi i brycz-
kami. Muzyka jest dwojaka: 
tradycyjna i  góralska. Zamiast 
oczepin są tzw. czepce. Pre-
zenty daje się dopiero o  21:00 
i  składa się wtedy życzenia. 
Pani młoda nie ma welonu tyl-
ko czepiec, to są takie wstążki, 
które się na oczepinach rzuca. 
Górale kochają swoją tradycję, 
a wesela wyglądają pięknie. 

Czego mogę pani życzyć na 
emeryturze?

- Zdrowia przede wszyst-
kim i żeby nam nie zamknięto 
Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku, żeby działał tak sprawnie 
jak przed pandemią (śmiech).

Dziękuję bardzo za miłą 
rozmowę. 

Rozmawiała:
Katarzyna MACIEJEWICZ

Nawet ,,przy zajączkach” trzeba mieć duszę artysty...

rozmowa z Marią MAZURKIEWICZ z Huty – eme-
rytowaną księgową oraz pasjonatką artystycznych 

prac ręcznych, specjalistką w ekologicznej uprawie po-
midorów i miłośniczką książek historycznych

POMIDORPOMIDOR
miał 1,2 kgmiał 1,2 kg
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Czas wydarzeń

Odbyło się, kolejne w ostat-
nich miesiącach, przekazanie 
samochodu strażackiego. Tym 
razem jednostka OSP w  Świe-
cy podarowała samochód lek-
ki marki Mercedes jednostce 
z Tarchał Małych.

Burmistrz Marian Janicki 
wraz z  zastępcą Janem Pro-

kopem, spotkali się ze stra-
żakami przy odolanowskim 
OSP i  wspólnie udali się do 
remizy w  Tarchałach Małych. 
Komendant gminny Dariusz 
Kmiecik, przekazał na ręce 
prezesa OSP  w  Tarchałach 
Małych Zdzisława Barczyń-
skiego, kluczyki do samocho-
du.  (w)

W  lutym rozpoczęły się 
prace remontowe w  pomiesz-
czeniach kuchni oraz zmywal-
ni w  Sali Wiejskiej w  Świecy 
II. Zakres prowadzonych prac 
polega na:usuwaniu starych 
płytek ze ścian i  podłóg, wy-
mianie kratki kanalizacyjnej, 
wyrównaniu ścian po skuwa-
niu płytek poprzez tynkowanie
,wylewaniu warstwy wyrów-
nującej podłogi,demontaż 
boazerii z  sufitu,wykonaniu 
konstrukcji metalowej sufi-
tu podwieszanego, założeniu 
warstwy izolacji z  wełny mi-
neralnej, montażu płyt karton 

gips na suficie, szpachlowaniu 
i  malowaniu ścian i  sufitu ora 
założeniu płytek na ścianach 
i  podłodze. Zadanie jest finan-

sowane ze środków Gminy 
i Miasta Odolanów, a przewidy-
wany termin ukończenia prac 
to kwiecień 2022 r. 

W odolanowskim Parku Na-
tury można przejść się nową, 
utwardzoną nawierzchnią. 
Gmina i Miasto Odolanów zde-
cydowała o utwardzeniu kostką 
brukową drogi między par-
kiem, a placem targowym. Bruk 
wykorzystywany przy budowie 
został odzyskany ze starych 
chodników z ulicy ul. Francisz-
ka Sójki. Prace wykonał Zakład 
Usług Komunalnych w  Odola-
nowie.  (w)

W  Polsce dnia 1 marca ob-
chodzony jest Narodowy Dzień 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 
W  Odolanowie tradycją stało 
się już, że delegacja składają-
ca się z  władz samorządowych 
Gminy i  Miasta Odolanów 
wyrusza, by złożyć wiązanki 
kwiatów w  miejscach pamięci: 
pod tablicą upamiętniającą kpt. 

Jana Kempińskiego „Błyska” 
oraz na cmentarzu na grobie 
żołnierzy Grupy Operacyjnej 
„Błysk”.

Burmistrzowi Marianowi 
Janickiemu i  zastępcy bur-
mistrza Janowi Prokopowi 
towarzyszył prezes Odola-
nowskiego Koła Związku 
Kombatantów RP i  Byłych 
Więźniów Politycznych – Bog-
dan Czubak.  (w)

Przeprowadzono akcję 
sprzątania rzeki Barycz i  czę-
ściowo Rowu Głównego,w  ra-
mach popularyzowania kam-
panii PGW WP „Wody to nie 
śmietnik”, zwanej też „Rzeki 
bez śmieci”. 

Pracownicy Państwowe-
go Gospodarstwa Wodnego 
– Wody Polskie wzywani są 
do sprzątania rzek, wałów czy 
zbiorników wodnych.

Niestety, takie sytuacje 
zdarzają się bardzo często 
i  przy każdej okazji przypo-
mina się o tym, by nie zaśmie-
cać środowiska wokół nas! 
Akcja miała swój początek 
przy moście na rzece Barycz 
w  Uciechowie i  przesuwała 
się dalej w  kierunku Raczyc. 
Z  pracownikami Nadzoru 
Wodnego, spotkał się w  Ra-
czycach, zastępca burmistrza 
Gminy i Miasta Odolanów Jan 
Prokop.  (mw)

Stowarzyszenie ,,Razem dla 
Raczyc”, które pracuje pod prze-
wodnictwem miejsciowej radnej 
Anny Kądzieli,  zorganizowało 

z  okazji Dnia Kobiet wyjazd do 
teatru im. W. Bogusławskiego 
w  Kaliszu. Mieszkancy Raczyc 
obejrzeli  spektakl pt. ,,Goło i we-
soło”. Po przedstawieniu wszyscy 

udali się na  kolację do restaura-
cji ,,Lazur” w  Skalmierzycach. 
Wczesniej kosztowali pączków, 
które piekła radna Kądziela. Pal-
ce lizać!   (p)

,,Wóz” dla Tarchał Małych

Kuchnia w Świecy II

Nie będzie... błota!

Pamiętano o WyklętychRzeki to nie... śmietniki

Radna zaradzi!

Przekazany samochód prezentował się znakomicie.

Kwiaty składa prezes Bogdan Czubak.

Zastępca burmistrza Jan Prokop podczas akcji sprzatania Baryczy i Rowu Głównego.

Mieszkańcy Raczyc bawili się na wycieczce...

Nic nie może się zmarnować. Kostka 
zużyta do tego jakże potrzebnego zada-
nia, została pozyskana z przebudowa-
nej ulicy Fr. Sójki.

Zakres prac w pomieszczniach kuchni oraz zmywalni w Świecy II jest szeroki.
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Na stałe wpisało się w  ka-
lendarz większości polskich 
rodzin, a  jego wyjątkowy cha-
rakter podkreśla to, że wypada 
wiosną, po pierwszej wiosennej 
pełni księżyca. Gdy chrześci-
janie świętują zwycięstwo nad 
śmiercią, również przyroda 
budzi się do życia. Motyw od-
rodzenia, nowego początku 
i  radości z  życia obecny jest 
w  wielu praktykowanych do 
dzisiaj zwyczajach. W większo-
ści z nich przeplatają się ze sobą 
elementy religijne i tradycji lu-
dowej.

Jajka to symbol

Na stole wielkanocnym kró-
lują jajka, będące symbolem od-
rodzenia i nowego życia. Przed 
rozpoczęciem śniadania rodzi-
na dzieli się jajkiem, składając 
sobie życzenia – podobnie jak 
w  Wigilię, gdy kolację poprze-
dza łamanie się opłatkiem. 
Tradycją szczególnie ukocha-

ną przez dzieci jest malowanie 
jajek. Trudno wyobrazić sobie 
stół bez pięknie udekorowa-

nych, zachwycających kolora-
mi pisanek. Najprościej wyko-
rzystać do tego pisaki i  farby, 
istnieje jednak wiele technik 
ozdabiania – wydmuszki moż-
na oklejać, kolorować barwni-
kami spożywczymi, kawałkami 
materiału, woskiem, a  nawet 
zwykłym lakierem paznokci. 
W tej kwestii zdobiącego ogra-
nicza tylko jego własna wy-
obraźnia.

     Poświęcone pokarmy

Jajek nie może zabraknąć 
również w  koszyczku wielka-
nocnym, z którym chrześcijanie 
udają się do kościoła w Wielką 
Sobotę, by poświęcić przygoto-
wane wcześniej pokarmy. Tego 
dnia na ulicach można zauwa-
żyć całe rodziny, niosące wikli-
nowe kosze ozdobione listkami 
bukszpanu. W skład święconki 
wchodzi również chleb, sym-
bolizujący ciało Chrystusa, wę-

dliny lub kiełbasa, oznaczają-
ce dobrobyt, chrzan – symbol 
męki Pańskiej i  siły, sól, która 
ma oczyszczać i  odstraszać 
zło, a  także świąteczne ciasta, 
które po długich dniach postu 
zwiastują czas pełen radości 
i  słodyczy. W  koszyczku nie 
może zabraknąć też baranka – 
zrobionego z  masła, cukru lub 

czekolady - który jest symbolem 
zmartwychwstałego Chrystusa. 
Poświęcone pokarmy są potem 
spożywane podczas wielkanoc-
nego śniadania w  Wielką Nie-
dzielę.

       Zajączek prezenty... nosi

Wraz z jajkami, kurczaczka-
mi i  barankiem zając to jeden 
z  najpopularniejszych moty-
wów, pojawiających się w wiel-
kanocnych ozdobach. Zwiastu-
je wiosnę, podczas Wielkanocy 
ma do odegrania jednak znacz-
nie ważniejszą rolę – przynosi 
dzieciom prezenty. Ma ze sobą 
ogromny kosz, pełny słodyczy 

i  drobnych upominków, które 
ukrywa w domu lub w ogrodzie. 
W  niektórych regionach dzieci 
szykują specjalne „gniazdka” – 
koszyczki wyłożone serwetka-

mi lub słomą, aby zajączek zo-
stawił prezenty właśnie w nich. 
Popularną rozrywką w zachod-
niej Europie jest szukanie ja-
jek, które odbywa się przed 
śniadaniem wielkanocnym. 
Uczestniczą w  nim całe rodzi-
ny. Tam zamiast upominków 
zając przynosi czekoladowe 
jaja, które ukrywa w  ogrodzie 
lub w miejskich parkach.

Lany poniedziałek

Innym zwyczajem, który 
przynosi wiele radości szcze-
gólnie najmłodszym człon-
kom rodziny, jest oblewanie 
się wodą. Dzieje się w  to wiel-
kanocny poniedziałek, zwany 

również Lanym Poniedział-
kiem albo Śmigusem Dyn-
gusem. Zwyczaj ten kultywo-
wany jest już od kilkuset lat. 
W  przeszłości popularny był 
głównie na wsiach, na których 
oblewanie się wodą było ele-
mentem zalotów - narażone na 
zmoczenie były głównie młode 
dziewczęta. Jeśli chciały unik-
nąć oblania, musiały wykupić 
się, przynosząc zalotnikom pi-
sanki lub ciasta z wielkanocne-
go stołu. Woda ma znaczenie 
symboliczne – oczyszcza, a bez 
niej niemożliwe byłyby zmiany 

w przyrodzie i nowe życie. Tego 
dnia bezkarnie można oblać 
wodą członków rodziny, przy-
jaciół i znajomych – w ruch idą 
sikawki, węże ogrodowe, a  na-
wet wiadra. Warto zaopatrzyć 
się w  dodatkowy komplet su-
chych ubrań, aby uchronić się 
przed przeziębieniem podczas 
kapryśnej wiosennej pogody.

(pmk)

  ŚWIĘTA WIELKIEJ NOCY

W i e l k a n o c n e  z w y c z a j e  m a j ą  b a r d z o  b o g a t ą  t r a d y c j ę

WITAMY KRÓLAWITAMY KRÓLA
nad KRÓLAMInad KRÓLAMI
Wielkanoc to najważniejsze święto w religii chrześcijańskiej, upamięt-
niające mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Obejmuje 
Triduum Paschalne, rozpoczynające się w Wielki Czwartek, a kończące 
w Wielką Niedzielę, poprzedzone czterdziestodniowym postem.

Poprzedzający Wielkanoc 
tydzień, stanowiący okres 
wspominania najważniej-
szych dla wiary chrześcijań-
skiej wydarzeń, nazywany 
jest Wielkim Tygodniem. 
Ostatnie trzy doby tego ty-
godnia: Wielki Czwartek 
(wieczór), Wielki Piątek, 
Wielka Sobota i  Niedziela 
Zmartwychwstania znane 
są jako Triduum Paschalne. 

Niedziela wielkanocna roz-
poczyna się już w  sobotę po 
zachodzie słońca. Rozpo-
czyna ją Wigilia Paschalna, 
podczas której zapala się 
paschał – wielką woskową 
świecę, która symbolizuje 
zmartwychwstałego Chry-
stusa. Jest to również ostatni 
dzień Triduum Paschalnego, 
liczonego według kalenda-
rza żydowskiego od wieczora 
Wielkiego Czwartku do wie-
czornych nieszporów w  Nie-
dzielę. Świętowanie Wielka-
nocy rozciąga się na kolejne 
osiem dni – oktawę wielka-
nocną, a szerzej na cały Okres 
wielkanocny, trwający 50 dni, 

a  którego zakończeniem jest 
dzień pięćdziesiątnicy – Nie-
dziela Zesłania Ducha Świę-
tego. W  40. dniu (czwartek) 
obchodzona jest uroczystość 
Wniebowstąpienia Pana Je-
zusa – w  Polsce przeniesiona 
jest na najbliższą niedzielę 
zgodnie z dekretem watykań-
skiej Kongregacji ds. Kultu 
Bożego i  Dyscypliny Sakra-
mentów. W  tym okresie uży-
wa się w liturgii białego kolo-
ru szat liturgicznych. Podczas 
soboru nicejskiego w 325 roku 
ustalono, że Wielkanoc bę-
dzie się obchodzić w pierwszą 
niedzielę po pierwszej wio-
sennej pełni Księżyca.

     Poświęcone pokarmy     Poświęcone pokarmy     Poświęcone pokarmy     Poświęcone pokarmy     Poświęcone pokarmy     Poświęcone pokarmy     Poświęcone pokarmy     Poświęcone pokarmy

       Zajączek prezenty... nosi       Zajączek prezenty... nosi       Zajączek prezenty... nosi       Zajączek prezenty... nosi       Zajączek prezenty... nosi
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Osiedle Wojska Polskie-
go w  Odolanowie wzbogaciło 
się o  nowe oświetlenie ulicz-
ne - nowoczesne oprawy LED 

ze zdalnym sterowaniem, zo-
stały niedawno zamontowane 
w  ramach realizacji projektu: 
pn.,,Zmniejszenie zużycia 
energii elektrycznej poprzez 

modernizację infrastruktu-
ry oświetlenia zewnętrznego 
na terenach gminnych woje-
wództw: wielkopolskiego, łódz-
kiego i dolnośląskiego”. 

Nowe lampy otrzymały 
ulice: Kaliska, Zborowiecka, 
Poniatowskiego, Nadbarycz-
na, Dąbrowskiego, Traugutta, 
Sułkowskiego, Sowińskiego, 
Kilińskiego, Bema, Słoneczna 
i Cofalskiego.

Łącznie projekt obejmuje 
wymianę 140 opraw oraz 23 słu-
pów, a   będzie kontynuowany 
do końca czerwca br. Środki 
w kwocie 

295 446,00 złotych na wy-
mianę opraw, pochodzą z pozy-
skanego dofinansowania z Na-
rodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, w  ramach programu prio-
rytetowego ,,Sowa - oświetlenie 
zewnętrzne”.  (mw)

Zamontowano 12 nowych 
ławek na rynku w Odolanowie. 
Widnieje na herb miasta oraz 
napis Odolanów. Wykonawcą 
jest firma FIL-POL z  Ostrowa 
Wielkopolskiego. 

Ławki z  rynku zostały prze-
niesione do parku przy ul.1 Maja. 
Koszt zakupu nowych ławek dla 
mieszkańców to 19 040,40 zł. In-
westycja została sfinansowana 
z budżetu gminy.  (mw)

Gmina Odolanów z kolejnym 
dofinansowaniem na budowę 
dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych. W  Gminnym Ośrodku 
Kultury w Przygodzicach w obec-
ności wicemarszałka Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Krzysztofa 
Grabowskiego, odbyło się pod-
pisanie umów na budowę i mo-
dernizacje dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych w  ramach 
programu ochrona, rekultywacja 
i  poprawa jakości gruntów rol-
nych. 

Umowę podpisał burmistrz 
Gminy i Miasta Odolanów Ma-
rian Janicki, otrzymując na ten 
cel 114 375 złotych dofinansowa-
nia.  (w)

-   Sku-
piam się na 
d r o g a c h , 
gdyż wygoda 
i  bezpieczeń-
stwo miesz-
kańców są dla 
mnie ważne. 
Zresztą, oni 
sami doma-

gają się inwestycji w  tym za-
kresie, a ich głosów nie można 
lekceważyć. Z  doświadczenia 
wiem, że ludzie najlepiej wie-
dzą, czego im potrzehba i cze-
go oczekują od, na przykład, 
radnych. Niedawno, w  ślad za 
moimi pismami w  formie in-
terpelacji i  wniosków, zwróci-
łem się ponownie do starostwa, 
o realizację w bieżącej kadencji 
Rady Powiatu, bardzo istot-
nych dla mieszkańców gminy 
Odolanów zadań drogowych 
– informuje ,,Dzwonek Odo-
lanowski” Józef Wajs. Kilka 
z  nich zyskało poparcie. Zada-

nia te są kompatybilne z zada-
niami drogowymi gminy, nie 
ukrywam, że w tych kwestiach 
zawsze dyskutuję z panem bur-
mistrzem Marianem Janickim 
i  walczę o  to, co może zrobić 
w zakresie powiat.  

Wspominane przez radne-
go Wajsa interpelacje dotyczy-
ły, między innymi:  przebudo-
wy drogi nr 5328 w  Odolanowie 
polegającej na ułożeniu nowej 
nawierzchni bitumicznej jezd-
ni na ul. Strzeleckiej. Prze-
budowy drogi powiatowej nr 
5335P Odolanów-Boników 
wraz z  wykonaniem ścieżki 
pieszo-rowerowej, rozbudowy 
drogi powiatowej nr 5169P-
-Gorzyce Wielkie –Nabyszyce 
na odcinku ok.6 kilometrów, 
przebudowy drogi nr 5328 na  
ul. Strzeleckiej w  Odolanowie, 
położenia dywanika asfaltowe-
go na drodze nr 5337 ze Świe-
cy II do Bonikowa, położenia 
chodnika we wsi Raczyce na 

odcinku od ul. Wjazdowej na 
oczyszczalnie ścieków w  kie-
runku centrum wsi.     Budowy 
chodnika w  ul. Wrocławskiej 
w Uciechowie (droga nr 5328P), 
budowy ścieżki pieszo-rowe-
rowej we wsi Huta po stronie 
świetlicy wiejskiej, kontynuacji 
budowy chodnika w drodze nr 
5335P w  miejscowości Gorzyce 
Małe, budowy ścieżki pieszo-
-rowerowej z Wierzbna do dro-
gi krajowej nr 36 w Łąkocinach, 
kontynuacji położenia dywani-
ka asfaltowego z  miejscowości 
Baby w kierunku Nabyszyc, po-
łożenia dywanika asfaltowego 
z Nadstawek  do Trzcielin.  

- Raz jeszcze podkreślam – 
mówi Wajs -  powyższe zadania 
są zbieżne z  pismami burmi-
strza Gminy i Miasta Odolanów 
do Starostwa Powiatowego 
w  Ostrowie z  8 września 2021 
roku, czy 5 października 2021 
roku – dodaje radny powiatu 
ostrowskiego. 

Światowy Dzień Wody ma 
na celu przypomnienie i  pod-
niesienie świadomości, jak 
wielką rolę odgrywa woda i jak 
wielkie zagrożenie niesie ze 
sobą spadek jej zasobów. Ob-
chody święta przyczyniają się 
do pogłębiania szacunku do 
wody, która ze względu na swą 
pozorną dostępność w  warun-
kach klimatu umiarkowanego, 
często bywa marnotrawiona.

 Woda to źródło życia - nie 
tylko zapewnia zdrowie i  hi-
gienę, ale jest również wyko-

rzystywana w wielu gałęziach 
gospodarki. Jest niezbędna do 
utrzymania życia i  musi być 
dostępna w zadowalającej ilo-
ści dla wszystkich konsumen-
tów. 

Światowy Dzień Wody to 
dobry moment na przypo-
mnienie, że wodę trzeba sza-
nować nie tylko od święta, bo 
przecież od prawidłowej i  ra-
cjonalnej gospodarki wodnej 
w dużej mierze zależy kondy-
cja gospodarcza i  społeczna 
otaczającego nas świata. Od-
kręcając kurek, nie zdajemy 
sobie sprawy, że może nam 
jej kiedyś zabraknąć. Dlatego 
tak ważne są działania profi-
laktyczne i  edukacyjne, które 
pozwolą uwrażliwić młodych 
spadkobierców naszej planety 
na kwestie braku wody i zwią-
zane z tym zagrożenia.

Szkoła Podstawowa w 
Wierzbnie włączyła się w  te-
goroczną ogólnopolską akcję 
organizowaną przez Polską 
Akcję Humanitarną (PAH) 
w  ramach Światowego Dnia 
Wody „Oszczędzanie wody to 
za mało”. Przez cały tydzień, 
w ramach różnych zajęć z che-
mii, biologii, przyrody, geo-

grafii, matematyki, języka 
polskiego i  języka angielskie-
go odbywały się warsztaty, 
prelekcje, quizy, gry, pokazy 
filmów i  animacji, które uka-
zały uczniom problem braku 
wody w  krajach Afryki oraz 
chorób związanych z  zanie-
czyszczoną wodą. Dowiedzie-
li się także, czym jest ,,woda 
wirtualna” i jakich ilości wody 
zużywa się do produkcji róż-
nych produktów. Uczniowie 
wykonywali plakaty dotyczące 
oszczędzania i dbania o wodę, 
uczestniczyli w  konkursie 
„Wodne drzwi”. Uzupełnie-
niem filmów i  animacji przy-
gotowanych przez PAH była 
prezentacja multimedialna 
podejmująca m.in. następują-
ce tematy: właściwości wody, 
jej znaczenie, obieg wody 
w  przyrodzie, zanieczyszcze-
nie wody, występowanie wody 
w  przyrodzie, oczyszczanie 
i  ochrona wód. Wszyscy po-
znali wiele informacji i  cie-
kawostek związanych z wodą, 
z  wielkim zaangażowaniem 
wykonywali wodne zadania.

Agnieszka
WOJCIECHOWSKA-GERTIG

Wojska Polskiego się... świeci!

A... odpocznij sobie

Rolnik i jego drogi

RADNY zaradny (bardzo)

WODA znaczy ŻYCIE

Nowa lampa LED na Osiedlu Wojska 
Polskiego.

Radny Rady Po-
wiatu Ostrowskie-
go Józef Wajs

Józef Wajs - rajca z Odolanowa jest aktywny w Radzie Powiatu Ostrowskiego

Ś w i a t o w y  D z i e ń  W o d y  w  S z k o l e  P o d s t a w o w e j  w  W i e r z b n i e

Doświadczony samorządowiec, były burmistrz Józef Wajs nie spoczywa na laurach. 
Jest jednym z najbardziej aktywnych radnych Rady Powiatu Ostrowskiego, a więk-
szość jego zapytań i interpelacji dotyczy Ziemi Odolanowskiej. Sporą uwagę w tej 
pracy zajmuje problematyka dotycząca ulic i  dróg.

Woda też ma swoje święto! Co roku, 22 marca, obchodzony jest Światowy Dzień 
Wody. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, rezolucją z 
dnia 22 grudnia 1992 r. podczas konferencji Szczytu Ziemi w 1992 (UNCED) w Rio 
de Janeiro w Brazylii, i jest obchodzone corocznie począwszy od 1993 r. w związku 
z problemem zasobów świeżej wody na świecie. Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów 

Marian Janicki oraz Wicemarsza-
łek Województwa Wielkopolskiego 
Krzysztof Grabowski po podpisaniu 
umowy w Przygodzicach.

Jedna z wielu grup uczniów, która ak-
tywnie włączyła się w  ,,Dzień Wody” 
w Szkole Podstawowej w Wierzbnie.
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Odbyło się podsumowanie 
V Konkursu Poezji Osób Nie-
pełnosprawnych. Jego orga-
nizatorem był Środowiskowy 
Dom Samopomocy w  Czermi-
nie, a  honorowym patronem – 
Wójt Gminy. 

Ze względu na panującą 
sytuację i  zagrożenie epide-
miologiczne konkurs prze-
prowadzony został w  formie 
elektronicznej on-line. Wzięli 
w  nim udział uczestnicy z  12 
ośrodków wsparcia, w  tym 
uczestnicy Środowiskowego 

Domu Samopomocy w  Odo-
lanowie: Joanna Elert, która 
zajęła II miejsce w  kategorii 
„POEZJA PISANA WŁASNA” 
i Agnieszka Sadło, która otrzy-
mała wyróżnienie w  tej samej 
kategorii. Uczestnicy nagro-
dzeni zostali pamiątkowymi 
dyplomami i  drobnymi upo-
minkami. W  formie podsumo-
wania konkursu przygotowany 
został również tomik poezji, 
zawierający wszystkie zgłoszo-
ne prace. 

 (wnm)

W   budynku Dziennego 
Domu Senior+ w  Odolano-
wie odbywały się bezpłatne 
badania profilaktyczne. Re-
alizowane były one w  ramach 
Programu Profilaktyki Nowo-
tworów Głowy i  Szyi, a  obej-
mowały tradycyjne badania 

laryngologiczne, poszerzone 
o  diagnostykę nasofiberosko-
pem. Na badania zarejestro-
wane zostały 53 osoby, z czego 
przebadane zostały 44 osoby 
w  wieku 40 – 65 lat z  terenu 
Gminy i Miasta Odolanów. 

(mz)

Jest to już szósta polska edy-
cja światowego projektu, które-
go początki sięgają 1999 roku. 
Licealiści wzięli udział w więk-
szości polskich edycji tego pro-
gramu. Zadaniem uczestników 
projektu było uszycie laleczek 
i  ich sprzedaż. Każda lalecz-

ka otrzymała imię i  certyfikat 
UNICEF. Zebrane pieniądze 
przeznaczone są na zakup 
szczepionek dla dzieci w  naj-
uboższych krajach świata. 

Efektem pracy uczniów 
z  Odolanowa było powstanie 
kilkunastu niezwykłych, orygi-
nalnych laleczek, które zostały 
sprzedane za łączną kwotę 800 
złotych. Cała kwota ze sprzedaży 
wpłacona została na konto UNI-
CEF. Wszystkim, którzy w  jaki-
kolwiek sposób włączyli się do 
akcji serdecznie dziękujemy.

Anna KUŚ

29 marca aż 40 uczniów 
z  odolanowskiego  liceum po-
jechało na jednodniową wy-
cieczkę historyczno-turystycz-
ną. Zwiedzali wybudowany 
w  czasie II wojny światowej 

przez Niemców Kompleks 
Riese znajdujący się w Górach 
Sowich. Projekt Riese (z niem. 
olbrzym) to kryptonim naj-
większego projektu górniczo 
- budowlanego nazistowskich 

Niemiec, rozpoczętego i  nie-
dokończonego w  Górach So-
wich oraz na zamku Książ 
w  latach 1943–1945. Miała to 
być jedna z  kwater głównych 
Adolfa Hitlera.

Z  pięciu udostępnianych 
miejsc udało się odwiedzić dwa: 
,,Podziemne Miasto Osówka” 
i ,,Włodarza”, w którym dodat-
kową atrakcją było pływanie 
w  łódkach po zalanych sztol-
niach. W  drugiej części wy-
cieczki licealiści zwiedzali Sta-
ry Rynek we Wrocławiu.

Rafał WALKOW

podatku
KRS: 0000058894, Konto: BS Dobrzyca o/Odolanów, nr 87 8409 0001 0100 0853 2000 0012

Stowarzyszenie św. Marcina, Patrona Ziemi Odolanowskiej
ulica Bartosza 7, 63-430 Odolanów, e-mail: alinabak@onet.eu

Działamy zawsze na korzyść mieszkańców Ziemi Odolanowskiej!Działamy zawsze na korzyść mieszkańców Ziemi Odolanowskiej!

Poezja nie zna granic Ważna profilaktyka

Laleczki... ratujące życie

Śladem wojennej historii

Od lewej Agnieszka Sadło i Joanna Elert 
ze Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Odolanowie.

Licealiści z Odolanowa na wrocławskim Rynku.

Uczniowie odolanowskiego liceum kolejny raz szyli la-
leczki w ramach akcji charytatywnej „Wszystkie Kolory 
Świata”, jednym z najpopularniejszych projektów edu-
kacyjno-pomocowych UNICEF.

O
G

Ł
O

S
Z

E
N

I
E

 
P

Ł
A

T
N

E



8   DZIEŃ KOBIET 2022

Na uroczystość zostały za-
proszone wszystkie panie, któ-
re ukończyły 75 rok życia oraz 
te, które należą do różnego ro-
dzaju stowarzyszeń i organiza-
cji, takich jak: Akcje Katolickie 
przy parafiach św. Barbary i św. 
Marcina, Chór św. Barbary, To-
warzystwo Śpiewacze,  Zespół 
Uciechowianie, Klub Seniora, 

Uniwersytet III Wieku, Koło 
PZERiI w  Odolanowie, a  także 
podopieczne Dziennego Domu 
Senior+, przedstawicielki Kół 
Gospodyń Wiejskich oraz panie 
radne i sołtyski.

Wszystkim paniom obec-
nym w  sali ,,Pilawa”  najser-
deczniejsze życzenia złożyli: 
burmistrz Gminy i Miasta Odo-

lanów Marian Janicki, zastępca 
burmistrza Jan Prokop, prze-
wodniczący Rady GiM Odo-
lanów Janusz Szustkiewicz, 
radny Powiatu Ostrowskiego, 
a  zarazem przewodniczący 
odolanowskiego koła PZERiI 
Józef Wajs oraz dyrektor ODK 
Janusz Lizurej.

W  części artystycznej wy-

Wspominamy Gminno-Miejski  Dzień Kobiet  2022 w obiektywie Michała WALKÓWA

UŚMIECH KOBIETY
(zjawisko bezcenne)
Dnia 8 marca na całym świecie obchodzono Międzynarodowy 
Dzień Kobiet. W Gminie i Mieście Odolanów od paru lat (z dwulet-
nią przerwą na pandemię Covid 19), panie z gminy i miasta chętnie 
uczestniczą w  spotkaniu przygotowywanym przez Urząd Gminy 
i Miasta wraz z partnerami.

lanów Marian Janicki, zastępca 
burmistrza Jan Prokop, prze-
wodniczący Rady GiM Odo-
lanów Janusz Szustkiewicz, 
radny Powiatu Ostrowskiego, 
a  zarazem przewodniczący 
odolanowskiego koła PZERiI 
Józef Wajs oraz dyrektor ODK 
Janusz Lizurej.

W  części artystycznej wy-

UŚMIECH KOBIETYUŚMIECH KOBIETY
(zjawisko bezcenne)(zjawisko bezcenne)
Dnia 8 marca na całym świecie obchodzono Międzynarodowy 
Dzień Kobiet. W Gminie i Mieście Odolanów od paru lat (z dwulet-
nią przerwą na pandemię Covid 19), panie z gminy i miasta chętnie 
uczestniczą w  spotkaniu przygotowywanym przez Urząd Gminy 
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Organizatorzy kierują podziękowania dla restauracji ,,Nad-
baryczna”  z  panią Urszulą Prokop, ,,królową odolanowskiej 
gastronomii”na czele,  jak zwykle za fachową obsługę i pyszne 
ciasto. Eugeniuszowi Grochowskiego kłaniają się za nagło-
śnienie widowiska, zaś  Bognie Płókarz za wspaniałe udeko-
rowanie „Pilawy”. Do zobaczenia za rok!

Organizatorzy kierują podziękowania dla restauracji ,,Nad-
baryczna”  z  panią Urszulą Prokop, ,,królową odolanowskiej 
gastronomii”na czele,  jak zwykle za fachową obsługę i pyszne 
ciasto. Eugeniuszowi Grochowskiego kłaniają się za nagło-
śnienie widowiska, zaś  Bognie Płókarz za wspaniałe udeko-

  DZIEŃ KOBIET 2022

stąpiła nie jedna, a dwie gwiaz-
dy sympatycznego wieczoru, 
piosenkarka, autorka tekstów, 
absolwentka Akademii Mu-
zycznej im. Karola Szymanow-
skiego w  Katowicach, Beata 
Mańkowska oraz komik i  kon-
feransjer Andrzej Miś. 

Nie zapomniano także 
o  drobnych upominkach. Pa-

nie otrzymały m.in. piękne 
kubki z  trzeciej edycji wy-
dawniczej pt.: ,,Odolanowskie 
Krajobrazy”. Tym razem na 
kubkach uwieczniono (wcze-
śniej był kościół poewangelic-
ki i  Brama 600-lecia w  Parku 
Natury), piękny, drewniany 
kościół św. Barbary na Górce.  

(mw, pm)
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Sabino, jakie emocje towa-
rzyszą ci, gdy przyjeżdżasz do 
rodzinnego miasta?

- Jak już widzę tablicę, „Odo-
lanów” to mam łzy w oczach, bo 
to miasto to są wspomnienia: 
to moi rodzice i  moja rodzina. 
Jak wiecie, ja zawsze reklamu-
ję Odolanów i będę promowała 
je nawet na końcu świata. To 
jest niesamowite, kiedy wcho-
dzę do sklepu mięsnego, a pani 
krzyczy na cały głos do mojej 
mamy: „Wichura, dojechała!?”. 
Zrobiło mi się ciepło, miałam 
łzy w  oczach, nie wiedziałam 
co powiedzieć, bo byłam bar-
dzo wzruszona. To jest miłe 
jak mnie ktoś w Dino zaczepia 
i  mówi, że ogląda nasz blog, 
mnie poznaje i trzyma za mnie 
kciuki. To są przepiękne chwile. 
I to jest fajne!

Odwiedziłaś teraz nie tylko 
swoją rodzinę, ale spotkałaś 
się również z  mieszkańcami 
w  Odolanowskim Domu Kul-
tury, by opowiedzieć już „na 
żywo” o  Wyspach Owczych… 
Jak wspominasz ten czas? 

- Ostatni mój pobyt oka-
zał się życiowym sukcesem, 
ponieważ nie myślałam, że 
nasze spotkanie - za który bar-

dzo dziękuję i  zawdzięczam 
wszystko panu dyrektorowi 
Januszowi Lizurejowi, który 
w  sposób świetny to wszystko 
zorganizował - odbyło się przy 
takiej ilości ludzi. Myślałam, że 
przyjdzie 10-20 osób, jednak za-
skoczyli mnie moi odolanowia-
nie jak i goście z całej Polski, bo 
byli goście z Gdyni, Warszawy, 
Poznania, Wrocławia, Dzier-
żoniowa, z  czego bardzo się 
cieszę. To pokazało, że idę do-
brą drogą, bo na moje pierwsze 
autorskie spotkanie w  Polsce 
przybyło tak dużo ludzi, gdzie 
byłam sama jako autorka prze-
wodnika. Spotkanie „na lajfie” 
było bardzo wzruszające. Mia-
łam nie płakać, ale emocje wy-
grały.  Takie spotkania powo-
dują, że rośnie nam serce i nasz 
patriotyzm. I  ja będę dążyć, 
żeby takich spotkać było więcej, 
bo cieszę się, że poznano miej-
sce, gdzie mieszkam. Będę dą-
żyć do tego, że te spotkania były 
zawsze w Odolanowie!

Czy po napisaniu przez cie-
bie przewodnika turystyczne-
go „Wyspy Owcze z  pierwszej 
ręki” zauważyłaś większe zain-
teresowanie wyjazdami wśród 
Polaków? Bo chyba ciekawość 

jest ogromna, żeby zobaczyć 
to niezwykłe miejsce i  być go-
ściem pensjonatu Fjordcotta-
ge, który prowadzisz? 

  - To idzie jedno z drugim… 
Myślę, że Wyspy Owcze samo-
istnie robią się bardziej inte-
resujące dla Polaków. Nawet 
w dobie pandemii turystów jest 
dużo. U nas nigdy nie było jakiś 
obostrzeń, nie używamy żad-
nych zakazów, a jedynie prośby, 
co jest bardzo ważne. I wszyscy 
tutaj stosują się do tych zale-
ceń. Nie potrzeba nakazów, 
żeby stosować się do próśb 
premiera Wysp Owczych. Ja 
bardzo to chwalę i szanuję. Wy-
spy Owcze są bardzo interesu-
jące, nawet są ciekawe artykuły 
w „National Geographic”. Ja się 
bardzo cieszę, że rodacy chcą 
przyjechać do Fjordcottage, jest 
mi bardzo miło. Otworzyć bu-
zię do Polaka i  pogadać sobie 
po polsku to jest jednak naj-
przyjemniejsze w odwiedzaniu 
tych ludzi. Myślę, że w 2022 bę-
dziemy mieć tutaj coraz więcej 
znanych i  nieznanych twarzy, 
szczególnie z  Polski, bo cieszę 
się, gdy mogę tą naszą biało-
-czerwoną flagą witać gości 
z  Polski w  naszych skromnych 
progach.

Sabino, rozmawiałyśmy ze 
sobą równe dwa lata temu… Co 
u ciebie nowego? 

- Zgadza się, tak ten czas 
szybko płynie. Ja się spełniam 
coraz bardziej, realizuję ukry-
te marzenia… Jedno już moje 
się spełniło. Moje nazwisko jest 
w Wikipedii i  jestem z tego po-
wodu bardzo dumna. Myślę, że 
będziemy tylko dopisywać tam 
kilka rzeczy, aktów z  mojego 
życia. Kolejny sukces to moja 
książka, którą napisałam dwa 
lata temu, a  która zdobyła na-
grodę Magellana – bardzo waż-

na nagroda. To było też ciekawe, 
że kiedy było ogłoszenie nagród, 
to Sergiusz (red. współautor) 
spędzał na Wyspach Owczych 
wakacje. To było niezwykłe 
przeżycie. Mogliśmy uczcić to 
lampką szampana i  świętować 
naszą nagrodę. Jestem też jedy-
ną Polką, która ma wykształce-
nie licencjonowanego przewod-
nika po Wyspach Owczych. To 
ciężki mozolny rok pracy cho-
dzenia do szkoły. Muszę powie-
dzieć, że to było nie lada wyzwa-
nie. Dziś mam dyplom w domu. 
Turystycznie nie muszą się już 
dokształcać. Idziemy dalej - jak-
by nie było, kobieta lubi kosme-
tyki. Jestem w końcu szczęśliwą 
właścicielką, że aż nie wierzę, 
że mam swoją linię produktów. 
Są to naturalne, wegańskie ko-
smetyki robione ręcznie z  alg 
z Wysp Owczych. To jest kolejny 
powód do dumy, gdy wchodzę 

do własnej łazienki i widzę kre-
my „By Sabina Poulsen”. Otwo-
rzyłam też sklep internetowy, 
gdzie można oprócz kosmety-
ków kupić wyroby dziergane 
przez moje przyjaciółki: prze-
piękne swetry, skarpety czy cza-
py. Wszystko jest ciepłe i ręcznie 
robione. To jest projekt, gdzie 
kobiety łączą swoje pasje z  ży-
ciem codziennym jak i ojczyzną. 
Mam nadzieje, że udało mi się to 

  ROZMOWA

Sabina to odważna i silna dziewczyna z Odolanowa, która 16 lat temu wypuściła się w świat na… koniec 
świata, bo tak czasami określa się miejsce, w którym mieszka i wychowuje dwójkę dzieci. Sabina Poulsen 

z dumą opowiada o zrealizowanych marzeniach i nowych osiągnięciach na archipelagu na Morzu Norweskim oraz 
wyjaśnia, co czuje, gdy wraca z Wysp Owczych do ukochanego Odolanowa.

Z  W y s p  O w c z y c h  d o  r o d z i n n e g o  O d o l a n o w a . . .Z  W y s p  O w c z y c h  d o  r o d z i n n e g o  O d o l a n o w a . . .

,,SABKA”,,SABKA”co daje RADĘco daje RADĘ
Wyspy Owcze stają się coraz większą atrakcją turystyczną.

Sabina Poulsen z rodzicami.
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Zakres planowanych do 
wykonania w  ramach projek-
tu prac obejmuje:wykonanie 
robót budowlanych w  zakresie 
termomodernizacji poprzez 
ocieplenie budynków, wymia-
nę okien, drzwi zewnętrznych, 
przebudowę systemów grzew-
czych wraz z  wymianą i  pod-
łączeniem do źródła ciepła, 
montaż systemu wentylacji 
i  klimatyzacji, instalację OZE 
w  modernizowanych energe-
tycznie budynkach, wymianę 
oświetlenia na energoosz-
czędne, instalację systemów 

chłodzących, montaż systemu 
monitorowania i  zarządzania 
energią, wynikających z  PFU 
oraz dokumentów dodatko-
wych (audyt energetyczny, au-
dyt oświetleniowy, ekspertyza 
ornitologiczna i  chiropterolo-
giczna).

Ponadto wykonuje się  ro-
boty budowlane w  zakresie 
remontu i  przebudowy budyn-
ku szkoły oraz budynku sali 
gimnastycznej w  celu dostoso-
wania obiektu dla osób niepeł-
nosprawnych, dostosowania 
do obowiązujących przepisów 
przeciwpożarowych oraz sani-
tarnych i bhp.  (pug)

połączyć. To jest klamra kobiet, 
które pokochały dwa światy: je-
den – ten, w którym się urodziły 
z połączeniem z nową ojczyzną, 
w której się dorabiały i żyją.

Jesteś też pierwszą Polką, 
a drugą w historii kobietą, która 
wspięła się na wystającą prosto 
z morza skałę Risen. Jesteś nie-
zwykle silną i odważną kobietą, 
która – jak wiemy - stawia czo-
ła przeciwnościom losu, ale też 
bardzo wrażliwą i  uczuciową… 
Zgadzasz się z tym? 

- Tak, zdobyłam Risen. Jest 
duma, bo Polki potrafią i trzeba 
się chwalić, jeśli jest czym. Silną 
kobietą zostałam przez życie. 
Nauczyło mnie ono, że trzeba 
być silnym. Wspomnijmy sześć 
lat wstecz, gdzie straciłam 
dom. Zostałam z  dwójką dzie-
ci i moim partnerem, i nowym 
doświadczeniem. Kiedy dom ci 

się pali - wszystkie materialne 
życiowe rzeczy – musisz zaufać 
sobie i  ludziom. Mnie pomogli 
Farelczycy i  tego nie zapomnę. 
Rozwód, pożar i choroby moich 
dzieci… to wszystko nauczyło 
mnie empatii i  szacunku do 
drugiego człowieka, i  cierpli-
wości, że przyjdzie nowy dobry 
dzień. Zapominamy o  tym, co 
jest wartością człowieka. Zapo-
minamy, że nie tylko pieniądz 
i praca się liczą, ale najważniej-
sze są zdrowie i rodzina. Ja na-
prawdę tego w  życiu doświad-
czyłam. Straciłam wszystko, 
odbudowałam się i  jak feniks 
z  popiołów powstałam. Poka-
załam, że można, że warto. Kie-
dy dom nam się spalił, to moja 
przyjaciółka mi powiedziała: 
„Na twoim miejscu to ja bym 
się powiesiła…”. A  ja jej na to: 
„Co ja bym mądrego zrobiła dla 
moich dzieci?”. Różne sytuacje 
przychodzą w  życiu, ale mu-
simy podnieść głowę i  się nie 
poddawać. Nie powinniśmy się 
wstydzić, że mamy problemy, 
ale walczyć i  pokazać sobie, że 
damy radę podnieść koronę 

i  lecieć do przodu. Moim mot-
tem życiowym jest uśmiech na 
twarzy i  powiedzenie: „Sabka, 
dasz radę, ty jeszcze pokażesz, 
że dasz radę”. 

Jako dziecko też byłaś tak 
odważnie aktywna? 

- Byłam chyba najbardziej 
gadatliwą osobą i  dzisiaj tę ce-
chę wykorzystuję chociażby, 
kiedy  udzielam się medial-
nie. Zawsze byłam aktywnym 
dzieckiem i  tak mi zostało. Jak 
chodziłam po krzakach na jabł-
ka sąsiadów, to trzeba było być 
sprawnym fizycznie. Teraz cho-
dzę już po górach i niech tak już 
zostanie. Ja swoje Kilimandżaro 
też zdobyłam. Myślę, że w przy-
szłych latach zdobędę inne góry.

Proszę o  kilka słów - na-
szej Farelki - do czytelników 
„Dzwonka Odolanowskiego”…

- Kochani moi drodzy czy-
telnicy z Odolanowa - dziękuję, 
że jesteście, że mnie wspieracie, 
czytacie, oglądacie i  przycho-
dzicie na spotkania. Ja jestem 
dla Was i o Was pamiętam. Po-
zdrawiam cały Odolanów. Nie 
mogłabym być sobą, gdybym 
nie poprosiła o  pozdrowienia 
dla moich rodziców, mojej cioci 
Ulki i cioci Janeczki, sióstr i ca-
łej rodziny – to są osoby, które 
cały czas mnie obserwują i mnie 
wspierają, na które mogę za-
wsze liczyć.

Sabino, to kiedy następne 
spotkanie? Są jakieś plany?

- Kolejne spotkanie? Ach, 
kiedy mnie zaprosicie (śmiech). 
Jestem przychylna na każde za-
proszenie z  Odolanowa. Jeśli 
mnie zaprosicie, to przylecę! 
Pozdrawiam – Wasza Sabina!

Dziękuję bardzo za rozmo-
wę i do zobaczenia w Odolano-
wie!

Rozmawiała:
Katarzyna MACIEJEWICZ

,,Życie na walizkach”, częsty pobyt na lotniskach?
Czasami trzeba opuścić Wyspy Owcze!

Odolanowskie L iceum Ogólnokształcące będzie  „c ieple jsze”

MURY się... OTULAJĄMURY się... OTULAJĄ
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Odolanowie staje się faktem i jest realizowana w ramach partnerskie-
go projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na 
terenie Powiatu Ostrowskiego - etap II”. Zakończono prace przy budynku 
sali gimnastycznej, w chwili oddawana do druku tego numeru ,,Dzwon-
ka Odolanowskiego” prowadzone były roboty w budynku głównym.
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W  Obornikach odbył się 
Finał Województwa Wielko-
polskiego w  Drużynowym 
Tenisie Stołowym Chłopców. 
W  zawodach wzięło udział 
12 najlepszych zespołów z  re-
gionu, wśród nich drużyna 
z  odolanowskiego liceum.   
Odolanowianie rywalizowa-
li z  następującymi zespoła-
mi: ZST OSTRÓW WLKP., II 
LO KONIN, ZST TUREK, ZSE 
LESZNO, ZSZ GOSTYŃ, ZSR 
GRZYBNO, I  LO GNIEZNO, 
I  LO SZAMOTUŁY, LO OBOR-
NIKI, XIV LO POZNAŃ i  VIII 
LO POZNAŃ.

Dopiero po 6 godzinach 
zażartych pojedynków grupo-

wych wyłoniono zwycięzców 
tych pasjonujących sportowych 
zmagań. Na podium stanęły 
drużyny z  Konina, Poznania 
i Odolanowa.

W skład drużyny z Odolano-
wa weszli: Robert Baranowski, 
Michał Dymacz, Patryk Galew-
ski i Cyprian Zemski. Do zawo-
dów tenisistów  przygotował 
Mariusz Chmielewski.  (low)

Dwudniowe rozgrywki pił-
karskie odbywające się w  hali 
SP w  Odolanowie, przyniosły 
następujące rozstrzygnięcia: 
zwycięzcą okazała się druży-
na „Stelmax", drugie miejsce 
przypadło „Octagon Printwi-
zards”, a na najniższym stop-
niu podium uplasowała się 
ekipa „Same Asy Team”.

Królem strzelców turnieju 
został Rafał Drzazga z  dru-

żyny „Octagon Printwizards” 
z  dorobkiem 11 goli, z  kolei 
najlepszym bramkarzem zo-
stał wybrany Krzysztof Guź-
dzioł z  drużyny ,,Stelmax”. 
W sumie w turnieju uczestni-
czyło 14 drużyn.

Głównymi organizato-
rami byli: Gmina i  Miasto 
Odolanów, Miejsko-Gminne 
Zrzeszenie LZS, Stowarzysze-
nie charytatywne SMS, oraz 
Wierzbno Catering. Zdjęcia: 
Anna Matysiak.  (mw)

Odbyła się trzecia edycja 
turnieju tenisa stołowego or-
ganizowanego przez LZS Start 
Nabyszyce. Po dwóch latach 
przerwy spowodowanych prze-
pisami pandemicznym,i  rywa-
lizacja wróciła do Nabyszyc. Do 
rywalizacji stanęło 18 zawodni-
ków. Każdy gracz dał z  siebie 
wszystko. Zawodnicy walczyli 
o  każdy mały punkt, każdy set 
a  radość po zwycięstwach była 
ogromna.

Zawody rozegrano w 3 gru-
pach. Z  każdej grupy awanso-
wał najlepszy gracz oraz jed-
na osoba z  drugiego miejsca 

z  największą liczbą zdobytych 
punktów. Następnie rozegrano 
półfinały i  finał. Niezwykle za-
cięte pojedynki wyłoniły zwy-
cięzców:
1. miejsce  Paweł Łyczywek
2. miejsce  Krystian Klimek
3.miejsce  Daniel Kryjom
4.miejsce  Jan Zawidzki

Nagrodę dla najmłodszego 
zawodnika zdobył Wiktor Ma-
ciejewski, natomiast najbar-
dziej doświadczony okazał się 
Stanisław Zawidzki. 

Marek MIERZWIAK

Podczas  obrad dokonano 
oceny i  podsumowania dzia-
łalności LZS na terenie  gminy 
w  okresie: od 17 lutego 2017 r. 
do 18 marca 2022 r.

Sprawozdanie z  działalno-
ści w  tym okresie przedstawił 
przewodniczący M-G Z  LZS 
Bogdan Frąszczak, dziękując 
jednocześnie wszystkim tym 
którzy przyczynili się do reali-
zacji zadań statutowych podej-
mowanych przez organizację. 

Po przyjęciu informacji 
przez Zjazd na wniosek Miej-
sko-Gminnej Komisji Rewizyj-
nej LZS udzielono jednogłośnie 
absolutorium ustępującemu 
Zarządowi. Po dyskusji doko-
nano wyboru nowych władz 
M-G Z LZS. Na nową kadencję 
wybrano 13 członków Plenum 
M-G Z  LZS w  Odolanowie, 5 
członków Prezydium, Prze-
wodniczącego i  jego Zastępcę 
oraz Komisję Rewizyjną.  (lzf)

  SPORT

D r u ż y n a  L O  w  O d o l a n o w i e  n a  p o d i u m  w  O b o r n i k a c h

„Brązowi” mistrzowie celuloidowej piłeczki

Piłkarze dla dzieci!

Turniej w Nabyszycach

Wybrano władze
„zielonego sportu” 

I miejsce  II LO KONIN
II miejsce  XIV LO POZNAŃ
III miejsce  LO ODOLANÓW
IV miejsce  ZST
 OSTRÓW WLKP

W skład Zarządu / Prezydium weszli:
Bogdan Frąszczak - Przewodniczący
Krzysztof Wewiór            - Wiceprzewodniczący
Karol Maciejewski           - Skarbnik
Jan Zawidzki                   - Sekretarz
Krzysztof Jackowski        - Członek

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Henryk Mizgalski            - Przewodniczący
Lidia Pilarska                 - Z-ca Przewodniczącego
Anna Iwanek                  - Członek

Drużyna z odolanowskiego LO stanęła na podium w Obornikach.

Wszystkie pojedynki przy tenisowych stołach były bardzo zacięte.

Uczestnicy i goście turnieju w Nabyszycach.

Odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Miejsko-Gmin-
nego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Odo-
lanowie. Nie zbrakło gości: zastępcy burmistrza Gminy 
i  Miasta Odolanów Jana Prokopa, przewodniczącego po-
wiatowych struktur LZS Stanisława Ratajczaka, dyrektora SP 
w Odolanowie Rafała Paterka.

Odbył się Turniej Charytatywny w Piłce Nożnej. 
Grano dla  Dla Zuzi i Lenki. 
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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 8:04     Poznań 9:55
    Odolanów 13:17*     Poznań 15:00
    Odolanów 17:45     Poznań 19:46

    Poznań 5:05     Odolanów 6:49
    Poznań 9:56*     Odolanów 11:37
    Poznań 15:17     Odolanów 16:58

    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

Termin kursowania: w dni robocze
* Codziennie oprócz 16, 17, 30 kwietnia 1,2 maja

Granty finansowe z Programu
„Działaj Lokalnie”
na realizację pomysłów grup mieszkańców
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z siedzibą w Miliczu ogłasza 
nabór wniosków w konkursie Programu „Działaj Lokalnie” 2022 Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności.

Widzisz potrzeby zmian w swoim otoczeniu, w swoim środowisku, masz pomysł 
co chciałbyś stworzyć w swoim sołectwie, osiedlu lub chcesz zorganizować kon-
kretne zajęcia dla współmieszkańców i znasz osoby, które chcą Ci w tym pomóc, 
a jedynie brakuje Ci środków finansowych na realizację tego pomysłu? To tu mo-
żesz otrzymać pomoc w zakresie jak napisać projekt i jak uzasadnić jego dofinan-
sowanie i w efekcie zdobyć dotację pieniężną na zrealizowanie Twojego pomysłu.

Wnioski o dofinansowanie projektów, których końcowym rezultatem powinno 
być osiągnięcie dobra wspólnego według potrzeb mieszkańców sołectw, osiedli, 
lub grup społecznych, w  tym także dotyczące zapobiegania skutkom pandemii 
oraz dotyczące pomocy uchodźcom z Ukrainy mogą składać organizacje pozarzą-
dowe oraz grupy mieszkańców niezrzeszone w żadnej organizacji.

Wnioski można składać w systemie ciągłym, ale ocena wniosków będzie po-
dzielona na etapy, przy czym pierwszy etap oceny uwzględni wnioski złożone do 
dnia 25 kwietnia. Kolejne etapy odbędą się pod warunkiem nierozdysponowania 
całej puli środków  w pierwszym etapie naboru.

Dofinansowane projekty będzie można realizować od 10 maja do końca 2022 r. 
Na dotacje przeznaczona jest kwota 55 500 zł. Maksymalna kwota dofinansowania 
projektu wynosi 6 000 zł.

Wymagany wkład własny wynosi minimum 25 % wysokości otrzymanej dotacji, któ-
ry może być wyliczony z przepracowanych godzin wolontariuszy lub wartości usług lub 
rzeczy otrzymanych od darczyńców, w tym tylko 5 % w postaci finansowej.

Szczegółowe informacje o warunkach naboru i skorzystania ze szkoleń dla za-
interesowanych zawarte są w Ogłoszeniu o naborze wniosków dostępnym na stro-
nie internetowej Stowarzyszenia – link: http://www.dzialaj.barycz.pl/ads/view/289  

Ośrodek Działaj Lokalnie
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Placówka Terenowa KRUS w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza właścicieli go-
spodarstw rolnych  do wzięcia udziału w XIX Ogólnokrajowym Konkursie pt. „Bez-
pieczne Gospodarstwo Rolne”. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem 
mailowym  ostrow@krus.gov.pl., oraz pod nr. tel. 627373120 lub 627373126. 

Obowiązek złożenia deklaracjiObowiązek złożenia deklaracji 
do 30 czerwca 2022 r. !!!do 30 czerwca 2022 r. !!!

Niezłożenie deklaracjiNiezłożenie deklaracji
skutkować będzieskutkować będzie
karą grzywny !!!karą grzywny !!!

Przypominamy o obowiązku złożenia Deklaracji
dot. źródeł ciepła na wszystkie:

• budynki/ lokale mieszkalne (jednorodzinne, wielorodzinne)
• budynki /lokale niemieszkalne (m.in. działalność gosp. itp.) w terminie 
do 30 czerwca 2022 r.

Więcej informacji w Urzędzie – biuro 4
lub na stronie www.zone.gunb.gov.pl
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 Informujemy, że Pani 
Maryna Lihinchuk jest upo-
ważniona przez Urząd Gmi-
ny i Miasta w Odolanowie do 
kontaktów ze społecznością 
Ukraińską – uchodźcami 
przebywającymi na naszym 
terenie. Wszystkie sprawy 
związane z pobytem, za-
kwaterowaniem i wydawa-
niem darów dla uchodźców 
można konsultować z naszą 
pełnomocniczką. Pokój nr 4, 
tel. 62 6200863.

Звертаємо увагу, що Ма-
рина Лігінчук, котра упов-
новажена міською адміні-
страцією Одоланова для 
зв’язку з українською гро-
мадскістю – біженцями, які 
проживають у нашій місце-
вості. Усі питання, пов’язані 
з перебуванням, розміщен-
ням та наданням допомоги 
біженцям, можна прокон-
сультуватись з нашим пред-
ставником. Кімната No4, 
тел.: 62 6200863

   WAŻNE KOMUNIKATY/ВАЖЛИВІ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Pełnomocnik MARYNA !

USTAWA O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY ZAPEWNIA:
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Krzyżówka

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą hasło.

Rozwiązanie krzyżówki z nr 02/2022 – hasło:  WIOSNA

2 3 4 51
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Francji
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siwej
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ka
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60 sztuk
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Warsa
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aksęm
w tytule
filmu

O.Stone
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pętsyw
w poje-

ęknyd
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ruch
aktora

symbol
żałoby

szwedz-
ki

"grosz"
plażowe
sandałki

sprzedał
pierwo-
rództwo

pluszo-
wy
miś

Mauer z
pistole-
tem

4

2

1

3

5

Połącz kropki

Pokoloruj mnie

Labirynt

Znajdź 5 szczegółów różniących obrazki



WIELKA KRZYŻÓWKA WIELKANOCNA Z NAGRODAMI
Po rozwiązaniu krzyżówki proszę wpisać w kupon jej hasło, podać swoje dane adresowe i przesłać lub dostarczyć do 30 maja br. na adres: 

Odolanowski Dom Kultury, ulica Bartosza 7, 63-430 Odolanów. 
 Wylosujemy 2 nagrody (sprzęt agd). O wynikach losowania poinformujemy w lipcowym wydaniu  naszej gazety.

SH HYBSZ jest polskim producentem przewo-
dów elektrycznych, przewodów spiralnych i wią-
zek. Oferując produkty wysokiej jakości spełnia-

my oczekiwania klientów na całym świecie. Stawiamy na nowe rozwiązania produkcyjne 
przy zastosowaniu nowoczesnych urządzeń technologicznych. Kilkudziesięcioletnie do-
świadczenie pozwala na sprawne planowanie produkcji jak i realizację zamówień.

Firma EUROBUD powstała w 1991 roku. Od tego czasu świadczy 
usługi Produkcyjno-Handlowo-Usługowe. Rozwijając się groma-
dzi doświadczenia, by spełniać oczekiwania klientów, zdobywać 
ich zadowolenie oraz uznanie.
P.P.H.U. Eurobud EUGENIUSZ JAKUBIAK


