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ODOLANOWSKI

KONCERT
PRZYJAŹNI

W Sali Koncertowej Odolanow-
skiego Domu Kultury, odbył się 
koncert „Podaj rękę, w którym 
udział wzięli polscy i ukraińscy 
artyści. Na program złożyły się 
utwory pasyjne, ulubione pieśni 
św. Jana Pawła II oraz kompozy-
cje ukraińskie.cje ukraińskie.

Czytaj
na str. 13

Przyjęło ono formę prezen-
tacji artystycznych zakończo-
nych wernisażem. Organiza-
torem imprezy było Gminno 
– Miejskie Centrum Pomocy 
„Wiara – Nadzieja – Miłość”, 
we współpracy z  Odolanow-
skim Domem Kultury.

Wernisaż otworzył i  po-
witał wszystkich przybyłych 
Wojciech Słodkiewicz, dyrek-
tor GMCP Odolanów, a głów-
nymi adresatami i  odbiorca-

mi tych słów byli uczestnicy 
ŚDS w  Odolanowie, ich ro-
dziny, opiekunowie i znajomi. 
Wśród gości zaproszonych 
znaleźli się: Marian Janicki 
– burmistrz Gminy i  Miasta 
Odolanów, Janusz Lizurej – 
dyrektor Odolanowskiego 
Domu Kultury oraz radni Gmi-
ny i  Miasta Odolanów - Bar-
bara Cebulska, Eugeniusz 

Jakubiak, Maciej Żuraw, jak również pracownicy i uczestnicy Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Odolanowie.

W  trakcie uroczystego otwarcia na scenę zaproszono wszystkich autorów 
– twórców – uczestników ŚDS Odolanów, którzy nagrodzeni zostali kwiatami 
i  gromkimi brawami. Następnie rozpoczęły się prezentacje, w  ramach których 
przygotowano występy wokalne i układ choreograficzny, a na zakończenie fil-
mową prezentację etiudy „W  moim ogrodzie”. Spektakl przygotowany został 
i zaprezentowany w ODK w 2013 roku przez grupę teatralną „Po prostu” z odo-
lanowskiego ŚDS. Do jego stworzenia wykorzystano m. in.  nagrania z kościoła 
poewangelickiego wykonane przed jego generalnym remontem, co stworzyło  
specyficzny audiowizualny łącznik z miejscem, gdzie przygotowana została uro-
czystość. Na zakończenie głos zabrał burmistrz , przekazując wyrazy uznania 
i kierując wiele ciepłych słów zarówno w stronę samych uczestników – autorów 
i twórców, jak i pracowników odolanowskiej placówki.  (wnm)

Środowiskowy Dom Samopomocy w Odolanowie przygotował wy-
stawę prac i realizacji artystycznych swoich podopiecznych pod 
hasłem „Jestem”. Pozwala to na podsumowanie dotychczasowej 
działalności oraz przede wszystkim ukazanie potencjału i zdolności 
twórczych uczestników. Uroczyste otwarcie odbyło się w kościele 
poewangelickim w Odolanowie.  

A R T Y Ś C I  s z t u k  W I E L U A R T Y Ś C I  s z t u k  W I E L U 
„Jestem” – prezentacje artystyczne ŚDS Odolanów

Uczestnicy ŚDSw Odolanowie, czyli artyści sztuk 
wielu, zaprezentowali się w pięknych wnętrzach by-
łego kościoła ewangelickiego.

Wśród gości wernisażu nie zbrakło burmistrza Gmi-
ny i Miasta Odolanów, Mariana Janickiego i miej-
scowych radnych.

Odolanowskie dzieci będą się uczyły pływać we własnym basenie! 
Prezentujemy wizualizację tego pięknie zaprojektowanego obiektu

czytaj rozkładówka str. 8-9czytaj rozkładówka str. 8-9
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Serdeczne podziękowanie Wszystkim, którzy okazali serce
i wszelką pomoc w trudnych dla nas chwilach, za modlitwę,

intencje mszalne i udział w uroczystości pogrzebowej
w dniu 23 kwietnia 2022 roku

Śp. Aliny Wewiór
składa RODZINA

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Śp. Aliny Wewiór
żony  wiceprzewodniczącego Rady Miejsko-Gminnej Ludowych 
Zespołów Sportowych.  Wyrazy głębokiego współczucia składają 

rodzinie zmarłej członkowie LZS.

 Przewodniczący Rady MG LZS 
 (-)  Bogdan FRĄSZCZAK  
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KUPIĘ (może być do remontu) mały DOM w Odolanowie.

Tel. 729 232 034

Dęb ,,Jerzy” na podstawie uchwały 
Rady Gminy i  Miasta Odolanów został 
pomnikiem przyrody. 200- letni  dąb 
szypułkowy otrzymał imię ..Jerzy” na 
cześć wieloletniego zasłużonego leśni-
czego tych terenów Jerzego Mikajew-
skiego i  na pamiątkę 100-lecia Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Poznaniu.

Na terenie Leśnictwa Wisławka, przy-
należnym do Nadleśnictwa Krotoszyn, 

(działka o  nr ewid. 1258 obręb Gliśnica), 
miała miejsce niecodzienna uroczystość 
nadania imienia. Burmistrz Marian Ja-
nicki oraz zastępca burmistrza Jan Pro-
kop, spotkali się  z  Jerzym Mikajewskim 
i  jego rodziną, a także z przedstawiciela-
mi Nadleśnictwa Krotoszyn, by przeka-
zać podpisaną przez przewodniczącego 
Rady Gminy i  Miasta Odolanów Janusza 
Szustkiewicza uchwałę oraz przeciąć bia-
ło-czerwoną wstęgę.  (pro)

Spacerując po Odolanowie w okre-
sie świąt Wielkanocnych, nie sposób 
było nie zauważyć, że w  wielu miej-
scach ustawiono wesołe zające. Kolo-
rowe elementy ozdobne pojawiające 
się przed każdymi świętami już od 
wielu lat są znakiem charakterystycz-
nym miasta i  na stałe wpisały się 
w tradycje.

Gmina i  Miasto Odolanów otrzy-
mała dofinansowanie w kwocie 147 696 
zł z  Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg na przebudowę drogi gminnej 
(nr 796331P) -  ul. Osiedlowej w Odola-
nowie.

Promesę odebrał burmistrz Marian 
Janicki wraz ze skarbnikiem Beatą Go-
ściniak w  siedzibie Starostwa Powia-
towego w  Ostrowie Wielkopolskim. 
W  podpisaniu umów uczestniczyli, 
m.in. minister Rodziny i  Polityki Spo-
łecznej Marlena Maląg, parlamentarzy-

ści, wojewoda wielkopolski Michał Zie-
liński, starosta ostrowski Paweł Rajski, 
wicestarosta Roman Pacholczyk.  (w)

Podczas pierwszej tury mieszkańcy, 
którzy złożyli wnioski o  pomoc otrzy-
mali żywność o  łącznej wadze 4.216,12 
kg. Tym razem w  skład wydawanych 

paczek weszły następujące produkty 
żywnościowe: szynka drobiowa, groszek 
z  marchewką, szynka wieprzowa, filet 
z  makreli w  oleju, powidła śliwkowe, 
koncentrat pomidorowy.

Pomoc żywnościowa, w  postaci 
paczki żywnościowej została przeka-
zana osobom, które złożyły wnioski 
i  spełniały kryteria określone w  art. 7 
ustawy o  pomocy społecznej, których 
dochód nie przekracza 220% kryte-
rium dochodowego uprawniającego 
do skorzystania z  pomocy społecznej, 
które wynosiło dla osoby samotnie go-
spodarującej 1.707,20 zł, a  dla osoby 
w rodzinie 1.320,00 zł.

   Dzięki uprzejmości Marii Skrzypiń-
skiej, radnej Gminy i Miasta Odolanów, 
żywność wydawana była w Sali Wiejskiej 
na osiedlu Odolanów Górka.  (p)

Pod dębem ,,Jerzy” spotkała się rodzina Jerzego Mikajewskiego, władze samorządowe Gminy i Miasta 
Odolanów oraz Nadleśnictwa Krotoszyn.

Po odebraniu promesy.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Odolanowie w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywno-
ściowa 2014–2020, zrealizował pierw-
szą turę wsparcia żywnościowego dla 
516 osób ze 197 rodzin z terenu gminy.

Paczki żywnościowe trafi ły
do potrzebujących

W  siedzibie odolanowskiego urzę-
du podpisano porozumienie pomię-
dzy gminą Odolanów i  gminą Ostrów 
Wielkopolski, dotyczące wspólnej 
realizacji zadania inwestycyjnego 
pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 
796307P Wierzbno-Gorzyce Wielkie - 
ul. Leśna w Wierzbnie”. 

Podpisy pod stosownym dokumen-

tem złożyli: burmistrz Marian Janicki 
oraz wójt Piotr Kuroszczyk, a  także 
dwie skarbniczki Beata Gościniak 
i  Maria Olejniczak. Obecni byli rów-
nież: inspektor Urzędu GiM w  Odola-
nowie Ewa Sitek , inspektor. Urzędu 
Gminy Ostrów Anna Gawlik oraz soł-
tyswsi Wierzbno Przemysław Kruszyk. 

(mwa)

Porozumienie podpisuje skarbnik UGiM w Odolanowie Beata Gościniak. Od lewej: burmistrz Marian 
Janicki, wójt Piotr Kuroszczyk i skarbnik Gminy Ostrów Wielkopolski Maria Olejniczak.

Gmina z Gminą (zaradzi)

Ulica Osiedlowa z dofi nansowaniem,,Jerzy” pomnikiem został

,,Kicały”
w Odolanowie

Jeden z zajęcy w Rynku w Odolanowie.
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Trwa przebudowa drogi 
gminnej -  ulicy Zielonej w  Gar-
kach. To kolejna z wielu inwesty-
cji drogowych w  Gminie i  Mie-
ście Odolanów. Przez ostatnie 
lata wykonano ich najwięcej 
w historii samorządu.

Droga zostanie przebudo-
wana poprzez wykonanie na-
wierzchni jezdni z  betonu asfal-
towego gr. 5 cm na podbudowie 
z  kruszywa łamanego grubości 
20 cm. Planowane jest wzmoc-
nienie podłoża przez wykonanie 
warstwy piasku stabilizowa-
nego cementem gr. 15 cm wraz 
z  utwardzeniem wjazdów do 
posesji kostką betonową. Dodat-
kowo umocnione będzie pobocze 

mieszanką kamienną, oczysz-
czone i  wyprofilowanie zostaną 
przydrożne rowy.

  Wykonawcą ulicy jest 
Spółdzielnia Kółek Rolniczych 
w  Przygodzicach z  siedzibą 
w  Czarnymlesie. Koszt inwesty-
cji to ok. 360 tys zł.  (w)

Dokonano odbioru ulicy Sło-
necznej w  Tarchałach Wielkich 
na której, w  ostatnim czasie, 
prowadzone były prace drogo-
we związane z przebudową tego 
odcinka. W ramach zadania wy-
konano nawierzchnie jezdni bi-
tumicznej gr. 5 cm, dł. 0,146 km, 

szer. 2,5 m na podbudowie z kru-
szywa kamiennego gr. 20 cm 
i warstwie piasku stabilizowane-
go cementem gr. 15 cm, odwod-
nienie drenem francuskim oraz 
umocnienie poboczy mieszanką 
kamienną.

Przebudowany odcinek po-
święcił ks. proboszcz Tadeusz 
Kaczmarek, a następnie w obec-
ności władz samorządowych 
Gminy i  Miasta Odolanów, 
przedstawicieli wykonawcy, in-
spektorów, sołtys wsi i zaproszo-
nych gości dokonano uroczyste-
go przecięcia biało-czerwonej 
wstęgi.

Zadanie zostało sfinansowane 
ze środków Gminy i Miasta Odola-
nów w kwocie 286 117,19 zł. (w)

Odbyło się spotkanie inte-
gracyjne przedstawicieli sied-
miu kół Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci z  terenu Gminy i  Miasta 
Odolanów, ich rodziców oraz 
zaproszonych gości. Wszystko 
w  związku z  pozyskanymi środ-
kami na realizację projektu: Za-
bytki Odolanowa -Naszej Małej 

Ojczyzny. W spotkaniu uczestni-
czył zastępca burmistrza Gminy 
i Miasta Odolanów Jan Prokop. 

Celem projektu było przed-
stawienie dzieciom zabytków 
Odolanowa, zapoznanie z  hi-
storią ich powstania oraz trady-
cjami świątecznymi. Realizacja 
zadania dotyczącego zabytków 
odbyła się dzięki współpracy 
zarządu z  Rafałem Walkowem, 
który kolejny raz uczestniczył 
w  przedsięwzięciach zorga-
nizowanych przez Zarząd To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci 
w  Odolanowie. Punktem kul-
minacyjnym zwiedzania było 
przejście do Parku Natury i szu-
kanie „ Zajączka”, paczek ze 
słodkościami ukrytymi w  róż-
nych częściach parku.  (t)

W  sali koncertowej ODK 
odbył się koncert, którego wy-
konawcami byli uczniowie 
Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I st. w Odolanowie oraz ich 
rodziny. Pomysł wspólnego 
muzykowania spodobał się, 
bowiem na scenie zaprezento-
wało się aż 13 zespołów rodzin-
nych i  koleżeńskich, prezentu-
jąc  różnorodny repertuar. 

   Było czego posłuchać – ze 
sceny wybrzmiała muzyka roz-
rywkowa, klasyczna, jazzowa, 
swingowa. Łatwo wpadające 
w  ucho przeboje, od pierw-
szych dźwięków spodobały się 
publiczności, która aktywnie 
włączyła się w  przebieg kon-
certu nagradzając uczestników 
gromkimi brawami. Na scenie 
wystąpiły zespoły: Zespół ro-
dzinny w  składzie: Lena Adler 
(skrzypce - klasa mgr Małgo-
rzaty Kaczmarek), Sylwia Wró-
bel, (wokal, gitara), Jarosław 
Niśkiewicz (keyboard), Duety 
saksofonowe (m.in. uczniowie 
mgr Macieja Sołtysiaka) Ma-
rika Dzierla i  Hanna Patryas, 
Wiktoria i  Krystian Lüke, We-
ronika Binek i  Gabriela Ducz-
mal, Zofia i Damian Furmanek, 
Duet skrzypcowy - Blanka Buta 
i  Amelia Buta (klasa mgr Arka-
diusza Hylewskiego), Duet gita-
rowo - perkusyjny siostry Emi-
lia i  Alicja Korycińska, (klasa 
Wiktorii Kliber i Daniela Julle), 
Duet fortepianowy – Gabriela 
Kołeczko i Jakub Kaczocha (kla-
sa mgr Martyny Gąsiewskiej 
i mgr Anny Bąk), Duet fortepia-
nowy - Mikołaj i  Jakub Kaczo-
cha (klasa mgr Anny Bąk), Duet 
perkusyjny – Mateusz Lesiak 
i Eryk Jagła (klasa mgr Wiktorii 
Kliber), Trio saksofonowe - Mi-
chał, Karol i  Andrzej Kędziora 
, Trio skrzypcowe - Maja Ka-
lina, Kinga Hądzel, Sara Kli-
mek (prowadzone przez mgr 
Małgorzatę Kaczmarek), Trio 
trąbkowe Krystian, Krzysztof 
Zawidzcy.

  Koncert poprowadził po-
mysłodawca, nauczyciel sakso-
fonu Maciej Sołtysiak, w  jego 
przebieg aktywnie włączył się 
Marcin Wieczorek. Po wystę-
pach na wszystkich wykonaw-
ców czekał słodki upominek 
ufundowany przez Radę Rodzi-
ców przy PSM I st. w Odolano-
wie.

Artystom gratulował bur-
mistrz Marian Janicki.  (okd)

Co wspólnego ma głód z  poli-
tyką? Czy wszyscy ludzie mają jed-
nakowy dostęp do wody pitnej? Jak 
duże są dysproporcje w  rozwoju 
państw Globalnej Północy i Global-
nego Południa?

Na te i  wiele innych pytań 
szukali odpowiedzi uczniowie 
klasy 3P oraz 2A  Liceum Ogólno-
kształcącego w  Odolanowie, któ-

rzy wzięli udział w  grze ESCAPE 
ROOM „Otwórz się na globalne 
wyzwania”. Gra zaprojektowana 
przez Polską Akcję Humanitarną 
nawiązuje do Celów Zrównoważo-
nego Rozwoju, które wyznaczone 
zostały przez ONZ. Są to zada-
nia, którym wszyscy powinniśmy 
stawić czoła, aby budować lepszy 
świat.

Podczas rozwiązywania skom-
plikowanych zagadek uczniowie 
musieli wykazać się kreatywnością 
oraz umiejętnością współpracy. 
Gra okazała się świetną zabawą 
połączoną ze zdobyciem wiedzy 
o  przyczynach i  konsekwencjach 
zjawisk globalnych w  dzisiejszym 
świecie.

Anna KUŚ

Zespół pięciu nauczycieli 
ioraz pięciu uczniów ze Szko-
ły Podstawowej w  Wierzbnie 
przebywał i  uczył się w  marcu 
w  Szkole Podstawowej nr 14 
w Atenach.

Był to trzeci wyjazd w ramach 
projektu Teach and Learn Out-
side the Walls through Playing 
– TLOWP, który integruje dwa 
elementy:włączenie uczniów 
w  działania edukacyjne szkoły 
w  Grecji oraz udział nauczycie-
li z  pięciu krajów partnerskich 
w  konferencji poświęconej wy-
mianie dobrych praktyk w  dzie-
dzinie edukacji szkolnej i wycho-
wania. 

Przez pięć dni uczniowie i na-
uczyciele niejednokrotnie siedzieli 

razem w ławce i stali się kolegami 
z  zespołu poznającego różne me-
tody i formy uczenia się w Grecji. 
Uczniowie z Wierzbna mogli sko-
rzystać z  doświadczenia nauczy-
cielskiego, ale także mentoringu 
greckiego nauczyciela, trenera 
warsztatów. Uczniowie i  nauczy-
ciele przygotowywali między in-
nymi dobrze nam znane, ale jakże 
inne „sałatki greckie”, zdobywali 
informacje o  życiu i  hierarchii 
w rodzinie pszczół, czy próbowali 
swoich sił aktorskich w insceniza-
cji mitu Persefony o  cykliczności 
pór roku. 

Wszystkie zadania opierały 
się zarówno na wielojęzycznych 
umiejętnościach uczestników jak 
i na świadomości i ekspresji kul-

turowej. Gry dydaktyczne, jakie 
przedstawiały szkoły były ogni-
wem łączącym partnerów  w pro-
jekcie, wkomponowanym w uni-
kalne przestrzenie edukacyjne, 
takie jak pasieka w  Zakheos czy 
starożytna świątynia Ateny Par-
tenos na wzgórzu Akropol.

   Uczniowie przez tydzień byli 
gośćmi w  greckich rodzinach, 
a te z przyjaznym nastawieniem 
stwarzały im wiele możliwości 
poznania kultury, poprzez wy-
cieczki po Atenach i  innych cie-
kawych okolicach. 

Podróż edukacyjna została 
sfinansowana ze środków Unii 
Europejskich w  programie Era-
smus+ ze wsparciem Gminy 
i Miasta Odolanów.  (kap)

INFORMACJE  

Początek robót na ulicy Zielonej
w Garkach.

Podczas gry można zdobywać bardzo 
konkretną wiedzę.

Czas wydarzeń

Ulica w Garkach
się zmienia

Słoneczna
w pełnym blasku

Dzieci i zabytki

Gra i nauka

Nauka pod Akropolem

Zadowoleni uczestnicy wyjazdu do Grecji.

Muzycznie i rodzinnie

Podczas otwarcia nowego odcinka uli-
cy Słonecznej w Tarchałach Wielkich.

Pod pomnikiem św. Marcina w Parku 
600-lecia w Odolanowie. Jednym z go-
ści był również przewodniczący Osie-
dla Śródmieście Roman Przerwa.

Po tygodniowej podróży 
z  Erasmus+ uczestnicy tak 
mówili o swoich wrażeniach:

Monika: - Zobaczyłam cu-
downe miejsca, poznałam 
nowe tradycje i  nabyłam do-
świadczenia. Pierwszy raz 
leciałam samolotem! Było 
super! Zasmakowałam grec-
kiego jedzenia i  poznałam 
wspaniałych ludzi, z  który-
mi postaram się utrzymywać 
kontakt…

Artur: - W  Grecji spotka-
liśmy przyjaciół z  wymiany 
z  2019 r., graliśmy, uczyliśmy 

się razem. Weszliśmy razem 
na Akropol, piękne widoki 
z góry …

Hania: - Wyjazd do Grecji 
był lepszy niż sobie wyobra-
żałam. Rodzina, u  której się 
zatrzymałam była najlepsza 
na świecie, zaprzyjaźniliśmy 
się ze sobą. Rozmawialiśmy 
po angielsku, ale nauczyłam 
się także kilku słów po grec-
ku. Widoki były piękniejsze 
niż na zdjęciach. Cieszę się, że 
to właśnie ja mogłam przeżyć 
tak wspaniałą przygodę.

Katarzyna Przybylska, koor-

dynator projektu: Erasmus+ 
wspiera uczniów, studentów, 
nauczycieli, a  wielonarodo-
wościowe spotkania są wielką 
wartością dodaną w  kształce-
niu dzieci i młodzieży oraz słu-
żą podnoszeniu kompetencji 
wszystkich uczestników. Jako 
koordynator projektu oraz 
dyrektor szkoły, cieszę się, że 
udało nam się już po raz trzeci 
spotkać w grupie partnerskiej 
w  projekcie, który rozpędził 
się trzy lata temu, potem zwol-
nił i znowu powrócił na swoje 
tory.
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 Na dwie pierwsze inwesty-
cje znaleźli się już wykonawcy, 
podpisano stosowne umowy, 
a  29 maja br. miały być zło-

żone oferty na 
w y k o n a n i e 
krytej pły-
walni.

Na naszych zdjęciach pre-
zentujemy stan ratusza w roku 
2014. Jedną z kluczowych wów-
czas decyzji burmistrza Ma-
riana Janickiego i  ówczesnej 
Rady Gminy i  Miasta Odo-
lanów, było zabezpieczenie 
nieszczelnego da- c h u , 
co uchroni- ł o 
obiekt przed 
dalszą de-
wastacją. 
Patrząc 
z  dzi-

siejszej perspektywy, znacznie 
obnizyło to koszty obecnego, 
kapitalnego remontu, który 
rozpocznie się lada dzień. 

- Roboty związane z  da-
chem ratusza zrealizowano 
w  dwóch etapach – informu-
je nas inspektor Dominik 
Sobczak z  UGiM Odolanów – 
pierwsza część była prowadzo-
na do lipca 2015 roku, druga do 
września 2015 

roku.W  ramach pierwszej czę-
ści zadania wymieniono pokry-
cie dachowe z  zastosowaniem 
folii, kontrłat oraz łat nowych 
i  użyto nowej dachówki mar-
sylki w  kolorze grafitowym, 
zatwierdzonej przez konser-
watora zabytków. Rozebrano 
kominy z  odzyskaniem 
cegły w ko-

lorze żółtym i  ponowne je wy-
murowano z  wykorzystaniem 
odzyskanej ce- gły. Poza 
tym wykonano: o c z y s z -
czenie murków a t t y k i 
z  wykorzysta- n i e m 

„ O d o l a n o w s k i  e x p r e s s  i n w e s t y c y j n y ”  n i e  z w a l n i a  t e m p a  –  n o w e  b u d o w y  i  r e m o n t y  r o z p o c z n ą  s i ę  j u ż  w k r ó t c e

KRAJOBRAZ przed WIELKIMI BUDOWAMIKRAJOBRAZ przed WIELKIMI BUDOWAMI
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folii, kontrłat oraz łat nowych 
i  użyto nowej dachówki mar-
sylki w  kolorze grafitowym, 
zatwierdzonej przez konser-
watora zabytków. Rozebrano 
kominy z  odzyskaniem 
cegły w ko-
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Ruszają najważniejsze inwestycje odolanowskiego samorzadu. Mimo powszechnych kłopotów związanych z in-
flacją, trudnościami zaopatrzeniowymi wykonawców – będziemy mieli wyremontowany Ratusz w Rynku, profe-
sjonalną scenę w Parku Natury i oczywiście sztandarowy projekt – kryty basen do nauki pływania przy Szkole 
Podstawowej w Odolanowie (piszemy o nim  szerzej na stronach 8-9).

Koszt wykonania sceny 
w Parku Natury wyniesie 
ponad 1 mln 800 tys. zło-
tych (najwyższa oferta na 
scenę wyniosła ponad 2 
mln 150 tys. złotych !). Re-
mont Ratusza oszacowano 
na kwotę 6 mln 765 tys, zło-
tych (najdroższa oferta na 
remont ratusza przekra-
czała 10 mln złotych!).

KRAJOBRAZ przed WIELKIMI BUDOWAMIKRAJOBRAZ przed WIELKIMI BUDOWAMI
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wody oraz uzupełnić 
wszystkie ubytki spoin 

pionowych i  pozio-
mych zaprawa wa-

pienną,  odbyła się 
rozbiórka okienek 
kaferkowych i wyko-
nano nowe okienka 
z blachy miedzianej 
w kształcie i  formie 
jak poprzednie. Do 
z r e a l i z o w a n y c h 
zadań przez wy-
konawcę należała 
m.in.: rozbiórka 
i  wykonanie no-
wych obróbki bla-
charskich , rynny 
i  rury spustowe 
- z  blachy miedzia-
nej, wymiana okien 
wyłazowych w ilości 
określonej w  do-
kumentacji pro-
jektowej, wymiana 
częściowa uszko-
dzonych elementów 
więźby dachowej, 
impregnacja grzy-
bobójcza i  ognio-
ochroona całej 
istniejącej więźby 
dachowej.

- Część druga remontu  
preprowadzonego w  roku 
2015 to: demontaż istniejącej 
podłogi, rozbiórka wszyst-
kich istniejących warstw izo-
lacyjnych posadzki, wykucie 
gniazd dla belek stalowych, 
wymiana częściowa belek 
stropowych, wzmocnienie be-
lek stropowych kształtowni-
kami dwustronnie skręcany-
mi na śruby, wykonanie tzw. 
ślepej podłogi na legarach 
z  płyty OSB. Zajęto się zresz-
tą, nie tylko dachem, również 
wewnątrz budynku uporząd-
kowano – jak to się mówi – 
co się dało. Uprzątnięto gruz 
i  wywiezono tony śmieci! – 
dodaje inspektor Sobczak.

Ekologicznie w szkołach Ziemi Odolanowskiej

Zielono znaczy... ŻYCIE
GARKI.  W  Szkole Podsta-

wowej im. Ignacego Łukasiewi-
cza obchodzono (22 kwietnia) 
Międzynarodowy Dzień Ziemi. 
Zotganizowano zajęcia przy-
pominające o  potrzebie dbania 
o środowisko. Uczniowie w tym 

dniu przyszli ubrani w dominu-
jącym kolorze zieleni. Wszyscy 
wybrali się na spacer po okolicy, 
aby zebrać śmieci. Uczniowie 
klasy III przygotowali ,,foto-
-budkę” promującą szacunek 
dla naszą wspólnej planety - 

Ziemi. Dzieci 
przyszły na za-
jęcia do szkoły 
z  książkami, 
ale bez plecaka. 
Wielu uczniów 
dotarło do szko-
ły w  sposób 
,,ekologiczny” 
na  nogach lub 
rowerem.  (map)

ODOLANÓW. Uczniowie SP 
wraz z  opiekunami wyruszyli 
w teren w celu obserwacji pięk-
nej budzącej się do życia przyro-
dy. Część z nich wybrała się na 

ulicę Trzy Mosty (obserwować 
odolanowskie łąki), a  pozostali 
do Parku Miejskiego. Swoje ob-
serwacje przyrodnicze spisywali 
w kartach pracy. Poza obserwa-
cją przyrody, uczniowie ćwiczyli 
wyznaczanie kierunków geo-
graficznych  oraz rysowali szkic 
terenu, na którym się znajdowa-
li. Zajęcia terenowe miały ich za-
chęcić do poświęcenia czasu na 
,,bycie z  przyrodą”, do refleksji, 
jak ona jest dla nas ważna, pięk-
na i ciekawa.  (sach)

W  odolanowskim liceum 
zagościła Wystawa Ogólno-
polskiego Konkursu Fotografii 
Przyrodniczej FOTO-EKO 2021. 
Organizatorem konkursu było 
Polskie Towarzystwo Ochrony 
Przyrody ,,Salamandra”. Zdjęcia 
są piękne i zachwyciły zarówno 
uczniów jak i nauczycieli. Przy-
jazd wystawy do naszej szkoły 
zorganizowały nauczycielki bio-
logii: M. Jesiołowska i A. Wojcie-
chowska – Gertig.  (mje)

GLIŚNICA. Dzieci z  filialnej 
placówki, pod kierunkiem na-
uczycielek, Lucyny Misiek oraz 
Doroty Kowalczyk, wystosowały 
apel ,,Dbajmy o  naszą planetę”. 
Do występu zostały zaproszone 
przedszkolaki z  grupy „Misie” 
i „Słoneczka” oraz kadra placów-

ki. Uczniowie zaprezentowali 
nie tylko swoje umiejętności re-
cytatorskie, ale także wokalne. 
Każdy mógł sobie przypomnieć, 
dlaczego warto dbać o  naszą 
planetę i  jakie możemy podjąć 
działania, aby nasza Ziemia była 
czysta i zdrowa.  (pap)

Wystawa w LO
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Wielkanoc bez Granic w Klubie Rodzina Centrum Integracji Społecznej

Uczestników powitał dyrek-
tor odolanowskiego Oddziału In-
stytutu Myśli Schumana w Odo-
lanowie i prezes Stowarzyszenia 
Trzeźwości CIS -Bogusław Ce-
bulski. Głos zabrał burmistrz 
Gminy i  Miasta Odolanów Ma-
rian Janicki, który życzył Ukra-

ińcom przede wszystkim szyb-
kiego zakończenia wojny, pokoju 
i  sił do odbudowy zniszczonego 
kraju. W  śniadaniu wielkanoc-
nym uczestniczyli także, radny 
GiM Odolanów Zdzisław Gertig 
oraz komendant gminny OSP 
Dariusz Kmiecik. Wszystkie wy-

stąpienia tłumaczyła na język 
ukraiński pani Marina, pełno-
mocnik gminy ds. uchodźców 
z  Ukrainy, która na śniadaniu 
pojawiła z dwoma synami. 

Uroczystość była transmito-
wana poprzez portal interneto-
wy Teams na stronie Instytutu 
Myśli Schumana w Warszawie. 
Poprzez łącza życzenia złożył 
także przewodniczący Rady 
IMS, Brat Generał prof. Zbi-
gniew Krysiak.   

Po części liturgicznej, od-
czytaniu ewangelii i  modli-
twach zebrani zasiedli do stołu 
spożywając przygotowane tra-
dycyjne polskie potrawy: żurek, 
jajka, białą kiełbasę,wędliny, 

sałatkę warzywną, pomidory-
,ogórki i baby wielkanocne! Po-
dzielono się święconką. Panie 
Martyna, Olena i  Jula upiekły 
specjalne babeczki z rodzynka-
mi.

-   Stowarzyszenie pozyska-
ło z konkursu organizowanego 
przez Kancelarię Prezesa Rady 
Ministrów -Komitetu Pożytku 
Publicznego, wsparcie finan-
sowe  dla pomocy uchodźcom 
z Ukrainy – mówi dyrektor Bo-
gusław Cebulski. Będziemy za-
tem organizować świetlice in-
tegracyjną dla dzieci, spotkania 
dla dorosłych, w tym naukę ję-
zyka polskiego oraz inne dzia-
łania edukacyjne: wycieczki 
i  wspólne działania dla rodzin 

ukraińskich z  mieszkańcami 
Odolanowa i  gminy! O  termi-
nach spotkań poinformujemy! 
Stowarzyszenie CIS wspólnie 
z Urzędem Gminy i Miasta oraz 

parafiami odolanowskimi, bę-
dzie nadal prowadzić punkt 
pomocy dla Ukraińców w  przy 
parafii św. Świętego Marcina 
(Ostoja – przyp. red). W ramach 
współpracy z  Wielkopolskim 
Bankiem Żywności wydawana 
będzie pomoc żywnościowa.

Natalia ORLIKOWSKA

W Klubie Rodzina CIS w Odolanowie, w ramach działań Instytutu Myśli Schumana, odbyło się uroczyste 
śniadanie wielkanocne. Przygotowane zgodnie z polską tradycją, w Niedzielę Zmartwychwstania, przy-
bliżyło gościom obyczaje Świąt Wielkanocnych w Polsce.

Organizatorzy składają 
serdeczne podziękowania 
współpracownikom: Boże-
nie Jabłońskiej, Krystynie 
Hoffmann, Marii Szku-
dlarz, Marii Skrzypińskiej, 
Natalii Orlikowskiej, Elż-
biecie Herbik, Martynie 
Pietrzak. Panom:Eugeniu-
szowi Pieprzce, Stefanowi 
Andrzejakowi, Stefanowi 
Prukała  i  Filipowi Jabłoń-
skiemu oraz Bogusiowi Ce-
bulskiemu jr. 

Miałam zaszczyt zostać 
zaproszona na ,,Śniadanie 
bez granic” w  Odolanowie. 
Do organizacji tego wydarze-
nia przyłączyli się ochotni-
cy, władze miasta oraz straż 
pożarna. To spotkanie było 
naprawdę ciepłe, ponieważ 
Polacy na każdym kroku wy-
rażali dla nas słowa poparcia. 
W  naszej wspólnocie zna-
lazło schronienie 250 osób 
z  Ukrainy. Dzisiaj poczę-
stowano nas tradycyjnymi 
polskimi daniami:  żurkiem, 
parówkami, kiełbaskami, sa-
łatkami, babkami. Otrzyma-
liśmy prezenty żywnościo-
we,a   dzieci gry i  słodycze. 
Jestem wdzięczna wszystkim 
tym ludziom, którzy przyjęli 
nas do swojego grona, gosz-
czą w swoich domach. 

Ірина Шевченко

Dzień dobry, w  ten świą-
teczny,wielkanocny poranek, 
drogie Panie z  Odolanowa. 
Niestety, nie znam jeszcze ję-
zyka polskiego, więc napiszę 
po ukraińsku. Zawsze marzy-
łam, aby zobaczyć Polskę, jej 
kulturę, architekturę, piękno 
i  przyrodę, jako turysta. Pla-
nowaliśmy wyjazd latem, ale 
wojna zmieniła nasze plany 
i życie. Ja i moja rodzina jeste-
śmy zdumieni ciepłą, wraż-
liwą, troskliwą postawą Po-
laków. Nigdy nie spotkałam 
się z  takim nastawieniem. To 
działo się od samego począt-
ku przekroczenia polskiej 
granicy - w  oczach każdego 
człowieka znaleźliśmy wspar-
cie i  zrozumienie. Szczerze, 
z  całego serca chcę podzię-
kować za wszystko. Za to, że 
zwykli ludzie, mieszkańcy 
Odolanowa, sąsiedzi, znajo-

mi i  pozostali ludzie, traktują 
z przyjaźnią moje dzieci, dając 
im uśmiech. Są zawsze życzli-
wi i  łagodni dla nas. Za moż-
liwość pracy i  zarabiania na 
życie. Za możliwość nauki dla 
mojego syna w  waszej wspa-
niałej szkole. Dla wysokiego 
poziomu wychowania i  czło-
wieczeństwa Waszych dzieci, 
z którymi już się zaprzyjaźnił. 

Pragnę z  całego serca po-
dziękować za wspaniałe 
wielkanocne śniadanie, któ-
re dzisiaj podarowaliście 
nam i wielu innym rodzinom 
ukraińskim. Śniadanie, na 
którym były pyszne tradycyj-
ne polskie dania, słodycze dla 
dzieci. 

Wojna się skończy, wierzę 
w to. A moja rodzina wróci do 
domu.

Оксана Шалена

ZNIKNĘŁY granice w ODOLANOWIE
(przy świątecznym stole)(przy świątecznym stole)

Wielkanoc bez Granic w Klubie Rodzina Centrum Integracji Społecznej
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W Szkole Podstawowej im. 
Jana Pawła II i gen. Kazimie-
rza Glabisza w Odolanowie 
odbyło się przedstawienie 
Męki Pańskiej.  W spekta-
klu wzięli udział uczniowie 
klasy III, czyli dzieci, które 
w tym roku przystąpią do 
pierwszej komunii świętej.
   Przedstawienie przygo-
towała Beata Balcerek, zaś 
na scenie w rolach głów-
nych można było zoba-
czyć wszystkich uczniów 
klasy III a. Rozważania 
każdej stacji Drogi Krzy-
żowej wzbogacał śpiew 
Franciszka Kierzka, któ-
ry stanowił dopełnienie 
treści misterium. Narra-
torem była Hanna Betka, 
a na fortepianie zagrał 
Antoni Grzegorowski.

   Szczególne podzięko-
wania należą się rodzicom 
uczniów za wielkie zaangażo-
wanie, wsparcie i wspólne przy-
gotowanie strojów.   (bal) 

Misterium Męki Pańskiej w Szkole Podstawowej w Odolanowie

TRZECIOKLASIŚCI
na SCENIE
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Odolanowskie dzieci będą się uczyły pływać we własnym basenie! 
Prezentujemy wizualizację tego pięknie zaprojektowanego obiektu

PŁYWAĆ
jak DELFINEK

Prezentujemy wizualizację tego pięknie zaprojektowanego obiektu

PŁYWAĆPŁYWAĆ
jak DELFINEKjak DELFINEKjak DELFINEKjak DELFINEKjak DELFINEKjak DELFINEKjak DELFINEKjak DELFINEK

W  obrębie piwnicy za-
projektowano:
Pomieszczenia tech-
niczne – rozdzielnia 
i  pomieszczenie wodo-
mierza oraz podbase-
nie, w  którym planuje 
się zlokalizować m.in. 
urządzenia techno-

logii basenowej oraz 
centrale wentylacyjne.
W  obrębie łącznika ko-
munikacyjnego:
Zaprojektowano łącznik 
napowietrzny, zawie-
szony nad ziemią. Do 
łącznika prowadzą scho-
dy i  podnośnik zlokali-

zowane w  holu wejścio-
wym krytej pływalni. 
Łącznik łączy się z  za-
chodnią ścianą istnie-
jącego budynku szkoły. 
Połączenie z  budynkiem 
wg odrębnego opraco-
wania oraz postępowa-
nia administracyjnego.

- W  sali basenowej znaj-
dzie się 4-torowa niecka ba-
senowa o  wymiarach 850 x 
1667cm i  głębokości od 0,9 do 
1,5 metra.Uzupełnieniem 
obiektu jest 

niezbędna infra-
struktura i  odpowiednie 

zagospodarowanie terenu. In-
westycja zrealizowana będzie 
w  Odolanowie przy al. Jana 
Pawła II 1 na terenie działek nr 

759/4, 760, 761, 836 obręb 0001.
Zaprojektowano budynek kry-
tej pływalni wraz z napowietrz-

nym łącznikiem 
komunikacyjnym. Budynek 
jest podpiwniczony, o  dwóch 
kondygnacjach nadziemnych. 
Wejście główne do budynku 
będzie się znajdowało  od stro-
ny północnej (al. Jana Pawła II) 

– informuje 

, ,Dzwonek 
Odolanow-
ski”  Domi-
nik Sobczak, 
i n s p e k t o r 
z Urzędu Gmi-
ny i  Miasta 
Odolanów.

Na początku lutego br. zatwierdzono projekt budowlany i udzielo-
no pozwolenia na budowę krytej pływalni wraz z  łącznikiem do 
Szkoły Podstawowej w Odolanowie w ramach zadania pn. „Budo-
wa pierwszej, przyszkolnej ogólnodostępnej krytej pływalni na te-
renie Gminy i Miasta Odolanów”. Autorem projektu budowlanego 
jest mgr inż. arch. Mariusz Szczuraszek. Gmina i Miasto Odolanów 
otrzymała na tę wielką inwestycję promesę w kwocie 13,5 mln zł 
z programu Polski Ład.
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W  obrębie przyziemia zaprojekto-
wano następujące strefy funkcjo-
nalne:
-  strefa wejściowa – zaprojekto-

wano wiatrołap i  hol wejściowy 
pełniący funkcję komunikacyjną, 
w  którym zlokalizowano scho-
dy i  podnośnik dla ON do łącz-
nika, toalety dla użytkowników 
basenu, kasę z  zapleczem oraz 
szatnię z  łazienką ratownika;
- strefa szatniowa – zaprojekto-
wano 2 szatnie damskie, 2 szatnie 
męskie i  jedną szatnię rodzinną 
przystosowaną do użytkowania 
przez osoby niepełnosprawne. 
Z  każdej szatni istnieje pośredni 
dostęp do hali poprzez natryskow-
nie wraz z wydzielonymi kabinami 
ustępowymi. Przy szatni rodzin-
nej zaprojektowano łazienkę dla 
osób niepełnosprawnych dostępną
z pomieszczenia szatni.

-  strefa hali basenowej – zapro-
jektowano pomieszczenie hali 
basenowej z  niecką stalową 
z  ruchomym dnem w  zakresie
głębokości 150-90 cm z  4 torami 
pływackimi o wymiarach 8,5x16,67 

m, brodzik dla dzieci o wymiarach 
4,44x9,24 m oraz 2 wanny z hydro-
masażem średnicy 2,56 m.

-  strefa spa – dostępna jest bezpo-
średnio z  hali basenowej.Zaprojek-
towano saunę parową i saunę suchą 
oraz tężnię solankową, która będzie 
pełniła również funkcję pomieszcze-
nia wypoczynku po saunie parowej. 
W  obrębie saun zaprojektowano 
studnię schładzającą, 2 natryski i to-
aletę. Strefa spa posiada bezpośred-
nie wyjście na zewnątrz

–  na taras zewnętrzny przeznaczony 
dla użytkowników saun.

-  strefa zaplecza socjalnego i  tech-
niczna –  zaprojektowano po-
mieszczenie porządkowe prze-
znaczone do utrzymania porządku
w obiekcie oraz pomieszczenie so-
cjalne pracowników. Ponadto za-
projektowano 2 szatnie i  2 łazien-
ki pracowników. Dla techników 
zaprojektowano pomieszczenie 
pracy. W zachodniej części obiektu 
zlokalizowano pomieszczenia che-
mii basenowej oraz pomieszcze-
nie, w  którym projektuje się pom-
py ciepła.
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Podobnie jak latach po-
przednich rywalizacja rozpo-
częła się testem pisemnym, 
w którym do zdobycia było 
48 punktów. Tematyka doty-
czyła wielu dyscyplin sportu. 

Ubiegły rok obfitował w wiel-
kie imprezy, a więc nie mogło 
zabraknąć pytań z Igrzysk 
Olimpijskich w Tokio oraz 
Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej. Po tym etapie na pro-
wadzenie wysunął się obrońca 
tytułu sprzed roku Mirosław 
Prętkowski z Gostynia, który 
zgromadził 40,5 punktu. Dru-
gie miejsce zajmował ośmio-

krotny mistrz tej imprezy Sła-
womir Podrzycki z Poznania 
36 punktów. O tym jak zacięta 
była rywalizacja niech świad-
czy fakt, że następnych trzech 
uczestników uzyskało po 33 

punkty. Byli to Rafał Grzego-
rowski z Ostrowa, Mariusz 
Chmura z Gostynia i Ryszard 
Sobkowiak z Poznania. Ostat-
nim szczęśliwcem, który uzy-
skał awans do finału był Łu-
kasz Meyer z Ostrowa. 

Sam finał przebiegł bardzo 
płynnie. Rozegrano 6 rund py-
tań, w 3 tym indywidualne i 3 
wspólne. Tutaj też swoją do-

minację potwierdził Mirosław 
Prętkowski, wywalczając tym 
samym swój szósty tytuł mi-
strza kibiców. Walka o kolejne 
miejsca na podium trwała do 
ostatniego pytania, którym był 
życiorys legendarnego brazy-
lijskiego kierowcy Formuły 1, 
Emersona Fittipaldiego (co 
ciekawe, jego matka była Po-
lką). Ostatecznie drugie miej-
sce zajął Łukasz Meyer, który 
o jeden punkt wyprzedził Ma-
riusza Chmurę. Warto pod-
kreślić, że dla obu z nich było 
to pierwsze podium w historii. 
Kolejne pozycje zajęli Sławo-
mir Podrzycki, Rafał Grzego-
rowski i Ryszard Sobkowiak. 

Dla najlepszych organiza-
torzy przygotowali okazałe 
puchary oraz nagrody rzeczo-
we. Autorem wszystkich pytań 
był Jarosław Maląg, nauczyciel 
z Zespołu Szkół Budowlano - 
Energetycznych w Ostrowie 
Wielkopolskim. Ten wielki 
kibic sportu, od kilku lat któ-
ry organizuje konkursy spor-
towej wiedzy w szkołach, zaś 
jego uczniowie odnoszą duże 
sukcesy na arenie ogólnopol-
skiej.   (tk)

Odolanowianin Adam Ślusarski w dziesiątce Najlepszych Sportowych Kibiców w Wielkopolsce

KIBIC nad KIBICAMI,KIBIC nad KIBICAMI,
czyli  wielka wiedza o sporcieczyli  wielka wiedza o sporcie
Terenowy Klub Olimpijczyka imienia Mariana Matysiaka w Wysocku Wielkim ( jednym 
z ojców założycieli klubu z certyfikatem nr 1 w Polsce jest burmistrz GiM Odolanów, 
były zapaśnik Marian Janicki!), już po raz 22 był głównym organizatorem zmagań Mi-
strzostw Kibiców Sportowych Województwa Wielkopolskiego. Po raz szósty najlep-
szym kibicem został Mirosław Prętkowski, który tym razem wygrał zdecydowanie,
a obok niego na podium stanęli: Łukasz Meyer i Mariusz Chmura. Dziesiątą pozycję 
wśród seniorów, zajął młody odolanowianin Adam Ślusarski.

Klasyfikacja końcowa
1. Mirosław Prętkowski (Go-
styń) 64,5 punktu 2. Łukasz 
Meyer (Ostrów) 50 punktów 
3. Mariusz Chmura (Gostyń) 
49 punktów 4. Sławomir Pod-
rzycki (Poznań) 48 punktów
5. Rafał Grzegorowski (Ost-
-rów) 41 punkty 6. Ryszard 
Sobkowiak (Poznań) 39 punk-

tów 7. Kamil Kin (Poznań)
8. Marek Dziarski (Lednogó-
ra) 9. Łukasz Witwicki (Ko-
tlin) 10. Adam Ślusarski (Odo-
lanów) 12. Artur Wiśniewski 
(Luboń) 12. Paweł Kaczmarek 
(Kalisz) 13. Paweł Witwicki 
(Kotlin) 14. Lechosław Ko-
ścielny (Kotlin) 15. Tomasz 
Prętkowski (Gostyń)

W przerwie między pierw-
szą częścią, a finałem odbyło 
się spotkanie z  redaktorem 
Piotrem Młoczyńskim, au-
torem książki-albumu ,,Nie-
biańscy Olimpijczycy z Połu-
dniowej Wielkopolski”. Gdy 
jury podliczyło już punkty, 
oficjalnego otwarcia doko-
nał prezes Klubu Olimpij-
czyka Mieczysław Knychała, 
który przywitał wszystkich 
uczestników oraz zapro-
szonych gości. Wśród nich 

byli: Piotr Kuroszczyk (wójt 
Gminy Ostrów), Henryk 
Kwiecień (wiceprzewodni-
czący Rady Gminy Ostrów), 
Lucjusz Wasielewski (pre-
zes Wielkopolskiego Związ-
ku Kolarskiego), Stanisław 
Ratajczak (członek Głównej 
Komisji Rewizyjnej ZLZS), 
Zenon Walczak (członek 
Wielkopolskiej Rady ZLZS) 
oraz Adam Wasiela (dyrek-
tor GOK w  Wysocku Wiel-
kim)

 Adam Ślusarski godnie reprezentował Ziemię Odolanowską wśród najlepszych ki-
biców sportowych w Wielkopolsce. Redaktor naczelny ,,Dzwonka Odolanowskiego” 
Piotr Młoczyński wręczył mu specjalny upominek ufundowany przez gminę Odola-
nów. Podobny otrzymał najstarszy uczesnik ścisłego finału Ryszard Sobkowiak.

Najlepsi kibice w Wielkopolsce z prezesem TKO w Wysocku Wielkim Mieczysła-
wem Knychałą.

Uczestnicy imprezy i zaproszeni goście. 
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Tr e n e r  Ra f a ł  J e z i e r s k i  n i e  n a r z e k a  n a  b r a k  m ł o d y c h  ko s z y k a r e k  i  ko s z y k a r z y  n a  t r e n i n g a c h

Podczas jed-
nych z  takich za-
jęć, odbywających 
się w  sali Szko-
ły Podstawowej 
w  Odolanowie ,, 
grupę Stali znad 
Baryczy” od-
wiedzili  go-
ście: pre-
zes BM 
S t a l 

Ostrów, przed laty 
prasowy i  telewizyj-
ny dziennikarz spor-
towy, Bartosz Ka-
rasiński, burmistrz 
Gminy i  Miasta 
Odolanów Marian 

Janicki, zastępca bur-
mistrza Jan Prokop, 

przewodniczący Rady 

MG LZS Bogdan 
Frąszczak. Rolę 
gospodarza pełnił 
dyrektor szkoły 
Rafał Paterek.

- Jestem naprawdę zbudo-
wany tym, co dzieje się w Odo-
lanowie – powiedział prezes 
Karasiński – mam nadzieję, 
że zapału do koszykówki nie 
zabraknie tym młodym lu-
dziom w  kolejnych miesią-
cach i  latach. Nawet gdyby 
okazało się, że nikt nikt z  tej 
grupy nie trafi ,,na wielkie 

parkiety”, to i tak warto bawić 
się w  koszykówkę, uczuć się 
sportowej rywalizacji, bycia 
w grupie, czy brania na siebie 
obowiązków liderów. To przy-

da się w życiu, a przyjaźń 
do sportu pozostanie. 

B u r m i s t r z o w i e 
Marian Janicki i  Jan 
Prokop wyrazili 
nadzieję, że w Odo-
lanowie mogą po-
jawić się wielkie 
talenty, które zawojują 
nie tylko krajowe parkiety, 
ale trafią do NBA. - Trze-
ba mieć sportowe marze-
nia, wielkie marzenia, 
bo wówczas uprawienie 
sportu ma jeszcze głębszy 
sens – mówili.

Prezes BM Stal Bartosz Ka-
rasiński ogłosił, że niebawem 
odbędzie się turniej z udziałem 
poszczególnych filii Akademii, 
co wywołało wśród młodych 
koszykarzy wielką radość. - 
To my będziemy grali? - spy-
tał z  niedowierzaniem jeden 
z  chłopców. - Tak, w  praw-
dziwych zawodach! - usłyszał 
w odpowiedzi.  (p)

Podczas jed-
nych z  takich za-
jęć, odbywających 
się w  sali Szko-
ły Podstawowej 
w  Odolanowie ,, 
grupę Stali znad 
Baryczy” od-
wiedzili  go-
ście: pre-
zes BM 
S t a l 

Ostrów, przed laty 
prasowy i  telewizyj-
ny dziennikarz spor-
towy, Bartosz Ka-
rasiński, burmistrz 
Gminy i  Miasta 
Odolanów Marian 

Janicki, zastępca bur-
mistrza Jan Prokop, 

przewodniczący Rady 

MG LZS Bogdan 
Frąszczak. Rolę 
gospodarza pełnił 
dyrektor szkoły 
Rafał Paterek.

AKADEMIAAKADEMIA
z (siedzibą) pod KOSZEMz (siedzibą) pod KOSZEM

Od wielu miesięcy z wielkim powodzeniem działa w Odolanowie filia Aka-
demii Koszykówki BM Stal Ostrów Wielkopolski. Okazuje się, że dziew-
częta i chłopcy z terenu gminy, bardzo chętnie uczestniczą w koszykar-
skich treningach, prowadzonych ciekawie przez Rafała Jezierskiego.

da się w życiu, a przyjaźń 
do sportu pozostanie. 

B u r m i s t r z o w i e 
Marian Janicki i  Jan 
Prokop wyrazili 
nadzieję, że w Odo-
lanowie mogą po-
jawić się wielkie 
talenty, które zawojują 
nie tylko krajowe parkiety, 
ale trafią do NBA. - Trze-
ba mieć sportowe marze-
nia, wielkie marzenia, 
bo wówczas uprawienie 
sportu ma jeszcze głębszy 

Prezes BM Stal Bartosz Ka-
rasiński ogłosił, że niebawem 
odbędzie się turniej z udziałem 
poszczególnych filii Akademii, 
co wywołało wśród młodych 
koszykarzy wielką radość. - 
To my będziemy grali? - spy-
tał z  niedowierzaniem jeden 
z  chłopców. - Tak, w  praw-
dziwych zawodach! - usłyszał 

(p)

Tak promowano powstawanie poszczególnych filii Akademii Koszykówki, w tym 
tę w Odolanowie.

Trener
Rafał
Jezierski.

Prezes
BM Stal

Ostrów
Wielkopolski

Bartosz
Karasiński.

Podczas treningu w sali SP w Odolanowie. Grupa Akademii i zaproszeni goście.
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 Informujemy, że Pani Ma-
ryna Lihinchuk jest upoważ-
niona przez Urząd Gminy 
i Miasta w Odolanowie do 
kontaktów ze społecznością 
Ukraińską – uchodźcami 
przebywającymi na naszym 
terenie. Wszystkie sprawy 
związane z pobytem, zakwa-
terowaniem i wydawaniem 
darów dla uchodźców można 
konsultować z naszą pełno-
mocniczką. Pokój nr 4, tel. 62 
6200863.

Звертаємо увагу, що Ма-
рина Лігінчук, котра уповно-
важена міською адміністра-
цією Одоланова для зв’язку 
з українською громадскістю 
– біженцями, які прожива-
ють у нашій місцевості. Усі 
питання, пов’язані з перебу-
ванням, розміщенням та на-
данням допомоги біженцям, 
можна проконсультуватись з 
нашим представником. Кім-
ната No4, тел.: 62 6200863

Pełnomocnik MARYNA !

USTAWA O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY ZAPEWNIA:
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O B W I E S C Z C Z E N I E  B E Z P Ł A T N E

Koncert rozpoczął się 
odegraniem hymnów Polski 
i Ukrainy. Pierwsze na scenie 
zaprezentowało się Odola-
nowskie Towarzystwo Śpie-
wacze pod kierunkiem Jana 
Szkudlarza. Na początku 
występu, chórem dyrygowa-
ła ukraińska artystka, dyry-
gent, pedagog Alina Bilovol. 
Pod jej kierunkiem chór wy-
konał przepiękną ukraińską 

pieśń  „Jęczy i  wije Dniepr” 
oraz „Ave Maryja” do świet-
nie wykonanej partii wokalnej 
Reginy Plewy - Gatt i  akom-
paniamentu fortepianowego 
Barbary Kowalskiej. Druga 
część występu Towarzystwa 
Śpiewaczego nawiązywała do 
muzyki pasyjnej. Artyści pod 
kierunkiem Jana Szkudlarza 
wykonali dwa utwory pasyjne 
–„Krzyżu Święty” oraz „Stała 
Matka Boleściwa”. 

Zaprezentowały się rów-
nież dwie artystki z Ukrainy - 
Anna Romanchukievych oraz 
Alina Bilovol. Anna to utalen-

towana, młoda, dobrze zapo-
wiadająca się pianistka, która 
od kwietnia jest uczennicą 
PSM I st. w Odolanowie klasy 
fortepianu Łukasza Kryjoma. 
W  jej wykonaniu publiczność 

wysłuchała walca pośmiertne-
go a-moll Fryderyka Chopina 
oraz etiudę ukraińską.   Na-
tomiast Alina, to absolwentka 
Narodowego Uniwersytetu 
Pedagogicznego Dragmano-
wa w Kijowie, dyrygentka, kie-
rownik akademickiego chóru 
„Junist” z  Sumy, obdarzona 
pięknym głosem zaśpiewała 
pieśń „Kiedy miasto śpi” do 
akompaniamentu fortepiano-
wego Marii Sołtysiak. Publicz-
ność entuzjastycznie przyjęła 
występ tych artystek.

Wydarzenia docierające ze 
wschodniej granicy, zainspi-

rowały lidera zespołu „Czte-
ry” - Eugeniusza Grochow-
skiego do napisania tekstu 
i  skomponowania muzyki do 
piosenek „To nie sen” i   „Tak 
niedawno było fajnie”.  Wła-

śnie, te premierowe utwory, 
zaprezentował podczas kon-
certu. Odolanowska Orkie-
stra Dęta, w  pierwszej części 
swojego programu, zaprosiła 
do współpracy Alinę Bilovol.  
Pani Alina zaśpiewała pio-
senkę Wołodymyra Iwasiuka 
„Czerwona Ruta”, która jest 
powiązana z ukraińskim świę-
tem „Niczczu”, odpowiedni-
kiem naszej „ Nocy Świętojań-
skiej”.  Orkiestra dęta,  już pod 
kierunkiem Aleksandry Hoff-
man, – Dzieran, zaprezento-
wała światowy przebój ,,We 
are the World”, autorstwa 

Michaela Jacksona i  Lionela 
Richie. Partię wokalną świet-
nie wykonała Anna Zarycka. 
Chór Barbara w towarzystwie 
Odolanowskiej Orkiestry Dę-
tej, pod kierunkiem Ryszarda 

Hoffmanna, przypomniał ulu-
bioną pieśń św. Jana Pawła II 
„Moje miasto Wadowice”.

W  trakcie koncertu poezję 
recytowały Julia Radajewska 
i  Jagoda Ratajek przy akom-
paniamencie fortepianowym 
Marii Sołtysiak. Koncert po-
prowadziły Monika Zydoro-
wicz oraz Agnieszka Jamro-
zik.  (odk)

K o n c e r t  s o l i d a r n o ś c i  z  U k r a i n ą  w  O d o l a n o w s k i m  D o m u  K u l t u r y

W Sali Koncertowej Odolanowskiego Domu Kultury, odbył się koncert „Podaj rękę, w którym 
udział wzięli polscy i ukraińscy artyści. Na program złożyły się utwory pasyjne, ulubione pieśni 
św. Jana Pawła II oraz kompozycje ukraińskie.

Zastępca burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Jan Prokop, podziękował wszystkim artystom oraz organizatorom koncertu, 
za wspaniałe przeżycia i chwile wielu wzruszeń, nie tylko tych artystycznych.

Na zakończenie koncer-
tu, głos zabrał zastępca 
burmistrza GiM Odola-
nów, Jan Prokop, który 
wyraził solidarność i  po-
parcie dla narodu ukraiń-
skiego w jego walce o wol-
ność i suwerenność. Ciepłe 
słowa otuchy i  uznania 
skierował do ukraińskich 
artystek, biorących udział 
w  wydarzeniu. Organiza-
torom i  artystom podzię-
kował za wspaniałe arty-
styczne przeżycia. Całość 
wzruszającego wydarze-
nia zakończyło wspólne 
wykonanie i  zaśpiewanie 
przez muzyków, chórzy-
stów, publiczność i  zapro-
szonych gości „Barki”.

Koncertu wysłuchali za-
proszeni goście: zastępca 
burmistrza GIM Odola-
nów Jan Prokop, przewod-
niczący Rady GiM Odola-
nów Janusz Szustkiewicz, 
radni GiM Odolanów: Ma-
ria Skrzypińska (jednocze-
snie przewodnicząca Akcji 
Katolickiej przy parafii św. 
Barbary), Zdzisław Gertig, 
Eugeniusz Jakubiak, rad-
ni Powiatu Ostrowskiego: 
Józef Wajs oraz Rafał Wal-
kow, wieloletnia dyrektor 
ODK - Barbara Łyczywek, 
dyrektor Publicznej Bi-
blioteki w  Odolanowie 
- Małgorzata Jędrzejak, 
przewodniczący Akcji Ka-
tolickiej przy parafii św. 
Marcina - Henryk Sztu-
kowski.

ARTYSTYCZNA podróż PRZYJAŹNIARTYSTYCZNA podróż PRZYJAŹNI
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Labirynt

Połącz kropki

Sudoku

Pokoloruj mnie

1

13

15

20

2

10

21

29

3

17

22

24

11

13

7

23

28

31

4

12

16

17

25

5

8

14

9

26

30

18

1

2

3

5

6

19

27

Poziomo: 1 – sokoli zmysł, 4 – reprezentant literacki, 

8 – tylna częśc stopy, 10 – okleina ścienna, 13 – cenny 

paciorek, 15 – narząd wzroku, 16 – barwna papuga, 

17 – strój gejszy, 21 – kula ziemska, 24 – u zająca,lisa, 

26 – ostrze dzidy, 28 – despota , tyran, 29 – warzywo 

na barszcz, 30 – język krasuli, 31 – pirat

Pionowo: 2 – zlepek, 3 – skraj dachu, 5 – dawka 

promieniowania, 6 – nad umywalką, 7 – ogórkowy 

sezon, 9 – wiara w Allaha, 11 – chroni przyrodę, 

12 – składnik ponczu, 14 – pieśń  Jontka, 18 – uczucie 

niechęci, 19 – miejsce składania ofiar kultowych, 

20 – gatunek ptaków leśno – parkowych, 22 – kwatera, 

23 – drąg strażaka, 25 – skóra na torebki, 26 – większa 

częśc, większośc, 27 – czynny sprzeciw.

1 4 6 72 3 5

Krzyżówka

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu 
utworzą hasło.

Rozwiązanie krzyżówki z Nr 3/2022
Hasło: MORZE  

Znajdź 5 szczegółów różniących obrazki

4

67



15    OBWIESZCZENIE   

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



Fotoreportaż , ,Dzwonka Odolanowskiego”  z  niecodziennej  lekcj i  języka polskiego

Na OLIMPIENa OLIMPIE
w gościnie u ZEUSA!w gościnie u ZEUSA!

Uczniowie klasy piątej  
Szkoły Podstawowej w Garkach 
podczas lekcji języka polskie-
go związanej z mitologią, za-
poznali się z charakterystyką 
i atrybutami greckich bogów. 
Następnie sami zostali... bo-
gami. Zamienili się w wybraną 
przez siebie postać i zaprezen-

towali przed uczniami całej 
szkoły. 

Piątoklasiści - zadowoleni 
z tego niecodziennego stroju - 
mogli poczuć się jak prawdzi-
we piękne, odważne i mądre 
boginie czy potężni, waleczni 
i silni bogowie.  (kam)


